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   Brand Definitionتعریف برند تاریخچه و

 

برند از همان ابتدا ایجاد و خلق تمایز، تشخیص و  گیري اصلی ترین فلسفه وجودي و شکل

 .یادآوري برتري تفاوت ها بوده است

برندر به معنی سوزاندن یا داغ کردن از زبان اسکاندیناوي  BRANDER واژه برند از کلمه

شد که به پوست حیوانات اهلی اي فلزي اطالق میاین واژه به قطعه برگرفته شده است.

شد و هر شخص داراي عالمت خاص خود بود تا حیوانات خود را از می مانند گاو متصل

ها حیوانات سایرین جدا سازد. جریان صنعتی شدن، بسیاري از کاالهاي ساخته شده در خانه

هاي متمرکز انتقال را از حالت محلی بیرون آورده و به کارخانه و کارگاه …مانند صابون و

ال کاالهاي تولیدي خود، لوگو و عالمت خود را روي ها در هنگام ارسداد. این کارگاه

 .هاي حاوي کاالها حک می کردند و از اینجا بود که مفهوم برند شکل گرفتبشکه

دامداران در آن زمان براي اولین بار روي دامهاي خود مهر مشخصی داغ میکردند. تا  •

 .دامهایشان از دامهاي افراد دیگر مشخص شود
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ي زدند تا به وسیلهن روغن زیتون بر روي کاالهاي خود مهر میدر آتن باستان، تاجرا •

 .آن شناخته شوند

 .در رم گالدیاتورهاي مطرح روي بدنشان داغ داشتند •

 .گران بر روي ظرفهاي رسی اثر انگشت خود یا یک نشانه مشخص میگذاشتند کوزه •

 کردند، میدوختندنُساج عالمت خود را بر روي لباسی که تولید می •

در  حداقل هفت نگاه مختلف دهند کهخود توضیح می کتاب مدیریت برند ه هدینگ درتیلد

 :بحث تحلیل برند و برندسازي وجود دارد

 نگاه اقتصادي به تعریف برند و شیوه برندسازي

مالی به برند دارند. برند براي آنها بخشی  این همان نگاهی است که حسابدارها و مدیران

شود و وقت قیمت گذاري سازمان است و در ترازنامه ظاهر می هاي نامشهوددارایی از

 .گیردکسب و کار، مورد توجه قرار می

 نگاه هویتی به تعریف برند و شیوه برندسازي

د کوشن، سازمان میدهد. بنابرایاز این منظر، برند بخشی از هویت کل سازمان را شکل می

بر اساس تعریفی که از هویت خود دارد، برندي متناسب با آن هویت را ایجاد کرده و 

 .توسعه دهد

 نگاه به برند و برندسازي از دید مصرف کننده

شود که مصرف کننده، با دیدن و در این نگاه، براي تعریف برند به این مسئله توجه می

 .شودهاي مرتبط با برند، چه چیزهایی برایش تداعی مینشانه شنیدن

 شناسی شخصیت نگاه به برند و برندسازي از دید
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هاي یک انسان را دارد، چه اگر فرض کنیم یک برند مانند یک انسان است و تمام ویژگی

 توان به آن برند نسبت داد؟شخصیت انسانی را می

م: اگر مردم، به برند ما به عنوان یک انسان نگاه یا اجازه بدهید به شکل دیگري بگویی

 کنند، مناسب است که آن را در قالب چه شخصیتی ببینند و بشناسند؟

هستند. برونگرا هستند. خالق و ریسک پذیر هستند.  درونگرا هاي انسانی،شخصیت

محافظه کار و اهل تقلید هم هستند. شاد و زنده هستند. رسمی و مرده هم هستند. 

ی و رام نشدنی هستند. تابع و آرام هم هستند. هر صفتی را که به انسانی نسبت وحش

 .توانیم در مورد یک برند هم به کار ببریمدهیم میمی

 نگاه به برند از دیدگاه رابطه شناسی و مدیریت رابطه

 .این نوع نگرش هم، شکل رایج دیگري از نگاه به برند و برندسازي است

خوانیم را شنویم و میي رابطه انسانها با یکدیگر میه در حوزههایی کي آن بحثهمه

 .توان در مورد رابطه مشتري با یک برند هم مطرح کردمی

کنیم. به برخی دیگر به شکل دائمی. در ما انسانها به برخی روابط به شکل تفننی نگاه می

اریم و در جستجوي هایی دیگر شکایت دهانقش حامی را داریم و در رابطهبرخی از رابطه

 .شودها در ارتباط انسانها با برندها هم دیده میي این جنس رابطهفرصت انتقام. همه

 نگاه به برند و برندسازي به عنوان تکیه گاهی براي تعامالت و ایجاد جایگاه اجتماعی

 .این هم شکل دیگري از نگاه به برند است
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کارش حتماً داراي برند خاصی باشد. برند کند که باید خودگاه یک مدیر موفق، احساس می

تواند یکی از سه یا چهار برند مطرح اصلی در کشور باشد. برند خودروي سواري او تنها می

 .ترین برندهاي جهان انتخاب شودترین یا لوکسپوشاك او باید از میان گران

 .دانیل شدهبسیاري از برندهاي لوکس دنیا عمالً به بخشی از فرهنگ مصرف مدیران تبد

تواند ي اشکال دیگر، در نهایت میطبیعی است که این شکل از برندسازي هم مانند همه

 .منافع اقتصادي بلندمدت براي مالکان برند به همراه داشته باشد

توانند از این منافع استفاده کنند که به برند خود، نه فقط به عنوان اما طبیعتاً برندهایی می

تر، بلکه به عنوان ابزاري براي ایجاد هویت جمعی قدرتمند بیشتر،ابزاري براي فروش 

 .استفاده کنند

 نگاه فرهنگی به برند و برندسازي

ي شود و دغدغهاي است که معموالً در سطح کالن مطرح میاین شکل از نگاه هم، شیوه

 .دولتمردان است

 ازي فراتر از معادالت سادهبرند و برندس کنیم،وقتی از شکل کالن به بحث فرهنگ نگاه می

ها، در سطح کالن به یک کند که برخی صفات و ویژگیو اولیه کسب و کار است و کمک می

 .فرهنگ نسبت داده شود

ساعت  کند. شاید زمانیبراي بسیاري از ما دقت و ظرافت را تداعی می سوییس امروز نام

داد، اما امروز روند ر میبا هویت و دقت و کیفیت خود، به نام سوییس اعتبا سوییسی

 :اي شکل گرفته استوارونه

 .دهدها اعتبار میاین نام سوییس است که به ساعت
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 :انجمن بازاریابی آمریکا، برند را به این صورت تعریف کرد که سالها پیش،

برند یعنی یک نام، عبارت، نشانه یا عالمت یا ترکیبی از اینها که با هدف متمایز کردن یک 

کاال یا خدمت از سایر کاالها و خدمات یک فروشنده یا براي ایجاد تمایز میان کاال و خدمت 

 .یک فروشنده با کاال و خدمات سایر فروشندگان به کار گرفته شود

تر از نگاه امروزي به برند است. بسیاري از دانیم که این تعریف خیلی خیلی سادهامروز می

اند. برخی از ها و اصطالحات زیادي را به این تعریف افزودههاي مدیریت برند، واژهکتاب

آنها خودشان با هدف برندسازي و متمایز کردن خود از دیگران، تعریف خود را جرح و 

 .دانتعدیل کرده

مطرح شد ! که ١٩٢٢اما واژه برند به طور آکادمیک و مکتوب در حوزه بازاریابی در سال 

 .امروز دیگر کامال یک تخصص و شاخه جدا در حوزه مدیریت است

 روند برندسازي

 USP) the Unique Selling رشد تاریخی برندها، با پیشنهاد فروش منحصر به فرد یا

Proposition) ن دو محصول مشابه وجود ندارد و مراحل آن عبارتند ازآغاز شد، که در آ: 

 ESP (Emotional Selling Proposition) پیشنهاد فروش حسی

 !که محصوالت به دیدي متفاوت نگریسته می شوند زیرا پیوندي عاطفی در آنها وجود دارد

 OSP (Organization Selling Proposition) پیشنهاد فروش سازمانی

ان یا شرکت صاحب برند، خود برند می شود! این فلسفه سازمان بود که آن که در آن سازم

را از سایر شرکت ها یا سازمان ها جدا می کرد و حس درونی شرکت چنان قوي بود که 

 !کارکنان آن، مبلغان اصلی آن برند بودند
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 BSP (Brand Selling Proposition) پیشنهاد فروش برند

 !بعاد فیزیکی محصول استکه در آن برند، قوي تر از ا

 MSP (Me Selling Proposition) پیشنهاد فروش شخصی

 !مصرف کنندگان و مشتریان مالک اصلی برندها خواهند بود

  

 تفاوت لوگو،آرم و عالمت تجاري با برند

 گسترش علم بازاریابی در عمل سبب شده تا محصوالت و خدمات بسیار متنوعی ،مصرف

فرآیند تصمیم خرید گردند.   کنندگان را احاطه سازند و باعث ایجاد ابهام و دشوار شدن

بنابراین مصرف کننده نیازمند این است که به گونه اي از محصول اطمینان حاصل 

نماید.یک چنین اطمینانی در نهایت باید در ذهن مصرف کننده تداعی گردد.لذا صرفاَ 

) قادر به تامین چنین اطمینانی …ت نامه ها،گارانتی ها و فرآیندهاي کارکردي (مثل ضمان

نخواهند بود.بدین منظور، ایجاد برند یکی از اثر بخش ترین راه ها براي ایجاد یک چنین 

 .ذهنیت منسجم در مخاطبان به شمار خواهد آمد

واژه ي برند برگرفته از کلمه ي نروژي برندر، به معناي سوزاندن و داغ کردن است که 

وسط وایکینگ ها به فرهنگ لغت انگلیسی راه یافته ودر نهایت درزبان روزانه مرسوم ت

گشته است.این واژه ، به معنی هیزم است و به عالمت گذاري حیوانات توسط مالکان براي 

شناسایی آن ها اطالق می گردیده .در غرب وحشی نیز، گاوچرانان و گله داران براي 

ها را به وسیله ي داغ هاي مشخص ،عالمت گذاري می جلوگیري از سرقت احشام، آن 

نمودند.طی سالیان ، این عالمت ها سیر تکاملی خود را پیمودند و به دنیاي صنعتگران و 

هنرمندان هم راه یافتند، تا اینکه امروزه ،به عنوان نمادي ممتاز، جهت تمایز محصوالت 
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 .وکاالها به کار بسته می شوند

قانون عالمت، عالمت جمعی و نام  ٣٠ند ،نشان تجاري است . ماده ي عنوان قانونی براي بر

 : تجاري را بدین ترتیب شرح داده است

الف) عالمت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی 

 .را از هم متمایز سازد

جمعی در اظهار نامه ي ثبت ب) عالمت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان عالمت 

معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کاال یا خدمات 

اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک عالمت ثبت شده ي جمعی 

 .استفاده می کنند متمایز سازد

ه ي شخص حقیقی یا حقوقی ج) نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کنند

 .باشد

یا نمانام ، یک نام ،آرم، عبارت  (brand) طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا مارك، برند

،طرح ،ویژگی ،نماد یا هر ویژگی دیگري است که مشخص کننده ي خدمات یا فروشنده ي 

ایز محصولی خاص می باشد که به وسیله ي آن از دیگر محصوالت و خدمات مشابه متم

 .گردد

عالئم تجاري عبارت “ ١٣١٠قانون عالئم و اختراعات مصوب اول تیر  ١و همچنین مطابق ماده 

از هر قسم عالمتی است اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت،مهر،لفاف و غیر آن که براي 

 ”.امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فالحتی اختیار می شود

فاد می شود که نوع عالمت جنبه حصري ندارد،بلکه با توجه به از مواد قانونی فوق فوق مست

ابتکار افراد براي شناسایی محصوالت واحدهاي تولیدي،صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل 

 .زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف و یا ارقام می باشد

گو ،برند ،عالمت تجاري یا طرح مانند لو  ( بنابراین، نشان تجاري ، نام یا نمادي متمایز
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) براي شناسایی کاالها یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان است   زمینه

 .که جهت متمایز نمودن کاالها از کاالهاي رقبا به کار می رود

در دنیاي تجارت،درك این موضوع که مشتري چه می خواهد،بسیار حائز اهمیت است. به 

موفقیت سازمان ها و شرکت ها جهت بهبود بهره وري و تقویت جایگاه  طوري که اکنون،

رقیبشان، در گروي معرفی بهینه ي کاالها و خدمات به مشتریان است. به این خاطر، امروزه 

شاهد این هستیم که به مرور زمان ،دارائی هاي ناملموس جایگزین دارائی هاي ملموس 

ادراك مصرف   اري است.نام تجاري به عنوان یکشده اند که با ارزش ترین آن ها،نام تج

کننده، عنصري است که باید به دقت تعریف ، ایجاد و مدیریت شود تا بتواند در بازار 

 .رقابتی امروز جایگاه محکمی داشته باشد

  

 :انواع لوگو ها در جهان

 نماد و یا پیکتوگرام، آیکون، نشانه  •

این نوع لوگو، در واقع یک شکل می باشد که به نام، موضوع فعالیت و یا مفاهیم مرتبط 

دیگري اشاره می کند. این سبک بهترین سبک لوگو از نظر ما می باشد زیرا یک شکل ساده 

براحتی در ذهن ثبت خواهد شد و فارغ از اینکه بیننده از چه کشور و با چه زبانی به آن 

 .ی با او ارتباط برقرار می کندنگاه می کند، بخوب

 (نوشتاري (وردمارك، لوگوتایپ، فونت سفارشی  •

لوگوي نوشتاري معموال به این صورت هست که نام برند با استفاده از یک فونت مناسب و 

سفارشی، طراحی شده و بعنوان لوگو مورد استفاده قرار می گیرد. لوگوي نوشتاري می  یا
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تواند به این شکل باشد که نام برند با یک فونت آماده یا سفارشی نوشته شود و با یک 

