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تقدیم به 

که امیدوارم در سرایی از شادی باشد روح پدرم فریدون ناموریکتا 

که سایه اش بر زندگی ام مستدام باد. و دستان پرمهر مادرم عصمت صادق زاده 

کسب دانش و تجربۀ که هر آنچه در توان داشتند برای رشد، توسعه و  بهترین هایی 

که بزرگ ترین درس هایشان برای من در دو چیز خالصه می شود؛ گذاشتند  من 

کن در هر لحظه بهترین خودت باشی و دیگری اینکه یکی آنکه سعی 

هر روز زندگی را فرصتی برای شروع دوباره بدان.
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چه
دیبا

که در این سال ها به دست آورده ام و  کتاب آنچه از برندسازی باید بدانیم، تلفیق تجربه و دانشی است 
همین نخست کالم یادآوری می کنم این مجموعه کوششی است در راستای ارائۀ دانش، بینش و راهکارهایی 
که به برند خود اهمیت داده و در پی  گاهی به برندسازی برای فعاالن هر حوزه ای  برای شناخت برند و آ

ساخت و ارتقای آن هستند.

کتاب، فعاالن حوزۀ برندسازی، پژوهشگران و عالقه مندان به این حوزه است. روی سخن 

کوچـک می توانـد تأثیر بـزرگ و راهگشـایی در خلق برند  گاهـی دانسـتن نکاتـی ریـز و به ظاهـر  یـادآور می شـوم 
و سـاختن آن داشـته باشد.

که به این حـوزه پرداخته اند، جای خالـی عناوین و تعاریفی  بـا احتـرام بـه اندیشـۀ نویسـندگان و مترجمانـی 
کتاب شـد. کـردم و همین سبب سـاز نگارش  را حـس 

کتـاب بـه هیـچ وجـه تمـام علـم و  کـه ایـن  کنـم ایـن اسـت  کـه بایـد بـه آن اشـاره  شـاید اصلـی تریـن موضوعـی 
که در  کسـانی  کتاب قرار اسـت به عالقه مندان موضوع برندسـازی و یا  هنر سـاختن برند را بیان نمی کند. این 
کنـد تا هـم دیدگاه جامع تری به علم و هنر برندسـازی داشـته باشـند و هم  کمـک  ایـن حـوزه فعالیـت می کننـد 

کنند. کـه می توانـد تأثیـرات بزرگـی بر روند خلق و سـاختن برند داشـته باشـد بیشـتر توجه  کوچکـی  بـه نـکات 

به جهت معاشـرت هم زمان با بنگاه های اقتصادی از یک سـو و اصحاب دانش و دانشـگاهی از سـوی دیگر، 
که به فکر افتادم کتاب آنچه از برندسـازی  به خأل بزرگی در شـناخت و بهره مندی از برند و برندسـازی رسـیدم 
کـه دیدم بسـیاری از مدیران  کرد  بایـد بدانیـم را بـه رشـتۀ تحریـر در بیـاورم و ایـن موضـوع زمانـی بیشـتر مجابم 
سـطوح مختلـف در سـازمان ها و بنگاه هـای اقتصـادی، سـازمان های غیرانتفاعـی و حتـی مدیـران نهاد هـای 

گاهـی دور از واقعیت و اشـتباهی از آن دارند. کـم و  گاهـی  کمیتـی، آ دولتـی و حا

بـه سـبب آنکـه چنـد سـالی اسـت به عنـوان مـدرس دروس بازاریابـی و برندسـازی فعالیـت می کنـم و افتخـار 
کسـب و کارها را در زمینۀ مشـاوره، بازاریابی و برندسـازی داشـته ام؛  همکاری با مدیران بسـیاری از شـرکت ها و 
کـه برنـد، بـا نـام تجـاری و یـا برنـد بـا  متوجـه شـدم یـک غلـط مصطلـح شـکل  گرفتـه اسـت و آن ایـن اسـت 
گرفتـه می شـود؛ درصورتی کـه برند، تنها برند اسـت  گران قیمـت بـودن محصـول و مـواردی از این دسـت اشـتباه 
کـرده ام به تفصیل دربـارۀ معنا و مفهـوم برند و  کتـاب سـعی  بـا تعریـف خـاص خـودش! بـه همیـن دلیـل در ایـن 

برندسـازی توضیـح دهـم.



