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 کنیم؟ برندسازی چگونه چیست؟و برند

 استراتژی جوانب ترینمهم از یکی به برندینگ یا برندسازی امروز، دنیای در

 و مدیران از بسیاری برای هنوز برندسازی مفهوم حال،اینبا. است شده تبدیل وکارکسب

 به صرفا را برندسازی آنها از برخی. نیست روشن کامل طوربه وکارکسب صاحبان

 که نندکمی یاد تکمیلی دانش یک عنوانبه آن از دیگر بسیاری اما دانند،می تبلیغات معنای

 و چیست برند واقعا اما. شود گرفته نظر در محصول مدیریت اصلی تجارت از جدا تواندمی

 اند؟کدام آن یدهندهتشکیل هایمؤلفه

 

 نای در. است محصول مدیریت و تبلیغات از فراتر برندسازی مفهوم که است این واقعیت

 وردم را زیر نکات دیدگاه، این. کرد خواهیم ارائه برندسازی و برند از متفاوتی دیدگاه مطلب

 یمجموعه یک نه است، دیدگاه استراتژیک ینقطه برندسازی:دهدمی قرار بررسی و بحث

 .هافعالیت از انتخابی

 

 .آن از تصویری یارائه فقط نه است، مشتری ارزش ایجاد برندسازی اصلی هدف

 .است رقابتی مزیت حفظ و ایجاد برای کلیدی ابزار یک برندسازی

 .شوندمی مرسوم جامعه در که هستند هاییفرهنگ برندها

 .کنند رسیدگی برند ارزش عنصر چهار به باید برند مؤثر هایاستراتژی

 .شوند طراحی (marketing mix) بازاریابی آمیخته در باید برند هایاستراتژی

 شود؟می تعیین چگونه و چیست برند ارزش
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 است ارزشی همان ارزش، یگزاره. شوندمی آغاز ارزش یگزاره با بازاریابی هایاستراتژی

 در عمومی دانش. کند ایجاد محصولش در را آن خواهدمی و است کرده درک شرکت که

 یشدهتجربه ارزش با را شرکت توسط محصول یشدهگیریاندازه ارزش معموال وکار،کسب

 ریبهت محصول شرکت اگر که معنی این به. گیردمی نظر در یکسان مشتری توسط محصول

 این اب بازاریابی دانش اما. گرفت خواهد نظر در بهتری محصول را آن نیز مشتری کند، تولید

 یک مشتری ارزش که است این کندمی تأکید آن بر بازاریابی آنچه. است مخالف موضوع

 نمشتریا ذهنی درک طریق از ارزش. است ادراکی و حسی کامال بلکه نیست، منطقی واقعیت

. است متفاوت دارد، نظر در محصول کیفیت عنوانبه شرکت آنچه با اغلب و گیردمی شکل

 تولید ارزش و شودمی تجربه اجتماعی زندگی در روز هر که است چیزی محصولِ برند،

 .دهندمی شکل را مشتری ادراک که دارد اشاره هاییفعالیت تمام به برندسازی. کندمی

 

 

 چیست برند فرهنگ

 ضفر. است شده معرفی شرکت یک توسط تازگیبه که بگیرید نظر در را جدید محصول یک

 محصول یک فردمنحصربه یشدهطراحی هایویژگی سایر حتی و لوگو نام، محصول این کنید

 این برند هنوز اما(. کنیممی یاد آنها از «برند» عنوانبه ما که چیزهایی یهمه) دارد را

 اما. هستند برند یک فیزیکی نشانگرهای هاطراحی و لوگوها اسامی،. ندارد وجود محصول

 .است محصول یتاریخچه سازد،می را برند آنچه

 

 ای دونالدمک مانند) اسم یک: دارند نشانگر آنها یهمه. بگیرید نظر در را مشهور برندهای

IBM)، رموتو صدای مانند) متمایز یشدهطراحی ویژگی یک ،(نایکی لوگوی مانند) لوگو یک 

 آنچه اما. دارد ارتباط محصول به فردیمنحصربه طوربه که ایشدهطراحی عنصر هر یا( هارلی

 مشتریان، تجربیات با آنها که است ایتاریخچه است، ساخته برند یک محصوالت این از

 هاییروزنامه و مجالت برند، یکنندهتبلیغ ورزشی رویدادهای و هافیلم تبلیغاتی، هایآگهی

 . اندکرده اضافه محصول به دهند،می انجام را برند ارزیابی که
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 هک کنیم بررسی بیایید. دهندمی تشکیل را برند فرهنگ زمان گذشت با عوامل این یهمه

 .افتدمی اتفاق چگونه موضوع این

 

 برند فرهنگ یدهندهتشکیل هایمؤلفه

 

 