 .تغئیر کوچک و خالقانه مفهومی را نیز برساند و یا به نوعی خاص زیبا و یونیک شود

 مثل کوکاکوال

 ((لترمارك، مونوگرام حرفنماد  •

حرفنماد نوعی از لوگو می باشد که در آن با استفاده از حرف یا حروف اول نام برند یک طرح 

ساخته می شود و نماد بنوعی حرف یا حروف اول نام برند خواهد بود. این سبک معموال 

 .زمانی استفاده می شود که نام برند طوالنی و یا خواندنش سخت است

 رکت ال جیمثل لوگو ش

 لوگوي ترکیبی •

خیلی از برندها هستند که نوشتار و نماد آنها همیشه باهم استفاده می شود. حتی ممکن 

است دو یا چند سبک قبلی به شکلی خاص در کنار هم قرار بگیرند و با هم ترکیب شوند و 

 .همیشه به یک شکل استفاده شوند

 مثل لوگو آدیداس

 (قدیمیلوگوي کالسیک یا درهم (سبک  •

قبل از هرچیز باید بگوئیم که این نوع لوگو به دلیل در تناقض بودن با مهمترین اصل از 

توصیه نمی شود. لوگو هاي کالسیک معموال شلوغ و ” سادگی“اصول طراحی لوگو یعنی 

پرجزئیات هستند و نوشته و نام برند با حاالت مختلف با نماد و اشکال دیگر ترکیب می 

 .شود
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 استار باکس مثل لوگو

  

 اشتباهات رایج در درك مفهوم برند و برندسازي

بینیم ي ما وقتی آن را میخالقیت چیزي است که همه:گفته است پیکاسو در تعریف خالقیت

 .کنیم، اما از تعریف آن ناتوان هستیمدرکش می

هم وام گرفت. تعاریفی که در حوزه  برندشاید بتوان همین تعریف را از پیکاسو در مورد

 .شمار هستنداند، بیانجام شده برند و برندسازي

 !شودشود و هیچ چیز برند محسوب نمیدر حدي که تقریباً همه چیز برندسازي محسوب می

در حدي که متخصصان برند و برندسازي هنوز مجبور هستند براي مخاطبان در مورد 

 .صحبت کنند  شوندنمی چه چیزهایی برند محسوب  اینکه

هاي رقابت بین رسد واقعی نباشد و بیشتر شبیه داستاناین داستان (که به نظر می

ها هم از آن خبر ندارند) مصداقی از موضوعی است کوکاکوال و پپسی باشد که خود شرکت

 .که در ابتداي این درس مطرح شد

است. اما اگر االن به ما  ت برندقدر ي این داستان بهشویم که اشارهي ما متوجه میهمه

توانیم این کار را انجام بدهیم. یا به عبارت بگویند قدرت برند را تعریف کنید، نمی

قدر اختالف نظر و دیدگاه وجود خواهد داشت که در نهایت، در مورد تعریف تر، آندقیق

 .مناسب به توافق نخواهیم رسید

مانی است که موضوعاتی که ارتباط مستقیم با برند ها زها و اختالف نظرخطر این عدم توافق

گیرند و بسیاري از ما نیز، این و برندسازي ندارند، به اشتباه در داخل این حوزه قرار می
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پذیریم و به می ها دیدگاه موجود در حوزه برندسازيیکی از ده ها را به عنواندیدگاه

 .شناسیمرسمیت می

 .دبرند با عالمت تجاري تفاوت دار

 .برند با حسن شهرت تفاوت دارد

 .برند معتبر بودن، با گران قیمت بودن تفاوت دارد

 .برند داشتن با شعار داشتن تفاوت دارد

 .برند داشتن الزاماً به این معنا نیست که همه باید ما را بشناسند

 .با داشتن لوگوي شخصی، برند شخصی نخواهیم داشت

  

 ؟چیست  Trademark عالمت تجاري یا

یک عالمت تجاري، عالمت مشخصه اي است که کاالها و یا خدمات مربوط به شخص حقیقی یا 

حقوقی را متمایز مینماید. منشاء آن نیز به زمانهاي قدیم برمیگردد یعنی زمانی که 

صنعتگران و هنرمندان امضاء و یا مهر مخصوص خود را بر روي محصوالت یا آثار هنري خود 

 ثبت عالئم الیان این عالمتها سیر تکاملی خود را به سوي حمایت ومیگذاردند. در طول س

امروزي طی کرده اند. این سیستم به مصرف کنندگان کمک میکند تا کاال یا خدمات  تجاري

مورد نیاز خود را براساس عالمت تجاري خاصی که طبیعت و یا کیفیت آن محصول و خدمت 

 .را مشخص میکند انتخاب و خریداري نمایند

 عالمت تجاري چه کاري انجام می دهد؟

عالمت تجاري ، مالک آن را از حمایتهاي قانونی برخوردار میسازد و وي میتواند براي متمایز 
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نمودن کاال یا خدمات خود از آن استفاده نموده و یا در ازاء دریافت وجه، شخص دیگري را 

فاده انحصاري از عالمت ثبت مجاز به استفاده از این عالمت خاص بنماید. در واقع حق است

شده جهت استفاده بر روي محصوالت و خدمات موردنظر و یا ارائه مجوز استفاده از آن به 

در اختیار صاحب عالمت میباشد. دوره حمایت از عالمت تجاري ده سال است ” دیگري، صرفا

ررات، که میتوان آن را به دفعات نامحدود با پرداخت هزینه هاي پیش بینی شده در مق

 .تمدید نمود

از منظر وسیعتر ، حمـــــایت از عالئم تجارتی به سبب شهرت و منافع مادي حاصله از آنها 

موجب تشویق صاحبان این حقوق به انجام اقدامات مبتکرانه و شجاعانه درسطح جهان 

شابه ممیگردد ، بعالوه ممانعت از رقابتهاي غیرقانونی و ناعادالنه از قبیل جعل عالمت تجاري 

براي محصول و یا خدمت نامرغوب و متفاوت را در بردارد. حمایت ازعالیم تجاري توسط 

دادگاه صورت میگیرد بطوریکه دراکثر نظامهاي قضایی، دادگاهها قادرخواهند بود مانع از 

 .تخلفات انجام شده بر روي عالیم تجاري شوند

تن کاال یا خدمات خاص و در به مفهوم کلی تر عالیم تجاري، از طریق به رسمیت شناخ

برداشتن منافع مالی درسطح جهان، موجب ارتقا ابتکار عمل و کارآفرینی میگردند. حمایت 

از عالیم تجاري موجب جلوگیري از رقابتهاي غیرمنصفانه تجاري به شکل تولیدکاالهاي تقلبی 

ردد. میگ و استفاده از عالیم مشخصه تجاري براي فروش محصوالت باکیفیت پایین صورت

این نظام به افرادي که صاحب مهارت و سرمایه هستند کمک مینماید تا کاال و خدمات خود 

را به روشی منصفانه تولیدکرده و بفروشند که در نتیجه تجارت بین المللی را نیز تسهیل 

 .مینماید

 یسیستم حمایتی از عالئم تجاري این فرصت را براي کسانی که داراي مهارت و تجربه کاف

هستند فراهم مینماید تا در منصفانه ترین شرایط ممکن به تولید و بازاریابی کاالها و 
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خدمات خود پرداخته و بدین ترتیب امکان تجارت بین المللی برایشان تسهیل گردد و 

 .همچنین درمصرف کننده ایجاد اعتماد جهت تعیین حقوق ناشی از انتخاب وي مینماید

 !تفاوت دارد  (Trademark) اريبا عالمت تج (Brand) برند

ي اندکی، عالمت تجاري داشته باشد. کافی است االن براي تواند با صرف هزینههر کسی می

ي گرافیکی طراحی کنید و در هر کشوري که هستید، آن را به سادگی خودتان یک نشانه

 .دارید ثبت کنید. اما با این کار، هنوز برند ندارید. فقط یک عالمت تجاري ثبت شده

 داشتن برند با داشتن حسن شهرت تفاوت دارد

حتی یک دزد باسابقه یا یک جنایتکار بالفطره نیز ممکن است صاحب برند باشد. حتی یک 

اش ممکن است داراي صدها مشکل و ایراد بوده و خودروساز ضعیف هم که هر محصول

به یک برند جهانی  خودروسازي یک شبه نمونه هرگز قابل اتکا نباشد، ممکن است به عنوان

 .تبدیل شده باشد

 برند معتبر بودن، الزاماً با گرانقیمت بودن یکسان نیست

نام » رولکس«از مردم در مورد یک برند ساعت بپرسید. بسیاري از آنها براي شما از 

را  »ژیلت«خواهند برد. بپرسید که برند موفق در صنعت تیغ چیست؟ احتماالً براي شما 

را به شما معرفی خواهند کرد. » آیفون«اهند زد. در مورد برند موبایل بپرسید، مثال خو

ي اینها برند هستند اما برند بودن محدود به اینها نیست. سواچ هم یک برند ساعت همه

است. موفقیت آن هم کم نیست. اگر چه استراتژي متفاوتی دارد و بخش دیگري از بازار 

م یک برند تیغ است که اتفاقاً از نظر درآمد هم از ژیلت را هدف قرار داده است. بیک ه

قیمت بازار را هدف قرار داده است. ال جی هم یک برند تر نیست. اما بخش ارزانعقب

 .گوشی است. اما براي مشتریان دیگري طراحی شده و هویت دیگري را از خود ساخته است
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 !برند داشتن با شعار داشتن تفاوت دارد

 .شعار داشتن خیلی باال گرفته است این روزها تب

 .کافی است به شرکتی مراجعه کنید و با آنها در مورد برندسازي صحبت کنید

یا از شما خواهند خواست که براي آنها شعاري بسازید، یا به شما خواهند گفت که: بله. 

 …اتفاقاً ما یک شعار سازمانی هم داریم

 باید ما را بشناسند همه ا نیست کهبرند قدرتمند داشتن، الزاماً به این معن

 .فرض کنید شما ناشر کتب پزشکی هستید

ي ي جامعه نام شما را شنیده باشند؟ یا اینکه همهآیا برند قوي به معناي این است که همه

 ي پزشکان شما را بشناسند؟کتابخوانها نام شما را شنیده باشند؟ یا حتی اینکه همه

 .کندمعنا پیدا می مشتریان بالقوه و مشتریان هدففضاي  داشتن برند قدرتمند در

اینکه دانشجویان و پزشکان اهل مطالعه شما را بشناسند و متمایز از بقیه بدانند و اینکه 

ي کتب پزشکی، دیگران را به خرید و مطالعه ي مطالعهي آنها در حوزهکسانی که نظر و توصیه

ایز و ممتاز بدانند، براي اینکه یک برند قوي کنند شما را بشناسند و شما را متمترغیب می

 .باشید کافی است

فرض کنید شما یک متخصص برند و برندسازي باشید. آیا باید نام خود شما براي همه 

ها و شناخته شده باشد؟ واقعیت این است که خیر. نام شما باید براي مدیران و سازمان

 .شناخته شده باشد ي برند خود را دارندي توسعهافرادي که دغدغه

 هر صاحب برندي الزاماً لوگو ندارد و هر صاحب لوگو، الزاماً صاحب برند نیست
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این واقعیت را نباید فراموش کنیم که طراحی گرافیکی و انتخاب رنگ و هویت بصري و 

 .موارد مشابه، نخستین گام برندسازي نیست، بلکه یکی از آخرین گامهاي آن است

 نام تجاري و نشان تجاريهاي تفاوت و شباهت

هاي ارتباطی، فناوري ونقل و پیشرفتدر یک قرن گذشته؛ همگام با توسعه وسایل حمل

تر شد به نحوي که امروزه دیگر، تجارت تر و آسانتبادل اطالعات و گردش کاالها نیز سریع

شناسد و عرضه کاالها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه دیگر، به راحتی حد و مرزي نمی

هت تجاري جمیسر است. به همین دلیل، تمایل اشخاص یا الزام قانونی براي انتخاب یک نام 

تمایز شخصیت صنفی و انتخاب یک یا چند عالمت تجاري براي تمایز کاالها و خدمات، 

هاي تجاري، عنصر مرکزي بازاریابی و شود. امروزه عالیم و نامروز بیشتر میروزبه

 .استراتژي عرضه کاالها یا خدمات هستند

است نه تجار اما؛  در اصل؛ عرصه رقابت تجاري، میدان رقابت عالیم و اسامی تجاري

هاي مکارانه تجاري دارد که در افزایش مراودات تجاري، رابطه مستقیمی با افزایش رقابت

هاي جدید به صور گوناگون گسترش یافته است. در گیري از فناوريهاي اخیر با بهرهدهه

یم السازي عترین تقلب در عرصه تجارت و بارزترین رقابت مکارانه، شبیهحال حاضر؛ شایع

باشد. از منظر حقوقی؛ اسم یا اسامی تجاري است که از دعاوي شایع در دادگستري نیز می

اي دارند، لیکن در تجاري و عالمت تجاري دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احکام جداگانه

این دو مقوله  –هاي حقوقی خصوصا در ادبیات بازاریابی و گاه، حتی در نوشته –عرف تجاري 