بخش  آن  مضمون  با  دقیقًا  که  شود  استفاده  مثال هایی  از  بخش  هر  در  شده  سعی  کتاب  این  در 
مثال هایی  کردن  پیدا  در  دادم  انجام  که  تالشی  تمام  با  که  هستم  متأسف  بسیار  باشند.  هم راستا 
از  مطمئنًا  موضوع  این  از  بخشی  بود،  خالی  دستانم  عزیز،  ایران  وطنم،  برندهای  و  کسب وکارها  از 
کاستی های این جانب است، با این حال چنانچه دوستان عزیز و مدیران سازمان ها، کسب وکارها، مدیران 
کسب وکارها  بازاریابی و برندسازی بعد از مطالعۀ هر بخش مرا در جایگزینی مثال ها با مثال های واقعی از 
ایمیل: آدرس  یا  و  شب  مشق  انتشارات  با  ارتباطی  راه های  طریق  از  و  رسانند  یاری  ایرانی  برندهای   و 

کنند، بسیار سپاسگزار خواهم شد. behdad.namvar@gmail.com راهنمایی 

آقـای  گرامـی، جنـاب  و همـراه  انتشـارات مشـق شـب و دوسـت  لطـف و محبـت عزیزانـم در  از همراهـی، 
کنـار مـن  کتـاب خالصانـه در  کـه در تهیـه و چـاپ ایـن  هوشـمند عزیـز مدیرمسـئول فرهیختـۀ ایـن انتشـارات 

را دارم. بودنـد، کمـال سـپاس 

بهداد ناموریکتا
مدرس و مشاور ارتباطات، بازاریابی و برندسازی

 



مه
قد
م

برندسـازی یـا بهتـر بگوییـم خلـق و پـرورش برنـد، یک فرآیند سیسـتماتیک و بلندمدت اسـت و ایـن در حالی 
که در خیلی از موارد، مدیران کسب وکار به صورت علمی و دقیق به برنامه های برندسازی ورود نمی کنند  است 
که باعث می شود در بسیاری از مواقع حتی با  گر وارد می شوند یک مشکل بزرگ را در پیش روی خود دارند  و ا

صرف هزینه های باال با شکسـت مواجه شـوند. آن مشـکل عدم شـناخت درسـت مفهوم برند است.

که در ذهن و قلب مشتریان و مخاطبان نهادینه شده و جایگاه خاص و ویژه ای پیدا  برند تصویری است 
ک مخاطب از تجربیات و اطالعات مرتبط با برند به وجود آمده است.  کرده است، این جایگاه بر اساس ادرا
که توسط عالمت تجاری1 و لوگو2 دارای نماد و سمبل  برند آمیزه ای از ویژگی های ملموس و ناملموس است 
کمک دانش  که به  می شود. الزم است بدانیم لوگو، عالمت تجاری و یا نام تجاری، تنها ابزارهایی هستند 
گرافیکی، می توانند تصویر متمایزی برای برقراری ارتباط بین محصول، شرکت و یا  نام گذاری و طرح های 

هویت سازمانی با مخاطبانش ایجاد کنند.