 هاشرکت .1

 ،هستند ارتباط در آنها با مشتریان که هاییفعالیت تمام طریق از را برند فرهنگ شرکت،

 یمتق هایسیاست و هاکانال ارتباطات، محصول،) بازاریابی آمیخته عناصر تمام. دهدمی شکل

 .بدهند توضیح محصول یدرباره بالقوه طوربه توانندمی( گذاری

 

 عمومی فرهنگ .2

 ها،تابک تلویزیون، ها،فیلم در گسترده طوربه آنها. هستند ما دنیای از مهمی بخش محصوالت

 این. گیرندمی قرار استفاده مورد عمومی هایرسانه یهمه طورکلیبه و اینترنت مجالت،

 ثالم عنوانبه. باشند داشته آنها روی مهمی تأثیر توانندمی برندها نمایاندن با هارسانه

 یا دشمی استفاده قدیمی وسترن هایفیلم تمام در تقریبا که پپسی ینوشابه از توانمی

 یک مدتبه تقریبا. کرد یاد .E.T فیلم در «Reese’s Pieces» شرکت معروف اسمارتیزهای

 .اندبوده هارسانه در شانبرند تبلیغ دنبالبه هاشرکت قرن،

 

 مشتریان .3

 تباطار محصول با آنها. کنندمی کمک برند فرهنگ ایجاد به محصول مصرف طریق از مشتریان

 ودخ تجربیات و کنندمی صحبت دیگران با آن مصرف نوع و محصول یدرباره کنند،می برقرار

 .گذارندمی میان در شاندوستان با را
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 تأثیرگذاران .4

 به. است تأثیرگذار برند فرهنگ بر نیز مشتریان از غیر افرادی نظرات موارد، از بسیاری در

 خرده صاحبان حتی و کارشناسان و خبرنگاران از بسیاری بیندازید؛ نگاهی بازرگانی مجالت

 ارائه برندها برخی یدرباره را نظراتی شانفراغت اوقات یا کار هنگام در نیز ها فروشی

 رد یکدیگر با ایپیچیده طوربه برند فرهنگ یدهندهتشکیل یمؤلفه چهار البته. کنندمی

 گوش رتأثیرگذا افراد به و کنندمی تماشا را تلویزیونی تبلیغات مشتریان. هستند ارتباط

 عموضو این و کنندمی نظارت محصوالت از مشتریان یاستفاده ینحوه بر هارسانه دهند،می

 و کمیّت واقع، در. دهندمی قرار مدنظر هایشانبرنامه در محصول نمایش چگونگی در را

 مؤلفه چهار این از هریک تأثیر جداسازی که معناست این به یکدیگر با تعامالت این پیچیدگی

 .است دشواری کار دیگری، از

 

 هاانجمن و تصاویر ها،داستان

 :کنندمی ظهور شکل سه به هامؤلفه این توسط منتشرشده فرهنگی عناصر

 

 ها؛داستان

 تصویرها؛

 .هاانجمن

 برقراری برای و دارند شخصیت و طرح آنها. ترندقوی برند فرهنگ از تصاویر و هاداستان

 است ممکن ما. هستند متکی تشبیهات و هااستعاره بر شدتبه ما تصورات تحریک و ارتباط

 مانذهن در آن خاص هایویژگی برخی اما کنیم، راموشف را محصول یک داستان جزئیات

 (.است بوده سالخوردگان برای فقط محصول یک اینکه مانند. )ماند خواهد
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 و گیردمی شکل ورسومآداب درنهایت ما، یروزمره زندگی در هاداستان این ظهور از پس

 برند اینجا، در. شودمی ظاهر جامعه در عمومی توافق یک عنوانبه برند، معمولی داستان

 برندسازی کنندمی فکر اغلب بازاریابان. است شده ایجاد فرهنگی محصول یک عنوانبه

 ،سازدمی قدرتمند حد این تا را برندسازی آنچه اما. است فردی سطح در کنندهمصرف ادراک

 ورسومآداب به هاانجمن و تصاویر ها،داستان اکنون زیرا. است ادراکات این جمعی ماهیت

 رفتار «واقعیت» یک عنوانبه آنها با روزمره تعامالت در که آنجا از و اندشده تبدیل جمعی

 ادراک عنوانبه باید برندسازی بنابراین،. شوندمی تقویت مداوم طوربه شود،می

 .شود گرفته نظر در جمعی سطح در کنندهمصرف

 

 دکنمی دهیسازمان را محصول تجربیات که ادراکی چارچوب یک

 

 گیچگون دیدگاه، این. شودمی گرفته نظر در تصویر یک عنوانبه برند بازاریابی، در معموال