 .روندشوند و یا هر دو یکی پنداشته شده و مترادف هم بکار میجاي هم استفاده مییا به 

هاي قانونی جهت ثبت شود؛ اقدامعدم آگاهی به تفاوت حقوقی این دو مقوله، موجب می

اسامی و عالیم تجاري به موقع و به نحو صحیح انجام نشود و یا قضاوتی عادالنه و دفاعی 

رت نگیرد. در این مقاله سعی شده، با تکیه بر تجربه اندکی شایسته در این خصوص، صو
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 »وجوه اشتراك و افتراق عالیم و اسامی تجاري«ها وکالت یا کارشناسی است که حاصل سال

مورد بررسی و تشریح قرار گیرد که امیدوارم در ارتقاي دانش حقوقی همکاران، موثر 

وده پردازي، مدنظر بمطالب، بیش از نظریهباشد. البته به رسم مقاالت قبلی، کاربردي بودن 

 .است

 معرفی قوانین اصلی

گردد. باز می ١٣٠۴در ایران، سابقه تقنینی راجع به حمایت از عالیم تجاري به قانون سال 

هاي صنعتی و عالیم ثبت اختراعات، طرح«االجراست، قانون اما قانونی که در حال حاضر الزم

است که به طور آزمایشی به  ١٣٨٧اجرایی آن مصوب  وآیین نامه ١٣٨۶مصوب » تجاري

اي که در خصوص ترین معاهدهالمللی، مهممدت پنج سال اجرا خواهد شد. در بعد بین

باشد می ١٨٨٣مصوب » معاهده پاریس«حمایت از عالیم و اسامی تجاري منعقد شده است، 

به آن  ١٩۵٩یز در سال اند. ایران نکشور جهان تاکنون به آن پیوسته ١٩٠که قریب به 

 .ملحق شده و مقررات آن، مقدم بر قوانین داخلی است

 تعاریف حقوقی و تجاري

 هاي علمبندي رشتهمقدمتا الزم به یادآوري است؛ حقوق عالیم و اسامی تجاري در تقسیم

هاي حقوق هاي صنعتی است که این حوزه نیز یکی از رشتهحقوق از مباحث حقوق مالکیت

ي فکري است. گفته شد؛ اسامی و عالیم تجاري دو مقوله متفاوت ولی نزدیک به هامالکیت

دانان نیز این دو اصطالح را با هم خَلط میکنند.براي باشند به نحوي که گاه حقوقهم می

درك مشترکات یا ممیزات نام و عالمت تجاري ابتدا باید تعاریف حقوقی و عرفی آنها را 

نام تجاري یعنی ):«١٣٨۶قانون جدید (مصوبه  ٣٠مطابق مادهجداگانه مدنظر قرار دهیم: 

ت عالم«در مقابل؛ » کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشداسم یا عنوانی که معرف و مشخص
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تجاري هر نشان قابل رویتی است که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از 

 و با در نظر داشتن سایر اصول حقوقی؛بنا به تعاریف قانونی مذکور » هم متمایز سازد 

ها و هاي تجاري و موسسات غیر تجاري ثبت شده و اسم بنگاهاوال) اسم کلیه شرکت

هاي تجاري یا غیر هاي ثبت نشده که به صورت فردي یا شراکتی به فعالیتخانهتجارت

 .تجاري مشغولند از جهت معرفی هویت صنفی آنان، یک اسم تجاري است

نشانی اعم از حروف، اعداد،کلمات، نقوش و تصاویر یا ترکیبی از آنها که براي  ثانیا) هر

رود، عالمت تجاري است. در نتیجه؛ کلماتی که براي تمایز تمایز کاالها و خدمات به کار می

اسم یا نام «هستند نه » عالمت تجاري یا عالمت خدماتی«روند کار میکاالها یا خدمات به

گذار، تعریف خود از نام تجاري را به نحوي انشا کرده است که نام هر نونثالثا) قا». تجاري

گردد (تعریف، مانع نیست) لیکن بدیهی است، فقط نام شخص حقیقی نام تجاري محسوب می

کسانی که به اقتضاي نوع شغل خویش (مانند وکال و اطبا) و یا به اعتبار کسب و کارشان، 

گردد. در واقع نام ان وجود دارد، نام تجاري محسوب میارتباط تنگاتنگی بین نام و کارش

تجاري باید معرف هویت صنفی اشخاص اعم از تاجر و غیرتاجر باشد.اما تعاریف و اصطالحات 

رود، یکی نیست. چراکه قانونی با تعاریف و اصطالحاتی که در تجارت و بازاریابی به کار می

» جارينام ت«روند کار میاي تمایز کاالها یا خدمات بهاکثر تجار و بازاریابان، به کلماتی که بر

گو، آرم، لو« اند، بیشتر، همچنین به تصاویري که عالمت تجاري»عالمت تجاري«گویند نه می

توانند شود. الزم به ذکر است؛ کلمات و اعداد تحت شرایطی خاص میگفته می»  …مارك و

 .ادامه بحث به آن خواهیم پرداختهم عالمت تجاري باشند و هم نام تجاري که در 

 وجوه افتراق عالمت تجاري و اسم تجاري
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مرجع ثبت: براي ممانعت از سوءاستفاده رقبا و جلب حمایت قانونی باید عالمت یا نام  •

تجاري مرجع ثبت و شیوه ثبت  هاي عالمت و نامتجاري را ثبت کرد. یکی از تفاوت

آنهاست. عالیم کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی در اداره ثبت عالیم تجاري که از 

الذکر در تهران ثبت توابع اداره کل مالکیت صنعتی است، طبق قوانین فوق

شود: نام تجاري اشخاص شود. در مقابل؛ ثبت نام تجاري به دو بخش تقسیم میمی

سسات دولتی یا خصوصی) طبق قانون تجارت و قانون ثبت ها و موحقوقی (شرکت

هاي فعال شود. (به غیر از شرکتهاي تهران ثبت میها در اداره ثبت شرکتشرکت

در مناطق آزاد) اما متاسفانه، درخصوص ثبت نام تجاري اشخاص حقیقی 

اي مخصوص جهت اي خاص و ادارههاي فردي یا جمعی) هنوز آیین نامه(تجارتخانه

 ٨رغم آنکه طبق ماده ها تصویب و دایر نشده است. لذا علیثبت این دسته از نام

هاي تجاري بدون نام« ١٣٨۶قانون ثبت عالیم مصوب  ۴٧کنوانسیون پاریس و ماده 

، لیکن چون »شوندثبت نیز در برابر عمل خالف قانون اشخاص ثالث، حمایت می

در اثبات مالکیت آنهاست، در حال فایده اصلی ثبت نام یا عالمت تجاري، سهولت 

حاضر؛ اشخاص حقیقی که نام شخصی آنان از شهرتی برخوردار است و یا نام خاصی 

برند، ناچار، باید یا به این نام شرکت کار میرا براي معرفی هویت صنفی خود به

 .تاسیس کنند یا نام مربوطه را به صورت عالمت تجاري ثبت کنند

خصوص ثبت اسامی و عالیم تجاري وجود دارد این است که  نکته بسیار مهمی که در

ها از جهت سوابق و اطالعات ثبتی هیچ متاسفانه اداره ثبت عالیم تجاري و اداره ثبت شرکت

ارتباطی با یکدیگر ندارند. فقدان این ارتباط موجب شده، گاه نام یک شرکت یا موسسه به 

دیگري ثبت شود و یا بالعکس عالمت تجاري  عنوان عالمت تجاري انتخاب شده و به نام فرد

کار رفته و ثبت شود. اثر عملی چنین وضعیتی اي در نام یک شرکت یا موسسه بهثبت شده
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این است که افراد سود جو با اطالع از این نقطه ضعف اداري، به رایگان و با گرفتن سند 

لبته راهکاري حقوقی براي کنند. ارسمی از شهرت عالمت یا اسم تجاري دیگران استفاده می

ممانعت از ادامه چنین تخلفی وجود دارد که در بخش دعاوي، گفته خواهد شد. لیکن 

 .موضوع، مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است

مدت اعتبار: مدت اعتبار عالمت تجاري در ایران ده سال است. چنانچه صاحب  •

اید در سال پایانی، اعتبار عالمت بخواهد به استفاده از عالمت خویش ادامه دهد ب

عالمت خود را تمدید کند در غیر این صورت به نام اشخاص دیگر قابل ثبت است. 

ها یا موسسات (اسامی تجاري) تا زمانی که شخص حقوقی در مقابل؛ اسامی شرکت

ها پس از انحالل، اعتبار دارد. نکته مهمی که در خصوص منحل نشده و حتی سال

اسامی تجاري باید به آن توجه کرد این است که اگر از عالمتی  مدت اعتبار عالیم و

ولی اگر شرکت ) ۴١حداقل سه سال استفاده نشود، قانونا قابل ابطال است. (ماده 

اي غیرفعال باشد و از اسم تجاري خود استفاده نکند به این دلیل یا موسسه

 .توان نام آن را ابطال کردنمی

 جاريتعدد اختیار عالمت یا نام ت •

ها عالمت تواند دهانتخاب و ثبت عالمت تجاري محدودیتی ندارد. هر شخصی می

تواند بیش از یک نام تجاري کس نمیتجاري را به نام خود ثبت کند. لیکن اصوال هیچ

 .براي خود اختیار کند

المللی: به استثناي عالیم و اسامی مشهور، حمایت قانونی از عالیم و اسامی ثبت بین •

، محدود به مرزهاي کشور ثبت کننده است. (اصل حمایت سرزمینی) لذا براي تجاري

حمایت در سایر کشورها باید اقدامات ثبتی را جداگانه در هر کشور انجام داد. براي 

وجود دارد که » مادرید«المللی عالیم تجاري، کنوانسیون خاصی به نام ثبت بین
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قریب به یکصد کشور جهان از طریق توان از تسهیالت آن استفاده کرده و در می

ادارات محلی و بدون مراجعه به کشور خارجی، اقدامات ثبتی را انجام داد. در 

مقابل؛ براي ممانعت از استفاده رقبا از نام یک شرکت یا موسسه در سایر کشورها، 

فقط باید در کشور مورد نظر شرکت یا موسسه تاسیس کرد که کار مرسوم و مقرون 

 .اي نیستبه صرفه

تواند، حقوق خود را به طور موقت یا دائمی به انتقال حقوق: صاحب عالمت تجاري می •

برداري) در هر شخص یا اشخاص دیگر منتقل کند (قرارداد فروش یا اجازه بهره

الیه وجود ندارد. در حالت، الزامی به انتقال شرکت، کاالها و یا کارخانه به منتقلٌ

ي تقریبا غیر ممکن است و در صورت امکان نیز انتقال نام مقابل؛ انتقال نام تجار

تجاري باید همراه با انتقال شرکت یا بخشی از آن باشد که با نام تجاري شناخته 

 (قانون جدید ۴٩شود.(ماده می

 :الزامی یا اختیاري بودن ثبت •

انتخاب و ثبت عالمت تجاري قانونا اجباري نیست. (قانون جدید، مسکوت است) 

ه با توجه به مزایاي ثبت عالمت تجاري، عقالً ثبت آن الزم است. در مقابل؛ اختیار البت

 .یک نام تجاري به هنگام ثبت شرکت یا موسسه، اجباري است

 :جواز استفاده از کلمات و اعداد •

استفاده از برخی کلمات یا اعداد در نام تجاري مجاز و در عالمت تجاري ممنوع است 

معنا به عنوان عالمت تجاري مثال، انتخاب و ثبت یک کلمه بیو بالعکس. به عنوان 

جایز است لیکن انتخاب آن به عنوان نام شرکت یا موسسه (اسم تجاري) مجاز 

 .نیست

 طبقه بندي کاالها و خدمات •

المللی خاصی دارد و در بندي بیناز منظرحقوق عالیم تجاري؛ کاالها و خدمات، طبقه
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م شده است. به هنگام ثبت عالیم تجاري، یکی از طبقه تقسی ۴۵حال حاضر به 

اساسی ترین عوامل قبول یا رد اظهارنامه ثبتی، تفاوت یا اشتراك طبقات کاالها و 

تواند انتخاب خدمات است. به نحوي که حتی در بسیاري از موارد، تفاوت طبقات، می

اوت موضوع عین عالمت تجاري ثبت شده را در طبقه دیگر مجاز کند. در مقابل؛ تف

 .تواند مجوز انتخاب عین نام تجاري ثبت شده باشدشرکت یا موسسه نمی

  

 وجوه اشتراك عالمت تجاري و اسم تجاري

مطابق قانون، صاحب یک نام تجاري همانند صاحب یک عالمت  حق استفاده انحصاري : .1

تجاري داراي حق استفاده انحصاري است. بدین معنا که در سراسر کشور، هرگونه 

استفاده از عین یا مشابه نام و عالمت تجاري که مصرف کنندگان را در تشخیص 

 د از مصادیقها و موسسات به اشتباه بیندازکاالها و خدمات و یا در تشخیص شرکت

 .رقابت تجاري مکارانه بوده و ممنوع است

حق تعقیب کیفري : عالوه برآنکه براي صاحبان عالیم و اسامی تجاري، امکان طرح  .2

قانون جدید، براي اشخاصی که حقوق  ۶١دعواي حقوقی وجود دارد؛ مطابق ماده 

ر شده انحصاري صاحب عالمت یا نام تجاري را نقض کنند مجازات کیفري نیز مقر

 .است

نامه ممنوعیت استفاده از ممنوعیت استفاده از الفاظ بیگانه: مطابق قانون و آیین .3

ها به عنوان نام یا عالمت تجاري ممنوع الفاظ بیگانه، استفاده از الفاظ سایر زبان

نویسی الفاظ فارسی به خط بیگانه و استفاده از الفاظ خارجی براي است. البته معادل

 .ي داخلی، مجاز استصادرات کاالها
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انتخاب عالمت و اسم تجاري واحد: یکی بودن اسم تجاري و عالمت تجاري ممنوعیت  .4