کـه توسـط ویژگی هـای ملمـوس و ناملمـوس برنـد بـه بـازار  ک مشـتریان تحت تأثیـر پیام هایـی اسـت  ادرا
که لمس می شـوند؛ مانند طراحی، عملکرد،  فرسـتاده می شـود. ویژگی های ملموس شـامل صفاتی هسـتند 
اجـزا، انـدازه، شـکل و قیمـت محصـوالت و خدمـات و از طرفـی دیگـر، خصوصیـات ناملمـوس برنـد توسـط 
پیام هـای مختلـف بـه مشـتری می رسـد و وظیفـۀ اصلـی مدیـر برنـد تأثیرگـذاری روی خصوصیـات ناملمـوس 
ک مخاطـب را بـه سـمت برنـد مدنظـر خـود سـوق دهـد. ایـن خصوصیـات ناملمـوس  برنـد اسـت تـا بتوانـد ادرا
کسـانی  مـواردی ماننـد ارزش محصـول و تصویـر برنـد در ذهـن مشـتری، خاطـرات مرتبـط بـا برنـد و احسـاس 
کات و تجربیـات و  کـه محصـوالت و یـا خدمـات برنـد را مـورد اسـتفاده قـرار داده انـد. چنانچـه ایـن ادرا اسـت 

همچنیـن ویژگی هـای ملمـوس و ناملمـوس به درسـتی مدیریـت شـوند، ایجـاد ارزش می کننـد.

ک اسـت و نـه یـک لوگـو و یـا نـام بـر روی  گـر بگوییـم برنـد یـک ادرا کـه ا بـه همیـن دلیـل بـی راه نخواهـد بـود 
کـه متأسـفانه در میـان صحبت هـا و  بسـته بندی محصـوالت! کـه البتـه بارهـا بـا ایـن موضـوع مواجـه شـده ایم 
گاهی  اظهارنظرهـای افـراد مختلـف، بیـن برنـد و نـام تجـاری3 و یـا عالمـت تجـاری تفاوتـی انگاشـته نمی شـود و 

به اشـتباه از ایـن عبـارات به جـای یکدیگـر اسـتفاده می کننـد.

1. Trade mark
2. Logo
3. Trade name



کـه بر اسـاس تجربیات مشـتری از برنـد و تجربۀ  کـی اسـت  وقتـی صحبـت از مفهـوم برنـد می شـود منظـور ادرا
ک می تواند منجر بـه ایجاد رضایت  که ایـن ادرا مشـتری در مواجهـه بـا برنـد و یـا پیام هـای برنـد ایجاد می شـود 
کـه در نزدیک به 75 درصـد موارد،  و یـا عـدم رضایـت مشـتریان شـود. بااین حـال، تحقیقات نشـان داده اسـت 
علـت تغییـر برنـد مصرفـی توسـط مشـتریان، کیفیـت و عملکـرد محصـول نیسـت. پـس علـت چیسـت؟ تجربـۀ 
کـه در نهایت  مشـتری بـا تغییـر در عملکـرد محصـول و یـا تغییـر در پیام هـای ارسـالی برنـد بـه بـازار تغییـر می کند 

کشـیده می شـود. ک مشـتری شـده و مشـتری به راحتـی بـه سـمت برنـد دیگری  باعـث تغییـر در نگـرش و ادرا

که  کـه دو محصولی  کـه چگونـه اسـت  کـرد ایـن اسـت  کـه بـا پاسـخ بـه آن می تـوان بـه روح برنـد توجـه  سـؤالی 
کاماًل مشـابه یکدیگر هسـتند، در سـهم بازار و یـا در ذهن  از لحـاظ ویژگی هـای سـاختاری و خصوصیـات اصلـی 
کـدام از برندهـای ایـن دو محصـول بـر قلب  مشتریانشـان بـا یکدیگـر متفاوت انـد؟ پاسـخ سـاده اسـت، تأثیـر هـر 
کـدام از ایـن محصـوالت بـه چه  کـه نحـوۀ برندسـازی هـر  و ذهـن مخاطبـان متفـاوت اسـت و بایـد بررسـی شـود 

شـکلی بوده اسـت.