 ادراکی چارچوب یک عنوانبه برند فرهنگ زیرا. کندمی تحریف را برند توسط ارزش ایجاد

 را آن و دهندمی ارزش آن به کنند،می درک را محصول مشتریان آن در که کندمی عمل

 این ؛کنندنمی تجربه استنتاجی و عینی طوربه را محصوالت هرگز مشتریان. کنندمی تجربه

 دیدن، یپنجگانه حواس طریق از) را آنها احساس چارچوب، یک مانند که است برند فرهنگ

 حواس روی تواندمی برند فرهنگ. دهدمی شکل( بوییدن و کردن حس کردن، لمس شنیدن،

 مانده ذهنش در آن یتجربه از که رضایتی و دارد محصول مصرف هنگام در که حسی فرد،

 .باشد داشته قوی تأثیر است،

 

 رقابتی مزیت و برندها

 وضیحت برای مهم دلیل سه. است رقابتی مزیت ایجاد برای قوی یبالقوه ابزار یک برندسازی

 :دارد وجود امر این
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 یعموم دانایی براساس که را برندی سختیبه معموال مردم. است «چسبنده» برند فرهنگ

 فادارو اندکرده انتخاب که برندی به وچراچونبی دارند تمایل آنها. کنندمی رها اند،پذیرفته

 اشتهد محصول از هاییتجربه مشتریان که پابرجاست زمانی تا برند به وفاداری این. بمانند

 در شدهپذیرفته ورسومآداب با عمیقا که شوند مواجه برند آن از هاییداستان با یا باشند

 .داد خواهند ادامه برند آن از استفاده به همچنان صورت این غیر در. باشد تضاد

 شناختی جوییصرفه ینظریه از معموال مردم که دهندمی نشان شناختیروان تحقیقات

(cognitive miser) و هستند راضی برند یک از دالیلی به که هنگامی یعنی. کنندمی پیروی 

 یدجد اطالعات دنبالبه هم باز ندارند ایعالقه دیگر کند،می برطرف را نیازهایشان برند آن

 .دهندمی ادامه آن از استفاده به همچنان بنابراین. بروند دیگری برند بررسی یا

 و دشومی پخش مردم از زیادی تعداد توسط برند فرهنگ شناختی،جامعه تحقیقات براساس

 یانب( آنها مانند و تبلیغاتی آگهی محصول، یتجربه صحبت، طریق از) مختلف هایصورت به

 را دبرن یک فرهنگ یدرباره عمومی دانایی تواندمی سختیبه معموال فرد بنابراین. شودمی

 طورهب برند فرهنگ که طورهمان البته. کند جایگزین را دیگری برند آن جایبه و بگذارد کنار

 یشبکه این تأثیر و نفوذ. شودمی منسوخ نیز جمعی شکل همان به گیرد،می شکل جمعی

 رایب تأثیرگذاران و مشتریان از مهم یتوده یک که کندمی حفظ زمانی تا فقط را برند عظیم،

 دیگر برند که دهدمی رخ هنگامی تغییر این. شوند ملحق یکدیگر به برند این تغییر

 .کند جلب را خود مشتریان رضایت نتواند

 چیست برند ارزش یدهندهتشکیل اجزای

 را برند یک ارزش .بدهد افزایش را مشتری ارزش زیادی میزان به تواندمی برند فرهنگ

 هایویژگی همان با محصول همان و فرهنگ دارای محصول بین تفاوت عنوانبه توانمی

 را دو این از یککدام کنندهمصرف اینکه نظر از) گرفت نظر در فرهنگ بدون اما فیزیکی

 ارزش مجموع در که کرد تقسیم مجزا بُعد چهار به توانمی را تفاوت این(. دهدمی ترجیح

 .دهندمی تشکیل را برند یافزوده
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 دهدمی شکل را محصول یشدهدرک کیفیت برند فرهنگ: خوشنامی ارزش .1

 مثال. دهندمی ارائه را کنندهمصرف وردنیازم اهداف که دارد ملموسی هایویژگی برند هر

 میزت راحتیبه را پارچه محصول فالن شود،می انجام موقعبه هواپیمایی شرکت فالن پروازهای

 که ودشمی سبب چیزی چه اما. شکنندنمی راحتیبه و هستند محکم برند فالن ابزار کند،می

 بدهند؟ ترجیح دیگری به را برند یک مردم

 

 آنها یتکیف توانندنمی مصرف از قبل که محصوالتی ویژهبه محصوالت، خرید هنگام مشتریان

. است بزرگ بسیار ریسک این اوقاتگاهی. دارند قرار ریسک معرض در کنند، ارزیابی را

 وکارکسب برای ضروری افزارنرم یک خرید یا مشتری یک برای اتومبیل خرید مثال، عنوانبه

 شکاه برای دهندمی ترجیح معموال مشتریان بنابراین. است همراه زیادی بسیار ریسک با

 به ،خوشنام برند. روندمی خوشنام برندهای دنبالبه دلیل همین به. کنند هزینه ریسک این

 ند،دار مدنظر که را کیفیتی و است اطمینان قابل محصول این که دهدمی اطمینان مشتریان

 .گذاردمی اختیارشان در

 