اش، عالمت تجاري وي هم باشد قانونی ندارد. اما چنانچه شخصی بخواهد اسم تجاري

یا بالعکس، باید هریک را به طور جداگانه به عنوان یک عالمت و اسم تجاري ثبت 

و زر ماکارون) البته، همیشه امکان ایجاد این وحدت حقوقی کند. (مانند مهرام 

 .وجود ندارد چراکه این موضوع مستلزم عوامل حقوقی مختلفی است

  

 دعاوي عالیم و نامهاي تجاري معارض

مبحث دعاوي عالیم و اسامی تجاري را مانند سایر دعاوي باید هم [از] منظر شکلی (آیین 

 اع دعاوي)، جداگانه مورد بررسی قرار داددادرسی) هم از منظر ماهوي (انو

 آیین دادرسی .1

قانون الحق، رسیدگی به کلیه دعاوي  ۵٩دادگاه صالحه: مطابق ماده  – الف

هاي صنعتی از جمله دعاوي عالیم و اسامی تجاري، در صالحیت محلی مالکیت

 گذار،باشد. متاسفانه علیرغم تصریح قانونهاي حقوقی و کیفري تهران میدادگاه

هاي تهران جهت رسیدگی به دعاوي مبنی بر تخصیص شعب خاصی از دادگاه

اي که به طور تخصصی به این هاي ویژههنوز دادگاه یا دادگاههاي صنعتی، مالکیت

دعاوي رسیدگی کنند، تشکیل نشده است. البته؛ ناگفته نماند، طبق رویه اداري، 

هاي بدوي و چند سالی است، دعاوي مورد بحث، معموال در دادسرا و دادگاه

ب دادسرا گردد، لیکن اختصاصی بودن شعتجدیدنظر به چند شعبه خاص ارجاع می

یا دادگاه و تخصصی بودن رسیدگی قضایی به معناي واقعی آن، هنوز محقق نشده 

است. بدیهی است؛ با توجه به اهمیت اقتصادي این دعاوي و همچنین پیچیدگی 

هاي تهران به معناي واقعی و به مباحث حقوقی آن، ضروري است، شعبی از دادگاه
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صاص داده شوند و حتی با توجه به هاي صنعتی اختطور خاص به دعاوي مالکیت

 .کثرت این دعاوي، بهتر است، مجتمع قضایی خاصی در این خصوص دایر گردد

الذکر، مالک نام یا عالمت تجاري که مدعی نفع در دعوا: مطابق قانون سابقذي – ب

تواند علیه ناقض حق، اقامه دعوا کند و حتی نقض حقوق انحصاري خویش باشد، می

دارنده اجازه استفاده (مالک موقت منافع) نیز این حق را دارد. لیکن  تحت شرایطی،

نفع بودن مدعی، وجود تفاوتی اساسی بین نام و عالمت تجاري از جهت دلیل ذي

تواند صرفا به استعمال دارد. در عالیم تجاري، اصوال مدعی (خواهان یا شاکی) نمی

ید عالمت را ثبت کرده و با سند مقدم از عالمت مورد اختالف استناد کند، بلکه با

هاي قانون الحق، نام ۴٧اما طبق ماده ) ٣مالکیت، سمت خود را در دعوا، ثابت کند.(

تجاري حتی بدون ثبت، قابل حمایت هستند و این، بدین معناست که سابقه 

تواند به تنهایی دلیل مالکیت و جواز اقامه دعوا باشد. استعمال از نام تجاري، می

کر است؛ متاسفانه در قانون اخیرالتصویب، براي مصرف کنندگان یا شایان ذ

کنندگان، حقی جهت امکان نهادهاي مرتبطی مانند سازمان حمایت ازحقوق مصرف

د بینی نشده است که امیطرح دعوا علیه اسامی یا عالیم تجاري تقلبی یا مشابه، پیش

 .است در تصویب قانون دائمی، مورد توجه قرار گیرد

 اع دعاويانو .2

دعاوي راجع به عالیم و اسامی تجاري، انواع مختلفی دارد و پرداختن به همه آنها 

طلبد.آن چه که در ادامه خواهد آمد، صرفا دعاوي مرتبط با مقال و مجال دیگري می

 .مقاله حاضر است

 دعواي ابطال نام شرکت یا موسسه – الف

 اسم«ت نه عالمت تجاري و گفته شد که نام یک شرکت یا موسسه، اسم تجاري اس

براي تمایز کاالها و خدمات قابل » عالمت تجاري«براي تمایز اشخاص و » تجاري
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ها و موسسات حق ندارند از نام خود براي معرفی کاالها و استفاده است. لذا شرکت

خدمات استفاده کنند چراکه حقوق یک شرکت یا موسسه نسبت به نام تجاري اش 

شرکت یا موسسه است و الغیر. نتیجه اینکه؛ اوال اگر یک نام  صرفا در حدود معرفی

تجاري، عین یا مشابه یک عالمت تجاري مقدم الثبت باشد، صاحب عالمت تجاري 

اگر نام  -تواند، ابطالِ نام شرکت یا موسسه رقیب را از دادگاه بخواهد. ثانیامی

نحوي که  اي مشابه نام شرکت یا موسسه دیگري باشد بهشرکت یا موسسه

کنندگان و مراجع اداري را در تشخیص و تمایز آنها به اشتباه بیندازد، مصرف

 .توان ابطال نام تجاري مشابه و موخرالثبت را از دادگاه خواستمی

 :دعواي ابطال عالمت تجاري -ب

گفته شد که صاحب نام تجاري داراي حق استفاده انحصاري است، لذا اگر از نام 

ات عمدا یا سهوا به عنوان عالمت تجاري استفاده شود به نحوي ها یا موسسشرکت

توان با اثبات رقابت مکارانه، ابطال آن را الثبت باشد میکه مشابه اسم تجاري سابق

الذکر راجع به عالیم و از دادگاه خواست.الزم به ذکر است؛ دعاوي حقوقی فوق

تجاري ثبت نشده مواجه باشیم، ها یا عالیم اسامی ثبت شده است. لذا چنانچه با نام

عناوین دعاوي حقوقی و کیفري متفاوت خواهد بود که پرداختن به آنها از مجال این 

 .طلبدمقاله خارج است و خود مقاله مستقلی می

نتیجه:اسامی و عالیم تجاري دو عنصر بسیار مهم در عرصه تجارت هستند و از منظر 

عالمت «براي تمایز اشخاص و » اسم تجاري. «اي دارندحقوقی، آثار و احکام جداگانه

توجهی به تفاوت براي تمایز کاالها و خدمات قابل استفاده است. گاه با بی» تجاري

هاي تجاري سنگینی به بار حقوقی این دو مقوله، آرایی ناصواب صادر شده و زیان

گذار، قانون ترکنندگان کاالها و خدمات، وکال، قضات و از همه مهمآید. لذا عرضهمی

باید به تمایزات و مشترکات این دو موضوع، توجه کنند. در خصوص ثبت اسامی 
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نامه اجرایی مواجه هستیم که تصویب آن از هاست با فقدان آیینتجاري، سال

ضروریات حقوقی است. همچنین باید با تمرکز اداري یا هماهنگی بین اداره ثبت 

استفاده اشخاص و تعارضات حقوقی، سوء ها بهعالیم تجاري و اداره ثبت شرکت

 .پایان داده شود

  

 معرفی سیستم هاي ثبت برند

معموالً براي ثبت عالمت تجاري، اختراع و یا طرح صنعتی در سایر کشورها (و به اصطالح به 

 صورت

 :بین المللی) سه روش وجود دارد

توسط وکیل  ثبت مستقیم در کشور مورد نظر: در این روش به صورت حضوري و یا .1

محلی مستقر در آن کشور، اقدام به ثبت عالمت تجاري، اختراع و یا طرح صنعتی می 

گردد. در صورتی که کشورهاي زیادي براي ثبت مدنظر باشد، استفاده از راههاي 

 .دیگر ثبت بین المللی توصیه می شود

ثبت از طریق ادارات منطقه اي: معموال بین چندین کشور که در یک منطقه  .2

جغرافیایی خاصی کنار هم قرار دارند و یا منافع مشترکی را دنبال می نمایند، 

قراردادهایی مشترك به منظور ثبت و حمایت از عالمت تجاري، اختراع و یا طرح 

صنعتی منعقد شده است و به موجب آن اداره اي ویژه نیز تأسیس شده است. 

ثبت عالیم تجاري بنلوکس، اداره  مانند اداره منطقه اي مالکیت صنعتی آفریقا، اداره

هماهنگ سازي بازارهاي داخلی اتحادیه اروپایی، سازمان مالکیت فکري آفریقا و 

مانند آنها در سایر مناطق جغرافیایی. بنابراین، در صورتی که کشورهاي هدف براي 
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ثبت در یک منطقه جغرافیایی خاصی مجتمع هستند، استفاده از این روش می تواند 

 .باشدمناسب 

عالئم تجاري، اختراعات، طرح هاي  ثبت بین المللی: در مورد حقوق بین المللی •

صنعتی، نشانه هاي جغرافیایی، کپی رایت و سایر موضوعات مختلف حقوق مالکیت 

معاهده) به  ٢٧فکري معاهدات و کنوانسیون هاي بین المللی بسیاري (حدود 

و) (وایپ ان جهانی مالکیت فکريسازم تصویب کشورها رسیده و عمدتا تحت مدیریت

در ژنوسوئیس قرار دارند و اجرا می گردند. برخی از معاهدات یاد شده مربوط به 

المللی و به ماهیت موضوع (ایجاد حق و تکلیف) هستند، برخی به نحوي ثبت بین

شرایط شکلی ثبت بین المللی پرداخته اند و برخی دیگر نیز طبقه بندي و دسته 

 .ثبتها را تعیین نموده اندبندي موضوعی 

 :به اختصار معرفی می گردد ثبت برند در ادامه مهمترین سیستم هاي

  

 WIPO (The WorldIntellectual Property Organization) ثبت مادرید

اجتناب از نیاز به ثبت عالمت تجاري بطور جداگانه در هر یک از سازمان هاي ملی به منظور 

سیستمی را جهت ثبت بین  WIPO یا منطقه اي ثبت عالئم، سازمان جهانی مالکیت معنوي

المللی عالئم تجاري ایجاد کرده است. این سیستم تحت موافقتنامه و پروتکل مادرید که 

گردد. هر شخصی که بطریقی (به لحاظ برمیگیرند اداره میثبت بین المللی عالئم را در 

ملیت، اقامت و یا استقرار بنگاه صنعتی یا تجاري) به یک کشور طرف قرارداد و به یکی یا 

هر دو معاهده مذکور مرتبط باشد، می تواند با ثبت یا درخواست ثبت عالمت تجاري خود در 
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بت بین المللی که تاثیر آن در همه یا برخی از اداره ثبت عالئم تجاري آن کشور از مزایاي ث

 .دیگر کشورهاي عضو سیستم مادرید است برخوردار گردد

کشور جهان متشکل از کشورها و دفاتر منطقه  ٨۵در حال حاضر بیش از  کشورهاي عضو:

اي عضو سیسستم مادرید می باشند. الزم به توضیح است که درخواست ثبت بین المللی 

دفاتر مالکیت صنعتی کشورهاي عضو سیستم مادرید امکان پذیر بوده و صرفا از طریق 

 .باشدمنوط به ثبت در کشور مبدا می

 TRIPS (Agreementon trade-related Aspects of Intellectual) ثبت تریپس

Property Rights 

زم که جزء ال ینفک و اسناد ال (TRIPS)نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالکیت فکريموافقت

الجراي سازمان تجارت جهانی است، یکی از جامع ترین و کامل ترین مقررات درباره حقوق 

مالکیت فکري محسوب می گردد. این موافقتنامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق 

مالکیت فکري را شامل گردیده و مقررات ماهوي نسبتا کاملی را در راستاي حمایت از آنها 

روند نظارتی و و اجرایی آن را عهده دار  (WTO) تجارت جهانیبیان می دارد. سازمان 

 .است

 OHIM (Office for harmonization in the Internal market)  ثبت

نام برده می شود، پس از  OHIM که از آن به عنوان ثبت EU ثبت یکپارچه اتحادیه اروپا

ه، صرفه جویی در زمان بوجود آمدن اتحادیه اروپا مطرح شده است. صرفه جویی در هزین

روند ثبت عالمت تجاري و سهولت در پیگیري دعاوي علیه عالمت تجاري و سهولت در 

 .باشدپیگیري دعاوي علیه عالمت تجاري از مزایاي ثبت یکپارچه اتحادیه اروپا می

کشورهاي عضو:اتریش،بلغارستان،بلژیک،جمهوري چک، قبرس، دانمارك، استونی، فنالند، 
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ن،یونان، مجارستان،ایرلند، ایتالیا، التویا، لتونی،لوکزامبورگ، فرانسه آلما

 .مالت،هلند،لهستان، پرتقال، رومانی، اسلواکی، اسلونی، اسپانیا، سوئد و انگلستان

 Benelux  (Belgium Netherlands Luxembourg) ثبت بنلوکس

ور سه کش بصورت همزمان در سه کشور همزمان در ثبت عالمت تجاري ثبت بنلوکس شامل

 OHIM همسایه اروپایی می باشد. این سه کشور عالوه اینکه عضو سیستم یکپارچه اروپا

را درون خود وضع کرده اند. در  حمایت عالمت تجاري هستند، یک پیمان سه جانبه ثبت و

صورتی که بازار هدف این سه کشور باشد می توان به جاي استفاده از سیستم یکپارچه 

 .ز سیستم بنلکس استفاده نموداتحادیه اروپا، ا

 کشورهاي عضو:بلژیک، هلند، لوکزامبورگ

  