ک مخاطبـان به منظـور ایجـاد تصویـری از  برندسـازی1 یـک فرآینـد اسـت، فرآینـدی بـرای تأثیرگـذاری بـر ادرا
کـه باعـث ایجـاد تمایز بین محصوالت مشـابه می شـود. این فرآیند یک شـبه اتفاق  برنـد در قلـب و ذهـن آن هـا 
گفتـه  کـه پیش تـر  نمی افتـد و نیـاز به صـرف زمـان دارد. مدیـران برنـد توسـط ابزارهـای ملمـوس و ناملموسـی 
شـد بـه محصـول، شـرکت ها، سـازمان ها و حتـی اشـخاص هویـت می بخشـند و به عبارتی دیگـر بـرای سـازمان، 
کشـورها هویت سـازی و شـخصیت پردازی می کننـد. آن هـا به وسـیلۀ  شـرکت، کسـب وکار، مکان هـا، اشـخاص و 
ابزارهـای متنـوع بازاریابـی، تـالش می کننـد هویـت و شـخصیت برنـد را بـه مخاطبـان برنـد انتقـال دهنـد تـا بـه 
کنند. رسـیدن برند بـه این جایگاه خاص و  جایگاهـی خـاص و ویـژه در ذهـن و قلب مخاطبان دسترسـی پیدا 

ک مخاطـب اسـت. حفـظ آن درواقـع همـان تأثیرگـذاری بـر ادرا

کـه برنـد ماننـد موجـودی زنـده اسـت، رشـد می کنـد، به بلوغ می رسـد و امـکان افول  مدیـران برنـد می داننـد 
کـه این هـا ارتبـاط مسـتقیمی بـا تجربـۀ اسـتفاده و یـا مواجهـه بـا پیـام برنـد توسـط مخاطبـان دارد. بـرای  دارد 

همیـن می داننـد فرآینـد برندسـازی جـدای از زمان بـر بـودن، نیـاز بـه ممارسـت، تـالش و مراقبـت دارد.

درنهایـت، مـا برنـد را خلـق و فرآینـد برندسـازی را هدایـت و مدیریـت می کنیـم تـا تصویـری در قلـب و ذهـن 
کـه این امر  کنیـم و در طـی ایـن فرآینـد، محصـول بـه چیـزی فراتـر از محصول تبدیل شـود  مخاطبانمـان ایجـاد 

مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم بـر تصمیم گیـری خریـد توسـط مخاطبـان و مشـتریان تأثیرگـذار خواهـد بـود.

1. Branding



مدیریت برند تنها یک رفتار ذاتی نیست

کـه افـراد در صـورت نبـود آمـوزش، تمریـن و پـرورش  گـر ذات و غریـزه را بخشـی از وجـود انسـان بدانیـم  ا
کارآمـد یـک رفتـار احساسـی و غریـزی و یـا  از آن اسـتفاده می کننـد، پـس مطمئنـًا مدیریـت برنـد به صـورت 

غیـرارادی نخواهـد بـود.

گی هـا، امکانـات و مزایـای جالب توجه تـر و بیشـتری را بـه برنـد خـود  کـه هـر چـه ویژ »بدیهـی اسـت 
کارآمدتـر خواهد  کرد. تبلیغات شـما نیـز زمانی  کنیـد، برنـد نیـز جذابیـت بیشـتری پیـدا خواهد  اضافـه 
کـه سـهم  کنیـد. مشـخص اسـت  کـه به طـور مـداوم تـالش می کنیـد تـا افـراد بیشـتری را جـذب  شـد 
کـه برنـد شـما را با آن  بـازار از مهم تریـن معیارهـای موفقیـت برنـد اسـت؛ همین طـور بایـد بدانیـم نامـی 
کـه یـک برنـد  کار اصلـی  کـه اهمیـت دارد، نخواهـد بـود، بلکـه درواقـع  می شناسـند تمـام آن چیـزی 
بـرای مصرف کننـدگان انجـام می دهـد، ایجـاد تمایـز بـرای همـان مصرف کننـدگان و مخاطبـان اسـت. 
کیفیـت، یـک پیـام تأثیرگـذار بازاریابـی بـرای مصرف کننـدگان اسـت؛  کـه  کامـاًل واضـح اسـت  از طرفـی، 
همچنیـن بـه نظـر امـری واضـح و بدیهـی اسـت که توسـعۀ برنـد را بهتریـن روش بـرای معرفی محصول 