 دهدمی شکل را روابط ادراکات برند فرهنگ: روابط ارزش .2

 وشفر از پس که باشد اعتماد قابل تواندمی صورتی در محصول یک یتولیدکننده شرکت

 از بسیاری. بدهد ادامه مشتری با خود یرابطه به همچنان خدمات، یارائه یا محصول

 طوربه تواننمی آنها یارائه از پس که هستند ایگونهبه (B2B در ویژهبه) خدمات و محصوالت

 رندب یا شرکت بنابراین. کرد بینیپیش را آینده در احتمالی موارد و مشتری نیازهای کامل

 شانن شناسیجامعه و اقتصادی تحقیقات. باشد موارد این پاسخگوی آینده در بتواند باید

 خوبی فروش از پس خدمات شرکت، که بود خواهد باالتر هنگامی محصول ارزش که اندداده

 .کند ارائه
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 دهدمی شکل را کنندگانمصرف تجربیات برند فرهنگ: تجربی ارزش .3

 خاص مزایای که کندمی عمل ادراکی چارچوب یک عنوانبه برند شناختی،روان اندازچشم از

 کمک کنندگانمصرف به سازیچارچوب این. کندمی مشخص را محصول توسط شدهارائه

 ،ترتیباینبه. کنند تجربه را محصوالت و انتخاب را موردنظرشان محصول ترراحت کندمی

 اطالعات کسب و برندها وجویجست برای مشتری یهزینه و وقت در توجهی قابل طوربه

 کنندمی تالش معموال هاشرکت از بسیاری دلیل همین به. شودمی جوییصرفه بیشتر

. باشند مشتریان دلخواه خدمات یدربرگیرنده که بدهند ارائه طوری را شانمحصوالت

 ردهک طراحی نحویبه را محصوالتش ،«گمبل اند پروکتر» یموادشوینده برند مثال، عنوانبه

 .کند کمک( سخت هایلکه حذف مانند) خاص مشکل یک رفع به فقط آنها از هریک که است

 

 کندمی بیان را هاهویت و هاارزش برند فرهنگ: نمادین ارزش .4

 از. هستند هاهویت و هاارزش بیانگر که کنندمی عمل نمادهایی عنوانبه همچنین برندها

 نمادهای عمومی، اماکن کاالها، منازل، ها،لباس مانند) خود مادی فرهنگ به هاانسان دیرباز،

 عمل آنها ایههویت و هاارزش از اینشانه عنوانبه فرهنگ این. اندبوده وابسته( مذهبی

 فرهنگ عنوان تحت را موارد این مصرفی کاالهای معاصر، بازارهای اقتصاد در. کندمی

 نواعا و سیاست زندگی، سبک بیان برای برندها خاص، طوربه. اندداده پوشش کنندهمصرف

 کینای مثال، عنوانبه. اندشده تبدیل قدرتمند نمادهای به گرایانهآرمان اجتماعی هایهویت

 در ارپشتک و هدف به دستیابی برای قدرتمند نماد یک عنوانبه چگونه که بگیرید نظر در را

 و خالقیت سرکشی، هایارزش نماد که است اپل دیگر، مثال. شد تبدیل 0991 یدهه

 متداول برند فرهنگ در نمادین ارزش که هنگامی. است جدید اقتصاد در خواهیآزادی

 .کندمی اعمال برند ارزش دیگر ابعاد بر قدرتمند ایهاله اثر یک اغلب شود،می
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 برند یک نمادین هایارزش

 :از عبارتند کنندمی دریافت برندها از استفاده هنگام مشتریان که نمادینی هایارزش

 

 مطلوب؛ هایهویت و هاارزش

 اجتماعی؛ تمایز

 .دیگران با همبستگی

 این از یکی فقط حال،بااین. اندشده ساخته عنصر چهار همین از برند هایفرهنگ بیشتر

 هر نسبی اهمیت. کندمی تضمین رقبایش برابر در را برند  موفقیت و است اصلی عناصر،

 با .بود خواهد متفاوت برند نوع و بندیبخش محصول، بندیطبقه جامعه، به توجه با عنصر

 استراتژیک اهداف به دستیابی برای جداگانه اجزای به برند گذاریارزش تفکیک اینکه

 ترینموفق. کنندمی تجربه شیوه این به را برند ندرتبه مشتریان حالبااین است، سودمند

 ندکن همکاری یکدیگر با آن اجزای بدهد، ارائه منسجم داستان یک که است آن برند فرهنگ

 .کنند ارائه مشتری به را محصول بهترین و
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