 OAPI (The Organisation Africainedela proprite Intellectualle) ثبت

English: African Intellectual Property Organization 

کشور آفریقایی  ١۶شامل ثبت عالمت تجاري بصورت همزمان در  OAPI ثبت یکپارچه

 .فرانسه زبان است

بنین، بورکینافاسو، کامرون، آفریقاي مرکزي، چاد، کنگو، گینه اکو تریال،  کشورهاي عضو:

 گابن،گینه، گینه بیسائو، ساحل عاج، مال، موریتانی، نیجر، سنگال،توگو

 ARIPO (African Regional Industrial Property Organization)  ثبت

کشور آفریقایی  ٩بصورت همزمان در  عالمت تجاري شامل ثبت ARIPO ثبت یکپارچه

 .است
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بوتسوانا، لسوتو، لیبریا، ماالوي، زامبیا، سوایزلند، تانزانیا،اوگاندا و  :کشورهاي عضو

 زیمباوه

  

 Love Mark و الو مارك Trademark تفاوت عالمت تجاري

معامالت و اطالعات را   در عصر جدید ما در حال تغییرات بزرگی هستیم، تغییراتی که نوع

دگرگون ساخته است .باید بدانیم که احساسات در کسب و کار ما جایگاه ویژه اي پیدا کرده 

و یا برندینگ  Share of Hearts است و حرف هاي زیادي براي گفتن دارد. عباراتی مانند

دسته تغییرات هستند. به شما توصیه می کنم اگر عاشق برندتان هستید احساسی از این 

 .حتما در ادامه این مطلب همراه ما باشید

با ظهور رسانه هاي اجتماعی همه چیز کمی متفاوت گردیده است به طوري که شاهد برند 

هاي هوشمندانه تري از نظر قدرت تعامل و درگیر کردن احساسات مخاطب هستیم.در حال 

اضر کلید توسعه برند ها استراتژي متقاعدکننده ي دیگریست که بداند چگونه احساس ح

خود را به مشتري یا مخاطب خود القا نماید.بسیاري از برند هاي تجاري براي پیدا کردن 

جایگاه ذهنی مناسب تمرکز خود را بر روي قلب روابط انسانی و ارزشها گذاشته اند اما 

صاحبان برند هاي بزرگ را درگیر خود کرده این است که برند خود مسئله اي که بسیاري از 

 باید براي خودش صحبت کند. اما سوال این است چگونه این امر امکان پذیر است ؟

الو مارك اصطالحی است که به این سوال پاسخ داده است . الومارك یا همان فرابرند همان 

ذهن مخاطب خود بیابد ، به طوري که عاملیست که توانسته جایگاه متمایزي در قلب و 

جایگاهی فراتر از برند پیدا کرده است و تبدیل به بخشی از زندگی و فرهنگ مخاطب خود 

می گردد، چنانکه مخاطب احساس میکند بدون آن زندگی امکان پذیر نیست.براي مثال 
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و قلب برندي مانند کوکاکوال بر پایه ي سابقه ي طوالنی توانسته است چنان در ذهن 

 .مشتریانش جاي گیرد که مشتري احساس میکند می تواند با وجود آن هیجان و نشاط بگیرد

انچه امروز برند ها براي ماندگاري بیشتر بدان نیاز دارند عبور از سطح برند به الومارك 

است .برند به دلیل داشتن هویت اعتبار شهرت و جایگاه ذهنی مورد احترام مخاطب یا 

د ولی لزوما دوست داشتنی نیست و ارتباط عمیق تري نیاز دارد تا باعث مشتري می باش

ایجاد عشق در مشتري گردد.در کنار توسعه احترام بیشتر بایستی سعی در ایجاد روابط 

بیشتري بود .داستان سرایی در برند ابزاریست که به واسطه ي آن میتوانید به تشدید 

یمویز یکی از متخصصین حوزه داستان سرایی این احساس قدرتمند اقدام نمایید. آنت س

می گوید:براي ارتباط با من باید بتوانی قلب مرا لمس کنی و احساس زنده بودن را در من 

 .ایجاد کنی

نکته دیگر در ایجاد الو مارك این است که هر چه بیشتر بتوانیم پنج حس شنوایی، بویایی، 

بیشتري در ایجاد ارتباط با مشتري خود پیدا بینایی، چشایی و المسه را درگیر نماییم شانس 

خواهیم کرد.در دنیاي امروز به اشتراك گذاري ارزش فلسفه و ایجاد همدلی می تواند 

 .”حس خوب“ارتباط گرمی را ایجاد نماید دقیقا همان چیزي که مشتري به آن نیاز دارد 

ان وفاداري به تحقیقات در حوزه ي برندسازي نشان داده است افزایش پنج درصدي میز

برند می تواند افزایش فروش ده درصدي را داشته باشد حال اگر مشتري برند را دوست 

 داشته باشد چه تغییر شگرفی را میتواند ایجاد نماید؟

به طور خالصه میتوان گفت برند پدیده اي قابل احترام براي مخاطب می باشد و احترام می 

و   ن در مخاطب گردد و اگر بتوانیم شور، شوقتواند زمینه اي براي ایجاد دوست داشت

احساس بیشتري را به مشتري خود القا نماییم می توانیم به سمت الومارك شدن حرکت 

 .نماییم.در آخر خوبست بدانیم اعتماد ,احترام می آورد و احترام,ایجاد عشق می کند
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 Brand Recognition   شناخت برند

صرف کننده یا مشتري برند، به محض برخورد با شناخت برند به این معناست که م

 .شناسدهاي برند، تایید کند که قبالً با این برند مواجه شده و آن را مینشانه

 ساختن برندهاي قدرتمند یا در یکی از کتابهاي قدیمی خود تحت عنوان دیوید آکر

Building Strong Brands که بر اساس کند در بحث شناخت برند به این نکته اشاره می

مطالعات انجام شده، انسانها، برندي را که قبالً بیشتر در معرض آن قرار گرفته باشند، 

 .بیشتر از سایر برندها دوست دارند

  

 Brand Strategy استراتژي برند

و از  آفریندامروزه هویت نام تجاري همانند سرمایه براي سازمان و محصوالت آن ارزش می

ه شود. این مقالاین رو ارتقاي نام تجاري در بسیاري موارد به استراتژي سازمان تبدیل می

 توانندبه استراتژي نام تجاري و اینکه چگونه سازمانها می

 استراتژي چیست؟

براي استراتژي تعاریف متعددي ارائه شده است. هریک از این تعاریف از منظر خاص خود 

اند. از نظر کارکردي استراتژي رویکردي است که براي مشتري کرده این رویکرد را تبیین

آفریند. خلق مزیت رقابتی براي سازمان کارکرد ارزش و براي سازمان مزیت رقابتی می

اصلی استراتژي است و اثر بخشی استراتژي به میزان مزیت رقابتی ایجاد شده و پایداري 

 .آن در طول زمانی بستگی دارد
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 شود. اینعاملی است که سبب ترجیح سازمان بر رقیب توسط مشتري می مزیت رقابتی

الخصوص در شرایط رقابتی نهایت اهمیت را داشته و تمامی مفهوم در کسب و کار، علی

 .بخشدوري و مدیریت را معنا میتالشهاي سازمان براي نوآوري، کیفیت، بهره

بازار و بازده سرمایه دارد و به  تغییرات مزیت رقابتی همبستگی زیادي با تغییرات سهم

همین دلیل از این متغیرها به عنوان شاخص سنجش مزیت رقابتی و اثربخشی استراتژي 

ها در محیط رقابتی چنانچه به دنبال سودآوري بهتر، شود. بنگاهسازمان نیز استفاده می

نند و را تقویت کسهم بازار باالتر و بازده سرمایه بیشتر هستند باید مزیتهاي رقابتی خود 

 .شوداین امر از طریق استراتژي و دستیابی به جایگاه برتر رقابتی حاصل می

توان براي سازمان مزیت رقابتی آفرید؟ روشهاي دستیابی به مزیت رقابتی چگونه می

بیشمار است ولی همه آنها بدون استثناء از گذر خلق ارزش (بیشتر از رقیب) براي 

گیري آفرینند. خلق ارزش براي مشتري و شکلیت رقابتی میمشتري، براي سازمان مز

ز دومی نی مزیت رقابتی براي سازمان متناظر با یکدیگر هستند و هرگاه اولی حاصل شود،

 .در پی خواهد بود

اي دارد. درك مفهوم ارزش از دیدگاه در مباحث مدیریتی جایگاه ویژه ”ارزش “مفهوم

اي به سوي مفاهیم ارزشمند مدیریتی گیري آن، پنجرهاز چگونگی شکل مشتري و آگاهی

هایی که از یک محصول گشاید. ارزش از دیدگاه مشتري عبارتست از مجموعه فایدهمی

هایی که از این بابت متوجه او منهاي کلیه هزینه شود،(کاال یا خدمات) نصیب او می

یف بسیار گسترده است و شامل کلیه گردد. مفهوم فایده و هزینه در این تعرمی

باشد (فایده) و کلیه هایی که مشتري در دستیابی محصول به دنبال آن میمطلوبیت

، گردد. کیفیت محصولنامطلوبهایی که براي دستیابی به محصول باید بپذیرد (هزینه) می

مالی،  هايپرستیژ و هویت برخی از مصادیق مطلوبیت و هزینه کارکرد مناسب، زیبایی،
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روحی و زمانی برخی از مصادیق هزینه در این تعریف هستند. سازمانها براي خلق  اجتماعی،

ها) هاي محصول خود را (با حفظ هزینهارزش (بیشتر از رقیب) براي مشتري یا باید فایده

 .افزایش دهند و یا به ازاي فایده مشابه هزینه کمتري را متوجه مشتري کنند

 نام تجاري و ارزش

 ساز است. دریکی از مطلوبیتهاي مشتري در انتخاب یک محصول، نام تجاري معتبر و هویت

آفریند و آنها را به گروه اي براي مالک محصول مینام تجاري هویت ویژه بسیاري از بازارها،

دهد. تملک و استفاده از محصوالتی که به طور متمایزي کیفیت و خاصی از جامعه پیوند می

خریدار را به طبقه پردرآمد جامعه منتسب   به نام آنها پیوند خورده است،قیمت باال

سازد. راندن خودروي بنز و با برمچ داشتن یک ساعت پنج هزار دالري رولکس و یا بر می

هایی از مطلوبیت نام تجاري ، نمونه(Gucci) سر کردن یک روسري اصیل با نام تجاري گوچی

این گونه کاالها عالوه بر کاربرد ظاهري، براي مشتري تشخص  برتر است. از نظر روانشناسی

آن بهاي متفاوتی بپردازد. آفریند و از این رو مشتري آماده است برايو اعتماد به نفس می

عالوه براین، نام تجاري برتر به طور ناخودآگاه براي مشتري به مفهوم کیفیت بهتر محصول 

برتر تجاري باور دارد که در مقابل پول خود چیز با  است. مشتري با خرید یک محصول با نام

ارزشی دریافت کرده است. پروفسور اکر استاد برجسته بازاریابی در تحقیقات خود به این 

نام تجاري قوي براي مردم به مفهوم کیفیت  یافته رسیده است که به عنوان یک قاعده کلی،

ور مثال لوازم آرایشی)، قدرت نام هاي کسب و کار (به طبهتر است. در برخی از حوزه

 .تجاري اهمیت بیشتري از کیفیت محصول دارد

دهند مفاهیم مذکور به روشنی اهمیت نام تجاري در خلق ارزش براي مشتري را نشان می

سازند. واقعیت این است و چرایی پرداخت بیشتر مشتري براي نام تجاري برتر را آشکار می

ه، فناوري و مواد اولیه در ایجاد ارزش افزوده براي یک که نام تجاري، همانند سرمای
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سازمان نقش دارد و از این رو مدیریت نام تجاري به یکی از مهمترین نقشهاي مدیران 

 .امروز تبدیل شده است

گذاري مالی یکی از ابعاد جذاب مدیریت نام تجاري سنجش قدرت نام تجاري از طریق قیمت

ددي در دنیا ارزش مالی نام تجاري شرکتهاي بزرگ را است. همه ساله سازمانهاي متع

کنند و از آن طریق، قوي شدن (یا ضعیف شدن) نام تجاري در طول سال گذشته محاسبه می

دهند. این محاسبه از طریق مقایسه نقش نام تجاري با سرمایه در افزایش را نشان می

 . گیردارزش سهام شرکت انجام می

 استراتژي نام تجاري

از معمولترین روشهاي ارتقاي نام تجاري، تبلیغات است. تبلیغات چنانچه به طرز  یکی

صحیحی طراحی و اجرا شود نقش موثري در ارتقاي نام تجاري و ایجاد نما براي سازمان 

خواهد داشت، هر چند باید توجه داشت که تبلیغات صرفاً یک ابزار است و هدف از به کار 

و توسعه بازار است. این مفهوم به بهترین نحو توسط مدیر عامل گیري آن ارتقاي نام تجاري 

بدین گونه بیان شده است که تبلیغ خوب آن نیست که مردم  (AT&T) اندتیتیشرکت اي

خوششان بیاید بلکه آن است که فروش را باال ببرد. تبلیغات باید به نام تجاري هویت 

 .یوند زنندبخشند و آن را با یک ویژگی مورد عالقه بازار پ

آفریند. اولین و کند و براي مشتري ارزش میدر این صورت نام تجاري هویت پیدا می

مهمترین شرط اثربخشی تبلیغات در ارتقاي نام تجاري پیوند دادن آن با یک یا چند ویژگی 

ط سادگی توس متمایز کننده محصول است. ویژگیهایی که براي بازار داراي ارزش باشد و به

رقیب قابل دستیابی یا تقلید نباشد. چنانچه محصول سازمان فاقد چنین ویژگیهایی باشد، 

تواند تأثیري در تقویت نام تجاري و توسعه بازار داشته باشد. براي ارتقاي نام تبلیغات نمی
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غات ییک یا چند ویژگی متمایز کننده محصول (از دید مشتري) را شناسایی و تبل تجاري باید