کنیم.« جدیـد قلمـداد 

از  صحبت هایـی  تمـام  همچنیـن  و  بـاال  اظهـارات  کـه  بدانیـم  اسـت  بهتـر  تواضـع  و  احتـرام  کمـال  بـا 
هسـتند! نادرسـت  دقیقـًا  کلـی،  یـا  و  جزئـی  به صـورت  این دسـت 

کنید،  که ادعا می کنند بازاریاب  هستند صحبت  کسانی  گر با برخی از  کمال تعجب، ا با این حال و در 
که  کنید متوجه خواهید شد  گر مقداری عمیق تر تحقیق  کرد! و ا صحت این اظهارات را تأیید خواهند 
گاه است و یا احتمااًل به وسیلۀ تجربۀ اندک  »تخصص« بازاریابی آن ها بر پایۀ  ایده های ذاتی و ناخودآ
که بر مبنای عرف عمومی تدوین  در حوزه ای خاص پدید آمده است. ِاشکال استراتژی های بازاریابی 
که مردم هر روز به عنوان یک مصرف کننده زندگی می کنند.  گرفته  که این باور شکل  می شوند این است 
این مصرف کنندگان )مردم( تبلیغات را مشاهده می کنند، بسته بندی ها را باز می کنند، محصوالت جدید 
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را امتحان می کنند و درنهایت، در شکل گیری و پیشرفت این باور نقش به سزایی دارند. مردم در این 
که به عنوان مصرف کننده دیده می شوند، بر اساس ترجیحات خود در مورد اینکه چه چیزی به  مسیری 
کار نمی آید، نظر می دهند. تجربۀ این مدیران  که مردم را به عنوان مصرف کننده  کار می آید و چه چیزی به 
که بازاریابی و به دنبال آن، برندسازی و مدیریت برند  قلمداد می کنند، آن ها را به این باور رسانده است 
اساسًا یک موضوع عرفی، غریزی و از روی احساسات است. درصورتی که انسان امروز تنها به عنوان یک 
که در هر بخش زندگی اش به عهده می گیرد،  مصرف کننده زندگی نمی کند و با توجه به نقش و وظیفه ای 

کند. که درنتیجه باعث می شود به شکل های مختلفی تصمیم گیری  شرایط متفاوتی را تجربه می کند 

انسـان امـروز تنهـا به عنـوان یـک مصرف کننـده زندگـی نمی کنـد و بـا توجـه بـه نقـش و 
کـه در هـر بخـش زندگـی اش بـه عهـده می گیـرد، شـرایط متفاوتـی را تجربـه  وظیفـه ای 