 .را برآن (ها) متمرکز ساخت

الزمه اثربخشی تبلیغات، تشخیص صحیح ارزش از دید مشتري است. چنانچه در این 

ها به هدر خواهد رفت. تمایز یک محصول تشخیص خطایی حاصل شود، تمام تالش و هزینه

 ساز است که بر شناخت مطلوبیتهاي مشتري شکل گرفته باشد و در غیرتنها زمانی موفقیت

این صورت هیچ تاثیري بر خلق ارزش براي مشتري (و ایجاد مزیت رقابتی براي سازمان) 

 .نخواهد داشت

اي است. تقسیم بازار به بخشهاي مختلف و شناخت مطلوبیتهاي مشتري کار نسبتاً پیچیده

تمرکز سازمان بر پاسخگویی به یک بخش خاص از بازار این پیچیدگی را کاهش و احتمال 

بندي بازار) بویژه براي سازمانهاي کوچک را افزایش می دهد. این اقدام (بخشاثر بخشی 

 .آیدکه داراي منابع محدودي هستند یک اقدام موثر به شمار می

استراتژي نام تجاري با تشخیص مطلوبیتهاي مشتري و انتخاب هوشمندانه هویت متمایز 

اه براي مشتري ارزش و براي براي محصول خود نام تجاري را ارتقا می دهد و از این ر

 .سازمان موفقیت می آفریند

  

 Brand Strategies استراتژي هاي مدیریت برند

همیشه به دنبال این هستند که براي خود یک برند  چرا تولیدکنندگان کاالها و خدمات

ایجاد کرده و محصوالت خود را تحت آن عرضه کنند در حالیکه چنین پروسه اي هزینه 

برندینگ و مدیریت برندهاي زیادي از قبیل بسته بندي، برچسب گذاري، مجوزها و ثبت 
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د؟ در این میان ریسک عدم را براي آنها به دنبال دار …هاي قانونی، تبلیغات، بازاریابی و

 .اقبال برند مورد نظر از جانب بازار و مصرف کنندگان را نیز نباید نادیده گرفت

گفته می شود،  برندینگ به نظر می رسد که اتخاذ چنین راهبردي، که در اصطالح به آن

 مزایایی براي صاحبان کسب و کار داشته باشد. در بیان کارکردهاي ویژة برند براي محصول

اصطالحاً گفته می شود که یک برند قوي از جانب مصرف کننده داراي ضمانت است. به این 

معنی که برند محصول به نقطه اي رسیده سهم قابل توجهی از بازار مصرف کنندة محصول 

 .متقاضی آن هستند و محصوالت جایگزین را حتی با پیشنهاد قیمت پایین تر رد می کند

اصلی استراتژیهاي مدیریت محصول به شمار می رود. تولید یک  برندینگ از مباحث مهم و

محصول تحت یک نام تجاري، مستلزم یک سرمایه گذاري نسبتاً باال و بلندمدت است به 

طوري که برخی تولیدکنندگان ترجیح می دهند فقط تولید کرده و وظیفۀ برندینگ را به 

تایوانی در مورد بسیاري از محصوالت دیگران محول کنند. در واقع کاري که تولیدکنندگان 

از قبیل پوشاك، کامپیوتر و لوازم خانگی الکترونیک انجام می دهند. عمدة این سرمایه 

 .گذاري به بحثهاي تبلیغات، پیشبرد و بسته بندي معطوف می گردد

اما در نهایت تولیدکنندگان در می یابند که قدرت بازار در دست صاحبان برندهاست. 

رندها می توانند به راحتی تولید کنندة خود را تغییر داده و به جاي کارخانجات صاحبان ب

تایوانی، از کارخانه هایی در مالزي و یا جاهاي ارزان تر دیگر استفاده کنند. به عنوان مثال 

شرکتهاي ژاپنی و کره جنوبی، به طور وسیعی در حوزة ساخت برند براي محصوالت خود 

، Sony ،Toyota ،Goldstar برندهاي شناخته شده اي از قبیلسرمایه گذاري کرده و 

Samsung را ایجاد می کنند. حتی زمانی که این شرکتها دیگر نتوانند از پس هزینه  …و

هاي تولید در کشور خود برآیند، این نامهاي تجاري ارزشمند کماکان تعیین کنندة رفتار و 
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حصوالت همواره مشتري خود را داشته تقاضاي مصرف کننده بوده و کاري می کنند تا م

 .باشند

قبل از پرداختن به وجوه مختلف برندینگ، در اینجا سوالی که مطرح است این است که 

و احتماالً  اول اصوالً چرا شرکتها به دنبال فرایند بعضاً هزینه بر برندینگ هستند. دلیل

ید بر سر تولید اصلی این است که در دنیاي امروز که ویژگی اصلی آن رقابت شد

محصوالت مختلف و پاسخگویی به نیازهاي مختلف مصرف کنندگان می باشد، برند یک 

را می توان براي آن متصور بود. » نام«محصول به مثابه نام آن بوده و کلیۀ کارکردهاي یک 

وقتی کودکی به دنیا می آید، انتخاب نام مناسب براي وي یکی از مهمترین و حتی سخت 

ماتی است که والدین کودك باید اتخاذ نمایند. در دنیاي محصوالت و خدمات ترین تصمی

نیز، وظیفۀ نامگذاري به همین میزان بازاریابان را به چالش می کشد. متخصصین برندینگ 

این واقعیت را به رسمیت می شناسند که نام برند یکی از فاکتورهاي کلیدي ارزش آفرین 

که بر روي به خاطر آوردن محصول براي مشتري تاثیر  براي برند و محصول می باشد چرا

گذاشته و حامل معنی بوده و حتی بر وجهه و تلقی عمومی از برند نیز تاثیرگذار می باشد. 

اگرچه باید گفت نام برند و تنوع آن در ادبیات برندینگ خیلی تازگی ندارد. از جملۀ 

و ایجاد امکان رهگیري سفارشات  کارکردهاي یک برند کارا، منحصر به فرد نمودن محصول

 .مربوط به آن محصول می باشد

فراهم آمدن حمایت قانونی از انحصار ویژگیهاي خاص یک محصول می باشد که  دوم دلیل

در صورت عدم ثبت نام تجاري و برند براي محصول امکان کپی برداري و سوءاستفاده از آن 

 .فراهم خواهد آمد

را براي تولیدکننده فراهم می آورد که براي خود  اینکه برندینگ این فرصت سوم

مشتریانی وفادار و سودآور کسب کند. این وفاداري در فضاي رقابتی بازار، به شرکت کمک 
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بسیاري خواهد کرد و در طراحی عناصر آمیزة بازاریابی و اتخاذ راهبردهاي متناسب با 

 رم به بحث بخش بندي بازارهریک، دست مدیران بازاریابی را باز می گذارد. دلیل چها

(Segmentation)  مربوط می شود. یک تولید کننده می تواند انواع مختلف محصوالت خود را

با نامهاي تجاري مختلف و متنوع در بخش هاي مختلف شناسایی شده براي بازار خود عرضه 

م یک بار ناکند. نمونۀ خارجی این استراتژي که در اکثر متون و کتابهاي بازاریابی حداقل 

می باشد که در معرفی و بازاریابی  Procter & Gamble یا P&G آن برده می شود، شرکت

استفاده نکرده و هرکدام از محصوالت  Corporate branding محصوالت خود از راهبرد

 .خود را با یک برند به بازار عرضه می ند

را مثال زد که بیشتر در » ینوپارس م«از نمونه هاي داخلی اینگونه شرکتها می توان شرکت 

حوزة محصوالت غذایی مانند شکالت، بیسکویت، ویفر، اسنک، چوب شور، آدامس، تافی، 

مشهور است اما در چند سال اخیر در حوزة تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی  …آبنبات و

ر دهاي معتبر اروپایی نیز وارد شده است. گروه صنعتی مینو ¬تحت لیسانس تولیدکننده

، براي هریک از محصوالت خود یک برند P&G بخش محصوالت غذایی، همانند استراتژي

به بازاریابی و شناساندن این برندها نموده است و به سبب ساختار تقریباً  برگزیده و اقدام

دولتی خود، در حوزة تبلیغات مشکالت کمتري به لحاظ بودجه نسبت به رقباي بخش 

خصوصی خود داشته و توانسته بسیاري از برندهاي خود را به حدي در ذهن مصرف 

د کنندگان را هم با نام برندي که مینو کنندگان جا بیندازد که برخی محصوالت بقیۀ تولی

ساقه  »بیسکویت دایجستیو«پفک نمکی و یا » اسنک«براي آن برگزیده بشناسند (مانند 

 (طالیی

در تصمیمات مرتبط با بحث برند یک محصول در پروسۀ بازاریابی، روند تصمیم سازي به 

یم گیري می شود. این صورت است که ابتدا در مورد خود برند و ماهیت وجودي آن تصم
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پس از انتخاب یک نام براي برند، در مورد چگونگی سازماندهی و معرفی آن اتخاذ تصمیم 

می گردد که درواقع اسپانسر و حامی برند در این مرحله تعیین خواهد شد. در گام بعدي 

در خصوص نحوة تخصیص برند به محصوالت مختلف شرکت و اتخاذ سیاست مناسب در این 

می شود. براساس نظر کاتلر اصوالً چهار نوع استراتژي در این رابطه وجود خصوص بحث 

 :دارد

» گلرنگ«مانند استراتژي گروه  :(Individual brand names) برندهاي منفرد .1

 (…براي محصوالت مختلف (گلرنگ، اوه، سافتلن، اکتیو، اویال و

 A blanket family name for all) یک نام براي همۀ محصوالت .2

products):  براي انواع بستنی و در نمونه هاي » میهن«مانند استراتژي شرکت

 .خارجی، شکالت هرشی

 Separate family names for) نامهاي جدا براي خانواده هاي محصوالت مختلف .3

all products) :  براي عرضۀ سس » صنایع غذایی بهروز«مشابه استراتژي کارخانۀ

و یا استراتژي مشابه شرکت  …ب گوجه فرنگی بهروز ومایونز بهروز، مرباي بهروز، ر

 .عرضه می گردد» دلپذیر«کدبانو براي محصوالت غذایی خود که با برند 

 Company trade name combined with) ترکیب نام کمپانی با نام محصول .4

individual product names):  در این استراتژي ترکیبی، شرکت براي هر

 انتخاب کرده و آن را به همراه نام شرکت به کار می برد. مانندمحصول خود یک نام 

Kellogg’s Rice Krispies. 

نهایتاً اینکه برندهاي موفق، تصویري مطلوب از شرکت در ذهن مشتري ایجاد می کنند. 

اندازة شرکت تاثیر بسزایی دارد. گام  برند یک محصول در تبلیغ خصوصیات کیفی و نیز

بعدي در استراتژي هاي برندینگ و مدیریت برند، که معموالً در ادامۀ موفقیت یک برند به 
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می باشد که در این مرحله براي  (Brand extension) «توسعۀ برند«آن توجه می شود، 

بهره گرفته می انتخاب برند براي محصول جدید، به اشکال مختلف از برند موفق قبلی 

 .شود

عنوان شد، یک برند قوي از جانب مصرف کننده داراي ضمانت است. به این معنی که برند 

محصول به نقطه اي رسیده که سهم قابل توجهی از بازار مصرف کنندة محصول متقاضی آن 

هستند و محصوالت جایگزین را حتی با پیشنهاد قیمت پایین تر رد می کند. دستیابی به 

موفقیتی در رابطه با یک محصول مستلزم هزینه هاي زیادي در حوزة تبلیغات می  چنین

باشد. لذا صاحبان چنین برندي باید با اتخاذ تدابیر درست و استراتژي هاي هوشمندانه، 

نهایت استفاده را از چنین جایگاهی که در سبد خرید مشتریان خود کسب نموده اند، 

ره برداري از موفقیت یک برند در بازار، استفاده از آن داشته باشند. رایج ترین نوع به

 براي محصوالت جدید می باشد که در این روش نیز رایج ترین استراتژي، توسعۀ برند

(Brand Extension) می باشد. 

استراتژي توسعۀ برند به هر تالشی در جهت توسعۀ یک نام تجاري موفق براي عرضۀ یک 

ه در بازار اطالق می گردد. این استراتژي مزایایتوسعه برند محصول جدید و یا تغییر یافت

بسیاري دارد. یک برند قوي می تواند براي محصول جدید به سرعت اقبال ایجاد کند و در 

این بین بسیاري از هزینه هاي مربوط به تبلیغات و شناساندن محصول جدید، به لحاظ 

عالوه بر تحریک تقاضا، ارزش  شناخته شده بودن برند اصلی صرفه جویی خواهد شد.

انتقال یافته از برند اولیه به برند توسعه یافته، باعث می شود تا از هزینه هاي توسعه و 

معرفی یک برند جدید اجتناب گردد. این مزیت و بسیاري مزایاي دیگر باعث شده اند تا 

 .دازاریابی باشاستراتژیهاي توسعۀ برند یکی از رایج ترین استراتژیها در بین مدیران ب
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اگرچه مزایاي قابل توجهی در استراتژي هاي توسعه برند وجود دارد، با این حال این 

در نزد مشتریان را دارد. تنها یک  (Brand Image) استراتژي ریسک تخریب تصویر برند

انتخاب نادرست و ضعیف می تواند ارزش ویژه برند شما را به کلی کاهش دهد. استفاده 

د فعلی که براي شناخته شدن آن سرمایه گذاري و هزینه هاي بسیاري متوجه از نام برن

شرکت شده، براي محصولی جدید که پروسۀ مدیریت محصول در مورد آن به درستی انجام 

نشده و استانداردهاي الزم در مورد رصد نیازهاي مشتري و ایده پردازي درست براي 

بی صورت نگرفته و نهایتاً این اتفاقات باعث تکوین محصوالتی جهت رفع این نیازها به خو

عدم اقبال محصول از جانب مشتري شده است، باعث دلسردي مشتري از خود برند و 

تخریب تصویر ایجاد شده از برند در ذهن وي شده و به وجهۀ بقیۀ محصوالت شرکت که با 

 .همان برند عرضه می شوند نیز ضربه وارد می کند

سۀ تکوین محصول جدید نیز بی نقص و کامل بوده، اگر برندي که حتی با فرض اینکه پرو

براي معرفی محصول استفاده می شود متناسب با کارکرد آن نباشد باز هم موفقیت 

استراتژي توسعۀ برند به چالش کشیده می شود. مثالً آیا شما می توانید رب گوجه فرنگی 

 ر کنید؟را تصو» دلپذیر«و یا لوازم الکترونیکی » ایرانول«

عالوه بر اینها، استفادة بیش از حد از یک برند هم می تواند منجر به از بین رفتن جایگاه 

نامیده اند. وقتی » توسعۀ خطی«این حالت را تلۀ ) ١٩٨١ویژه اش شود. رایز و تروت (

شرکتی در استفاده از یک برند براي محصوالت جدید و اتخاذ سیاست توسعۀ برند در چنین 

رفتار شود و بسیاري از محصوالت متنوع خود را با یک برند معرفی کند، برند تله اي گ

اصلی، معنا و مفهوم خود را از دست داده و محصوالتی هم که تحت این نام عرضه می شوند 

 (Brand Personality) به جهت تداعی معانی چندگانه در ذهن مصرف کنندگان، شخصیت

 .از دست می دهند خود را در مقایسه با محصوالت رقبا
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 انواع توسعۀ برند

اینکه استراتژي توسعۀ برند مزایاي قابل توجهی دارد بر ما روشن است. اما شکل پیاده 

سازي آن هم مهم است. قرار است در این استراتژي، به نوعی، تصویر برند اصلی را 

تیزر هنگامی که مشتري محصول جدید را در ویترین فروشگاه، قفسۀ سوپرمارکت و یا 

 .تبلیغاتی می بیند، به ذهن مشتري متبادر سازیم

نشانه هاي آن به  یعنی محصول جدید را دقیقاً با همان نام اصلی و با :شیوة مستقیم •

بازار بفرستیم (مثالً شکالت کاکائویی آیس پک). این شیوه عموماً در مورد برندهایی 

که از موفقیت چشمگیري در بازار برخوردار هستند انجام می شود. نمونه هاي 

گروه صنایع غذایی «واقعی اتخاذ چنین شیوه اي در بازار فراوان هستند. شرکت 

) را با …د (انواع سس مایونز، کچاپ، رب گوجه فرنگی وهمۀ محصوالت خو» بهروز

، Sony عرضه می کند. اکثر تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی مانند» بهروز«برند 

Samsung ،LG نیز عموماً چنین راهبردي را اتخاذ می کنند …و. 

از برند  (Derived) یعنی با استفاده از یک برند مشتق شده :شیوة غیر مستقیم •

هم یک برند جدید خلق کنیم و هم از طریق نشانه هایی که از برند اصلی  اصلی،

هم دست پیدا کنیم.  (Associations) آورده ایم، به هدف انتقال تداعی معانی

ترکیب بخشی از نام برند اصلی  :اول:شیوة غیر مستقیم به سه شکل قابل اجراست

آشناترین  Nestle رکتبه همراه شناسه اي که معرف دستۀ محصول جدید باشد. ش

موفقیت بی  «Nescafe قهوه فوري«و  «Nestea چاي سرد«مثال این شیوه است. 

براي هر » نسکافه«نظیري در بازار کسب کرده اند به طوري که در ایران، از لغت 

نوع قهوه فوري تولید هر شرکت دیگري استفاده می شود (مشابه اتفاقی که براي 

استفاده از بخشی از نام برند  :دوم.(افتاد» ندیسسا«و » پفک نمکی«برندهاي 
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اصلی به همراه شناسه اي که معرف یک مفهوم کلی و نشانگر یک ویژگی محصول 

برند  Nesquick .در این مورد مثال جالبی دارد Nestle جدید باشد. باز هم شرکت

 می باشد که …مربوط به محصوالتی مانند پودر شربت، پودر شکالت، پودر کیک و

آماده شدن می باشد. به عنوان نمونۀ ایرانی » سریع«ویژگی مشترك همۀ آنها 

را مثال زد. ایم شرکت سالها » شرکت بهداد«استفاده کننده از این شیوه می توان 

در بازار مواد شوینده، خصوصاً پودرهاي شوینده، سهمی را به خود » تاژ«با برند 

هم با همین برند عرضه می کرد اما در اختصاص داده بود و محصوالت جدید خود را 

سالهاي اخیر شاهد اتخاذ سیاستهاي جدیدي در این ارتباط از جانب این شرکت بوده 

 »مشکین تاژ«ایم. پودرهاي مخصوص شستشوي لباس هاي تیره و رنگی با برندهاي 

ایجاد نام مستعار  :سوم.را می توان از این نوع توسعۀ برند دانست» رنگین تاژ«و 

است. این شیوه طرفداران کمتري دارد چرا که پروسۀ انتقال معانی در آن براي 

مشتري مشکل بوده و بیشتر برندهایی از آن استفاده می کنند که محصوالت 

تخصصی تر و اصطالحاً غیر روتین ارائه می کنند. به عنوان نمونه هایی از این نوع 

، تولیدکنندة ماشین هاي Caterpillar براي CAT توسعۀ برند می توان به

براي شرکت  FedEx و یا UNITED براي خدمات هوایی موشکی TEDراهسازي، 

اشاره نمود که البته نکتۀ جالب در مورد نمونۀ آخر  Federal Express حمل و نقل

تصمیم به استفاده از این نام  Federal Express این است که قبل از اینکه شرکت

 .در برند خود بگیرد، مشتریان این شرکت آن را به این نام می خواندند مستعار

خالصه اینکه برند انتخاب شدة جدید درواقع نقطۀ آغازین رفتار مصرف کننده در 

برابر استراتژي توسعۀ برند شرکت می باشد. با توجه به اینکه قرار است یک 

ید محصول و مصرف آن محصول جدید ارائه شود، پس مصرف کننده، تا قبل از خر
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هیچ ایده اي در رابطه با خصوصیات کیفی آن ندارد. لذا تنها منبع وي برند محصول 

خواهد بود. لذا انتخاب هوشمندانۀ برند این محصول (به یکی از اشکالی که در 

استراتژي توسعۀ برند در باال توضیح آن رفت)، بسته به اینکه محصوالتی که قبالً با 

بوده و به چه  (Product Category) می شدند در چه طبقه اي این برند عرضه

 .میزانی از مقبولیت در نزد مشتریان دست یافته اند، حائز اهمیت خواهد بود

 

 Brand Judgme قضاوت ها نسبت به برند

ها از برند که از کنار هم گذاردن هاي آن عبارتند از نظرات شخصی مشتریان و ارزیابی

 .گیرد متفاوت و تداعی هاي تصویري از برند در ذهن مشتریان شکل میعملکردهاي 

 Brand Feeling احساسات نسبت به برند

هاي احساسی مشتریان به برند است. این احساسات با جریانات و  ها و عکس العملپاسخ

 .تاثیرات اجتماعی ناشی از برند مرتیط هستند

 Brand Image تصویر برند

یابد.  ها نمود میي تداعیات ذهنی آن مشتریان نسبت به برند که بر پایهبه مفهوم نگرش  

هاي اطالعاتی مرتبط با گره یک برند در  به بیان دیگر تداعیات ذهنی از برند، سایر گره

 .سازند تر می حافظه ما هستند و مفهوم برند را براي ما روشن

  Brand Awareness آگاهی از برند

د با قدرت گره اطالعاتی در حافظه هریک از ما مرتبط است؛ توانایی مشتریان آگاهی ما از برن

ها از برند است. در شناسایی برند، تحت شرایط گوناگون، نشان دهنده میزان آگاهی آن

آگاهی از برند یکی از عوامل اصلی در خلق ارزش افزوده برند بوده و همچنین یکی از 

 .آید دانش مشتریان از برند به شمار میگذار بر سطح عوامل کلیدي تاثیر
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۵- Brand Associations: تداعی هاي برند 

هاي عمیق مصرف کننده در خصوص برند  این شاخص بازاریابی از تداعیات ذهنی و نگرش

گانه ارزش ادراك شده، هویت برند، تداعیات از محصول و  ۴است. شامل فاکتور هاي 

سازمانی است. تداعیات ذهنی باید از قدرت، مطلوبیت و تمایز کافی در نزد  تداعیات

مشتري برخوردار باشند. مزایاي برخورداري از سطوح امتیاز باال در شاخص تداعیات ذهنی 

 :از برند عبارتند از

 بهبود تصویر ذهنی مشتري از برند •

 ارتقاي سطح دانسته هاي مشتري از برند •

 خرید به جهت ایجاد نزدیکی میان مشتري و برند افزایش تکرار و حجم •

گیرند. تداعیات اصلی تحت تاثیر  تداعیات برند و به دو نوع اصلی و فرعی شکل می

گردد، در حالیکه تداعیات فرعی تحت تاثیر سایر عوامل هاي آن حاصل می محصول و ویژگی

و فرهنگی، شبکه  جانبی نظیر شرکت، کشور سازنده، چهره ها و شخصیت هاي اجتماعی

محصول و غیره شکل گرفته و بر بنیان فکري مصرف کننده در خصوص یک برند تاثیرگذار 

 .است

  Brand Strategy استراتژي برند

اي است براي توسعه سیستماتیک برند به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین برنامه

گرفته و بر خاسته از اصول شده. استراتژي برند باید براساس چشم انداز برند شکل 

متمایز سازي و جذب مستمر مشتریان باشد. این استراتژي بایستی عملکرد کلی شرکت را 

به منظور اطمینان یافتن از صحت رفتارهاي برند و تجارب سالم از برند تحت هدایت و 

 کنترل داشته باشد

  Brand Architecture معماري برند
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 :توان نام بردبه طور کلی سه سیستم معماري برند را می

سیستم یکپارچه که در آن نام شرکت براي تمام محصوالت و خدمات شرکت مورد  –

 گیرد،قرار میاستفاده 

اي هسیستم پشتیبانی یا حمایتی که در آن تمام برندهاي زیر مجموعه بوسیله لینک –

 شفاهی یا تصویري به برند اصلی شرکت متصل می شوند

سیستم مستقل که در آن برند اصلی شرکت فقط به عنوان یک شرکت هولدینگ یا  –

طور جداگانه نام گذاري و برند  شرکت مادر مطرح شده و هر یک از محصوالت یا خدمات به

 .سازي می شوند

  Touch Point نقاط تماس

توان به بسته بندي محصول، نحوه نقاط ارتباطی مخاطبان با برند است، که از این نقاط می

چیدمان محصوالت در فروشگاه، وب سایت و سایر فضاهاي ارتباطی اشاره نمود، که هریک 

 .باشندمی  اي براي مخاطبانساز تجربهنفی زمینهاز طریق ایجاد تداعیات مثبت و م

  Audience Measurement سنجش مخاطب

ها با انواع ها، نظرات و رویکردهاي مخاطبان هنگام مواجه شدن آنمطالعه موردي واکنش

تبلیغات محیطی، محاطی و یا هنگام شنیدن نظرات سایر افراد در رابطه با برند و یا یکی از 

این سنجش غالبا با اهداف افزایش رضایتمندي   باشد.آن برند میمحصوالت خاص 

ها و تطبیق محصوالت و خدمات آن شرکت یا مشتریان و مخاطبان و همچنین تعیین نگرش

 .شودبرند، بر اساس نیازهاي مشتریان انجام می

  Brand Commitmentتعهد به برند

صول خاص از یک برند اشاره دارد. به میزان وفاداري مشتري به یک برند و یا به یک مح

ا از هتعهد به برند در ارتباط مستقیم با تجربه مخاطب از آن برند است، اگرچه سایر مولفه

اشند. بدر ایجاد وفاداري نسبت به یک برند تاثیر گذار می …جمله: کیفیت، ثبات، نوآوري و 
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یجاد حس تعهد در میان لذا با توجه به اهمیت وفاداري و تعهد مشتریان به یک برند، ا

 .باشدهاي اولیه ایجاد یک برند موفق میمشتریان یکی از پایه

  Brand Experience تجربه برند

روشی است که به وسیله آن یک برند در ذهن ذینفعان شکل می گیرد. برخی از تجارب 

کنترل شده هستند مثل محیط فروشگاه خرده فروشی، تبلیغات، محصوالت و خدمات، وب 

سایت و غیره. و برخی کنترل نشده اند مثل تبلیغات دهان به دهان، مطالب روزنامه ها و 

غیره. برندهاي قوي برخاسته از تجارب مستمر به همراه یک تجربه برند شفاف، متمایز و 

 .کلی از محصوالت و خدمات برند است

  Brand Positioning جایگاه یابی برند

ه فردي که یک برند در یک محیط رقابتی به خود اختصاص می یعنی جایگاه متمایز و منحصر ب

دهد تا مطمئن شود که مخاطبانش به درستی آن را از سایر برندها شناسایی کرده و 

تشخیص می دهند. جایگاه سازي مستلزم به کارگیري صحیح و دقیق همه اجزاي آمیخته 

 .بازاریابی است

 Anchor Store   هاي بلوکیفروشگاه

 ها در اماکن تجاريتوان به عنوان جذابترین و قویترین فروشگاههاي بلوکی، را میفروشگاه

شوند تا باعث جذب مانند پاساژها دانست و معموال در ابتدا و انتها ي پاساژ چیدمان می

 .مخاطبین براي ورود به پاساژ گردد

  Hero Pieces هاي الگوبخش

طعه شود را قبراز بهتري از هویتی بصري برند میگزینشی از گونه هاي ارتباطی که توانایی ا