بـه شـکل های مختلفـی تصمیم گیـری  کنـد. کـه درنتیجـه باعـث می شـود  می کنـد 

کامـاًل مخالـف بـا رفتـاری از روی عـرف، عـادت و رفتـاری از روی  کارآمـد برنـد،  در اغلـب مـوارد توسـعه  
گاه اسـت، امـا به هرحـال اعتقـاد قـوی بـه ایـن تفکـر افسـانه ای، یـک سیسـتم بازاریابـی  غریـزی و یـا ناخـودآ
کـه دسـتیاران مدیـران  کـرده اسـت. نمونه هـای بسـیاری وجـود دارد  نامناسـب و غیرسـازنده را نهادینـه 
کـه تخصصـی غیـر از بازاریابـی دارنـد، بـه میـزان قابل توجهـی  اجرایـی، مهندسـان، فروشـندگان و افـرادی 
گـر ایـن انتقـال بـه علـت آشـنایی  کـه ا بـه موقعیت هـای شـغلی بازاریابـی و برندسـازی منتقـل می شـوند 
بازاریابـی  بـه بخـش  کـه »بـا مـردم خـوب رفتـار می کننـد«  ایـن علـت  بـه  ارتباطـات دیگـر نباشـد، تنهـا  و 
منتقل شـده اند! متأسـفانه بـه دنبـال ایـن اتفـاق غیرحرفـه ای، مدیریـت برنـد نیـز تقریبـًا بـه یـک مدیریـت 
که مدیران برنـد هم تخصص و  گاهـی دیـده می شـود  برحسـب عـرف و مدیریـت ذاتـی تبدیل شـده اسـت و 

کافـی بـرای موقعیـت شغلی شـان را ندارنـد. دانـش 

شرکت های بسیار زیادی به تحقق این مفهوم دامن زده اند، به طوری که در هنگام ایجاد یک موقعیت 
که مدیریت برند امری ذاتی و غریزی است! مدیریت برند  شغلی جدید این تفکر را بیشتر تقویت می کنند 
کنند. بسیاری از شرکت ها  کار  که بتوانند در این پست  نیازمند نیروهای اجرایی شاخص و قوی است 
کارکنان مالی، یا با استفاده از نیروهای  به جای استخدام بازاریابان، از فروشنده های قوی و متفکران و 
کمک  تجربه هایشان  خاطر  به  تنها  اجرایی  پست های  دستیاران  حتی  و  فنی  بخش های  متخصص 
می گیرند و آن ها را به صورت تصادفی و یا چرخشی در پست های بخش بازاریابی و برندسازی قرار می دهند. 
اینجا دقیقًا همان جایی است که این مفهوم تقویت می شود که مدیریت برند یک کار ذاتی و غریزی است و 
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درواقع نتیجه گرفته می شود که برای این مدیریت ذاتی برند، نیاز به هیچ تخصصی وجود نخواهد داشت!

دارو  جدیـد  برندهـای  رشـد  و  بیشـتر  خالقیـت  خواهـان  بازاریابـی  بخـش  دارویـی،  کمپانـی  یـک  در 
شـد. ایـن بخـش تابه حـال دچـار روزمرگی هـای بی حاصـل شـده اسـت، به طوری کـه ایده هـای جدیـد یـا 
راه حل هـای خالقانـه ای توسـط ایـن بخـش از ایـن شـرکت بـزرگ دارویـی ارائـه نشـده اسـت. مدیریـت بـا 
کارکنان بخش  کـه  قـدری تحقیقـات و جسـت وجوی عمیق تـر در فرآیندهـای بخـش بازاریابـی متوجه شـد 
کار  بازاریابـی را عمدتـًا پزشـکان و داروسـازان  کـه قبـاًل یـا در بخـش فـروش فعـال بودنـد و یـا در بخـش فنـی 
می کردنـد، تشـکیل داده انـد و برنامه هـای بازاریابـی توسـعه یافته بـه تبلیغـات تجـاری و توانایـی نیروهـای 
کـه بـه سـردرگمی مخاطبان تبدیـل شـدند، به طوری که هر  فـروش محـدود بوده انـد، برنامه هـا و تبلیغاتـی 
که درواقع هیچ سـودی در  تبلیـغ دربرگیرنـدۀ  پیام هـای بسـیاری دربـارۀ  ویژگی های مختلـف محصول بود 
آن هـا نـه بـرای شـرکت وجود داشـت و نه برای مشـتریان! )تبلیغـات به صورت خاص بـرای دو هدف اصلی 

گاهی بخشـی در مـورد برنـد انجـام می شـود.( معرفـی و آ

که هیچ  کـرد، عـدم وجـود ایده هـای تازه نبـود، بلکه مشـکل در این بـود  کـه ایـن شـرکت تجربـه  مشـکلی 
اسـتراتژی بازاریابـی  مشـخصی وجـود نداشـت. هیـچ رویکـرد متفکرانـه ای بـرای تحریـک مخاطبـان هـدف 
جهـت سـودآوری شـرکت وجـود نداشـت و در حقیقـت اصـاًل مخاطـب هدفـی تعییـن نشـده بود. بر اسـاس 
یـک عـرف و عـادت قبلـی، بخـش بازاریابـی برنامـۀ فروش محـور مشـتمل بـر هدف هـای فـروش پاییـن بـا 
کـه بخـش بازاریابـی را هدایـت می کردنـد به عنـوان  تخفیف هـا و اقـالم تبلیغاتـی ارائـه داده بـود. مدیرانـی 
کـه در فروشـندگی  یـک پزشـک و داروسـاز تمـام ویژگی هـای محصـول را می دانسـتند و بـه خاطـر تجربـه ای 
کراتشان به درستی اشاره  کرده بودند، بااین حال متأسفانه هیچ  داشتند به تمام ویژگی ها در تبلیغ و مذا
برنامۀ استراتژیکی برای رشد و توسعۀ برند و معرفی آن نداشته و به پیام های برند توجهی نداشتند و به 
دانش بازاریابی بی اعتنا بودند. این رویکرد ذاتی )نه برحسـب دانش و علم برندسـازی و بازاریابی( در این 

کـه حتـی باعـث تضعیف برند نیز شـد. سـازمان، نه تنهـا فـروش را افزایـش نـداد 

کارآمـد  کـه در اغلـب مـوارد بایسـتی مدیریـت  بـرای مدیـران ارشـد یـادآوری ایـن نکتـه بسـیار مهـم اسـت 
را  برنـد  مدیریـت  به طوری کـه  بگیـرد،  شـکل  غریـزی  و  ذاتـی  مدیریـت  یـک  برخـالف  بازاریابـی  و  برنـد 
گـر رشـد شـما و شـرکتتان از طریـق بازاریابـی نبـوده اسـت، در  کـرد. ا نمی تـوان بـا یـک رفتـار عرفـی پیگیـری 
کـه دیـدگاه شـما در بازاریابـی ممکـن اسـت بـر مبنـای هیچ کـدام از اصـول و قواعـد اسـتراتژی  نظـر بگیریـد 
ماننـد  باشـد؛  عرفـی  و  ذاتـی  مدیریـت  یـک  از  شـما  نگـرش  و  ک  ادرا برمبنـای  تنهـا  و  نباشـد  بازاریابـی  
کـه بیـان می کـرد »همه چیـز را دربـارۀ  بازاریابـی می دانـد، چون کـه پـدرش زمانـی یـک شـرکت  مدیرعاملـی 
کـه تمـام تالشـش ایـن باشـد تـا رنگ هـای  چـاپ را اداره می کـرده اسـت«! ایـدۀ بـزرگ بازاریابـی او ایـن بـود 
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PMS 1 )سیسـتم مطابقت رنگ پنتون( همسـان باشـند. مطمئنًا همسـانی رنگ در برخی سطوح اهمیت 
بسـیار زیـادی دارد، امـا قطعـًا محـرک مناسـبی بـرای اسـتراتژهای بازاریابـی بـرای یـک سـازمان و یـا حداقل 

بخـش بازاریابـی و برندسـازی نخواهد بود.

بایستی  که در اغلب موارد  این نکته بسیار مهم است  یادآوری  ارشد  برای مدیران 
کارآمد برند و بازاریابی برخالف یک مدیریت ذاتی و غریزی شکل بگیرد. مدیریت 

برخـالف  کـه  اسـت  دسـتورالعمل هایی  و  اصـول  پایـۀ  بـر  برنـد  سـاخت  و  بازاریابـی  کارآمـد  اسـتراتژی 
که  کارآمـد نه تنهـا نیازمنـد درک چیزی اسـت  روش هـای مبتنـی بـر عـرف و غریـزه اسـت. سـاخت یـک برنـد 
کـه برنـد بیان کننـدۀ  آن نیسـت، نیز می شـود؛  برنـد بیان کننـدۀ  آن اسـت، بلکـه حتـی نیازمنـد درک چیـزی 
کسی نیست هم می شود.  کیست، بلکه درک اینکه برند متعلق به چه  نه تنها درک اینکه برند متعلق به 
مدیریـت برنـد نیازمنـد تخصـص و تفکـر اسـتراتژیک اسـت، یعنـی چـه چیزی هایـی را  بایـد و چـه چیزهایی 

را نبایـد انجـام داد.  

کنیم با یک مدیریت غیرتخصصی برند که به صورت عرفی  به هرحال بعد از همۀ این ها، تصور اینکه فکر 
و ذاتی انجام می گیرد می توانیم برای جذب بیشترین مشتری موفق شویم، خیلی منطقی نیست!

1. Pantone Matching System

کجا آغاز می شود؟ پرورش برند از 

آغـاز  از خانـه  کـودک  یـک  باورهـای  و  نگرش هـا  ارزش هـا،  پـرورش  کـه  تقریبـًا همـگان مطلـع هسـتند 
کـه والدیـن و پرورش دهندگانـش انجـام می دهنـد را بـه اجتمـاع ارائـه خواهـد  کـودک هـر آنچـه را  می شـود. 
کـه آن را  کنـار اشـخاص و یا مدیران سـازمانی اسـت  داد، امـا در مـورد یـک برنـد چطـور؟ خانـۀ یـک برنـد، در 
کرده انـد و در نـزد آن هـا پرورش یافتـه اسـت. برای سـاختن برند موفق، باید از خانـه یا به عبارتی دیگر  خلـق 
کـه مشـتریان نسـبت بـه برنـد وفـادار باشـند یـا آن را  کنیـد. چگونـه می تـوان انتظـار داشـت  سـازمان شـروع 
کارکنان خود  کارکنان خود شما از آن درک مناسبی ندارند؟ و یا اینکه  کنند، درصورتی که  به درستی درک 
شـما بـه آن وفـادار نباشـند؟ از همـه بدتـر اینکه مدیران سـازمان و یا ایده پردازان اولیه هم نـه درک واحد و 

درسـتی از آن داشـته و نـه بـه آن وفـادار باشـند!

گر مدیران  پرورش، رشد و نگهداری از برند باید جزء تعهدات ذاتی تمام مدیران ارشد سازمان باشد. ا
ارشد اهمیت ساختن و خلق برندهای خود را به رسمیت نشناسند، این پیام نمی تواند توسط سازمان 
گـر مدیـران  به خوبـی درک شـود و سـازمان هـم بـرای سـاختن و پرداختـن برنـد اهمیتـی قائـل نمی شـود. ا
درک صحیحی از برند خود نداشـته باشـند، بقیه افراد سـازمان هم موظف به چنین چیزی نخواهند بود 
گرفـت. همین طور عملکرد صحیح از  و درنتیجـه درکـی از مفهـوم آن در بـازار و مشـتریان هم شـکل نخواهد 

کارکنان منجر می شود. که به عملکرد صحیح از سوی سازمان و تمام  سوی مدیران است 

ارشـد  مدیـران  تمـام  ذاتـی  تعهـدات  جـزء  بایـد  برنـد  از  نگهـداری  و  رشـد  پـرورش، 
باشـد. سـازمان 

کـه ایـن مدیـران بگوینـد برنـد در اختیـار  شـرایط سـاده و آسـان بـرای مدیـران ارشـد سـازمان ایـن اسـت 
بازاریابـان و مدیـران برنـد اسـت و هیـچ فعالیـت دیگری برای حفاظت از آن انجام ندهند و مسـئولیتی هم 
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