 نامیمهاي قهرمانی می

  Brand Brief پیش طرح نام تجاري

هایی از قبیل باشد که به صورت معمول شامل شاخصسند برنامه ریزي، تدوین برند می
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-هاي موجود سازمان و بیان عملکردها، زمانها، حوزه هاي رقابتی ، قابلیتاهداف، سیاست

حال الزم به ذکر است که باعث همبستگی مالکین برند در   باشدها و بودجه بندي میديبن

 شودراستاي اهداف کالن برند نیز هم می

  Brand Hierarchy سلسله مراتب برند

نشان دهنده تعداد و ماهیت عناصر مشابه و متفاوت برند در خصوص محصوالت متنوع 

تعدد بین محصوالت مختلف یک شرکت می توانیم شرکت است. با شناخت روابط بالقوه م

 .تصویر کاملی از راهبرد برندسازي سازمان را ترسیم کنیم

  Brand Exploratoryکاوش برند

اي از تحقیقات به منظور درك تفکر و احساس مصرف کاوش برند به مفهوم انجام مجموعه

یژه برند براي سازمان کنندگان نسبت به برند، با هدف شناسایی منابع و ایجاد ارزش و

 .است

  Brand platformزیرساز برند

توان به عنوان ساختار درون سازمانی به منظور جایگاه سازي برند زیرساز برند را می

ن تدوی  هایی از قبیل چگونگی تمایزسازي رقابتی از طریقدانست که در این زیرساز، عامل

ي برند، شخصیت برند و ارتباطات برند هاچشم انداز برند، بیانیه ماموریت برند، ارزش

 .دانست

  Cause brandingبرندسازي سببی

ها براي ایجاد ارزش افزوده در باشد که سازمانبرندسازي سببی، نوعی برندسازي می

گیرند تا در راستاي سبب (حال ایده، هدف، منفعت و غیره) اذهان مخاطبین خود بکار می

 .مشتریان خود همسو باشند

 Wear Out ر بخشی تبلیغاتعدم اث

هنگامی است که تبلیغات محیطی و محاطی یک برند اثر خود را بر سنجش و تاثیر پذیري 
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بر اثر عواملی نظیر: نمایش پی   دهد. این عدم اثر بخشی ممکن اسمی  مخاطب از دست

 درپی تبلیغات، عدم بر آورده شدن خواسته ها و نیازهاي مخاطب برخالف تعهد داده شده،

جایابی نامناسب تبلیغات، عدم پیوستگی میان شخصیت برند و شاکله تبلیغات و یا عدم 

 .استفاده از ابزار تبلیغاتی مناسب ایجاد شود

 Brand Identity هویت برند

روشی که در آن عناصر مختلف یک برند براي ظهور بیرونی آن به وسیله یک لوگو یا نماد 

این  شوند.بندي، شعار یا محیط فیزیکی ساخته میتهشرکتی، یک محصول، خدمت، صدا؛ بس

تواند به معنی مجموع کلی تمام عناصر برندسازي باشد که هویت اصطالح همچنین می

 … سازندفردي را میمنحصربه

 Brand Essence عصاره برند

هاي فراگیر در حوزه برند و برندسازي است. بر اساس توضیحات تیلده یکی از واژه

، مفهوم هویت برند و عصاره Brand Management و شارلوت نودیتزن در کتابهدینگ 

برند تقریباً مورد اتفاق نظر تمام دانشگاهیان و محققانی است که در حوزه برند و 

 .برندسازي مطلب نوشته اند و مشغول به فعالیت هستند

عصاره برند هم استفاده شده است.  (Kernel) و هسته DNA براي لغت عصاره برند از

کند. براي اینکه برند زنده است که قلب و روح برند را بیان می» جمله«یا یک » ایده«یک 

کند، عصاره برند نباید ي جان آن از دست نرود، اگر همه چیز هم تغییر میبماند و شیره

 فتغییر کند. هیچ حرکتی در بازاریابی و تبلیغات، نباید این عصاره را تغییر داده یا تضعی

 .کند
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لغت عصاره برند توسط دیوید آکر به کار برده شده است. کوین کلر در کتاب مدیریت 

د. کناستفاده می» ورد برند«یا » مانترا«براي عصاره برند از لغت  استراتژیک برند خود،

دهد. اما به هر حال مفهوم یکی یا هسته را ترجیح می Kernel يکاپفرر در کتاب خود، واژه

 !ر همه چیز هم در مورد یک برند تغییر کند، چیزي باید باشد که ثابت بمانداست. اگ

دهد که هر ها. او در این کتاب توضیح مییا قبیله Tribes ست گادین کتابی دارد به نام

فرد یا کسب و کار یا هر برند موفقی، باید تالش کند که براي خودش یک قبیله بسازد. این 

هاي ست گادین را ن ایده یا محصول یا برند را ماندگار کند. حرفتواند آچیزي است که می

ترین نکات در خصوص شکل دادن به جامعه یک برند ترین و قابل دركاز جمله کاربردي

 . دانندمی

 Brand Value Proposition  ارزش پیشنهادي برند

ده ي این برند درباره وعده ي یک برند صحبت میکند. اینکه وقتی خودرو بنز میخرید، وع

براي شما چیست؟ در حوزه ي عملکرد چه وعده هایی به شما میدهد؟ در حوزه ي احساسی 

 چطور؟ چه کمکی به شما براي بیان خودتان و شخصیت خودتان می کند؟

ضمن اینکه حتماً به این نکته توجه دارید که ارزش پیشنهادي برند، میتواند دو شکل کامالً 

ادعاها و توضیحاتی که خود برند براي تبلیغ و معرفی خود مطرح  مختلف داشته باشد. یکی

میکند و یکی برداشت و ادراك مشتریان و مخاطبان برند. طبیعی است که رویایی است این 

 .دو دیدگاه، تا حد زیادي به یکدیگر نزدیک باشند. اما الزاماً چنین نیست

 Brand Community   جامعه هواداران برند

از  توانندیک ساختار اجتماعی است که عالقمندان و مشتریان و مصرف کنندگان برند، می

هایی در طریق آن با برند و با یکدیگر در ارتباط باشند. در گذشته معموالً چنین گروه
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ا اي که برندههاي فصلی و سالیانهگرفتند. یا گاهی در مهمانیهاي فیزیکی شکل میکلوپ

ي آنها، جاي بیشتر و کردند به وسیلههاي مختلف، تالش میو به شیوهبرگزار می کردند 

 .بهتري را در ذهن مشتریان و عالقمندان خود اشغال کنند

شبکه هاي اجتماعی، امروزه متداولترین شکل جامعه هواداران  اما با شکل گیري اینترنت و

بکه هاي اجتماعی برند، شکل مجازي آن است. تاالرهاي گفتگو، صفحات هواداران در ش

ه هاي جدید جامعواینستاگرام، حسابهاي توییتر و موارد مشابه، همه شکل فیس بوك مانند

 .گیرندهواداران برند هستند که به شکل فراگیر مورد استفاده قرار می

 Brand Audit سنجش برند

د، ما باشاز آنجا که ارزیابی و ارزشیابی ممکن است تداعی کننده ارزشیابی قیمت یک برند 

 .کنیمي سنجش برند استفاده میاز واژه

 .دهدي مختلف را براي سنجش برند مد نظر قرار میدر مجموع دو حوزه

کند که اگر بخواهیم به جاي را مطرح می «Brand Inventory» ي اول بحثدر حوزه

 ی پیامارزیاب«از معادلی مفهومی براي این اصطالح استفاده کنیم، شاید » موجودي برند«

مناسب باشد. در این حوزه از سنجش برند، به نحوه بازاریابی و برندسازي » ارسالی برند

کنیم و اینکه چه پیامی با استفاده از استراتژي انجام شده از سوي شرکت نگاه می

 .شودبرندسازي موجود و ابزارهاي مورد استفاده، براي مخاطب ارسال می

گیرد. با اگر بخواهیم به مورد توجه قرار می  «Brand Exploratory» در حوزه دوم، بحث

راك اد«تر استفاده کنیم شاید از معادلی مفهومی» اکتشاف برند«جاي ترجمه لفظ به لفظ 

تري باشد. اینکه ما به سراغ استفاده کنندگان و مخاطبان یک برند ترکیب مناسب» برند

 .ن برند دارندبرویم و ببینیم آنها چه احساس و چه ادراکی از ای
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ها و نکات و متدلوژي خاص به هر حال، سنجش برند یکی از مسائل مهمی است که ظرافت

خودش را دارد که اطمینان داریم مطالعه آن براي عالقمندان این درس مفید و کاربردي 

 .خواهد بود

 Perference In Brand  رجحان(برتري) در برند

عملیات تبلیغ، ترویج و ترفیع یک کارو کسب برتري است.  هدف، قصد اصلی و پایه

جایگاهی که در آن یک برند نسبت به رقباي خود مطلوب تر است. برتري نام تجاري براي 

 مصرف کننده و مخاطب در خرید محصول ضروریست

 …اما در تکرار خرید نیاز به وفاداري برند داریم

 Brand Recall یادآوري برند

اینکه نام برند شما در رده چندم لیست ذهنی مشتریان در قیاس با رقبایتان است یکی از 

مهمترین مفاهیم برندینگ است. خبر رسانی از فعالیت هاي شرکتتان در رسانه ها از طریق 

تواند به این یادآوري بیشتر کمک کند. فرض کنید مخاطب شما یک تان میخبرهاي رسمی

از تبلیغاتتان با محصول جدید شما آشنا شده و اینک در یکی از  ماه پیش از طریق یکی

کاربر را به خود جذب کرده است  ٢٠٠ها در مورد اینکه این محصول تا به حال رسانه

هاي بیشترش در یک ماه بعد در مورد نسخه جدید این محصول و کارآیی ٢خواند. یا مثال می

مک می ک  به وسیله خبر، به یادآوري  ببینید که توانیدخواند. به سادگی میرسانه دیگر می

 !کند

 Brand Mantra  مانترا (منترا) برند

 :یا همان حقیقت درونی نام تجاري عبارت است از 
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کلمه شفاف از باطن برند، که روح تثبیتش را در بر می گیرد.  ۵تا  ٣یک عبارت کوتاه که 

 …طالح ساده و دقیق و شفاف شکل میگیردمانترا معموال و بیشتر از ترکیب سه واژه یا اص

 :که اینگونه مطرح است -دیزنی-مثل برند 

 سرگم کننده = وظیفه برند

 خانواده = توصیف و نقش برند

 تفریح = مزیت و معرف هیجانی

  

 BrandLoyalty  وفاداري برند 

 سوي محصول یا خدمت رقبکنندگان به تغییر بهعدم تمایل مصرفمقیاسی است از 

سطوح باالي رضایت مشتري و خریدهاي مکرر کاالها یا خدمات برند شده از سوي مشتریان 

مدت از ویژگی هاي برندهاي موفق و مانا به شمار می موجود در طول یک دوره طوالنی 

 …رود

یار بیشتر از حفظ و فروش متقابل به مشتریان قطعا هزینه جذب مشتریان وفادار جدید بس

موجود است، بنابراین وفاداري به برند عامل اقتصادي، عملیاتی کلیدي و مهمی در رشد 

 .شودسودآور برندها محسوب می

گیري ترجیح و وفاداري به برند در مشتریان وجود دارد، اما معدودي از چندین روش اندازه

گیري طور مثال اندازهگیرند. بهدر چنین تصمیمی را در برمی ها تمام فاکتورهاي دخیلآن

گیرد. همچنین تکرار خرید مستقیم همواره خرید مشتریان از سایر برندها را در برنمی
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جهت به یک برند وفادار باشند که انتخاب محدود است، یا اینکه ممکن است مشتریان ازآن

 .شداین برند در کانال معینی از توزیع غالب با

برندي مانا ؛ استوار و محکم به زندگی خود با سالمت ادامه می دهد که: در قلب؛ ذهن و 

 !روح مخاطبش رخنه کند

 :تقسیم میکند چهار سطح مشتریان را از لحاظ وفاداري به برند به فیلیپ کاتلر

هاي خود، در خریدها و تصمیم همیشه  Hardcore Loyalمشتریان وفادار سرسخت •

 .دهندرا ترجیح می» یک برند مشخص«

به دو یا سه برند خاص وفادارند (مثالً تمام   Split Loya مشتریان وفادار اشتراکی •

 (دهند یا پاسارگادکارهاي بانکی خود را یا با بانک تجارت انجام می

هاي به برند، جزو منش وفاداري  Shifting Loyal مشتریان وفادار با تغییر سلیقه •

 .شخصی آنان است اما ممکن است در هر مقطعی به یک برند وفادار باشند

گیرند. براي هر خرید و تصمیم خود، مستقل تصمیم می  Switcheوفامشتریان بی •

ه ب ي دیگران،طلبی یا توصیهیا تنوع این مشتریان، ممکن است بر اساس قیمت،

 .هندسادگی تصمیم خود را تغییر د

چرا باید تا این حد به وفاداري به برند فکر کنیم و براي افزایش آن تالش کنیم؟ حداقل 

وجود  وفاداري به برند سه دلیل در ذهن مدیران کسب و کارها براي توجه و تمرکز بر

 :دارد

 .وفاداري به برند میتواند متوسط عمر یک مشتري را براي سازمان افزایش دهد •
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حتی کسانی :تواند هزینه هاي تبلیغاتی یک برند را کاهش دهدوفاداري به برند می •

به برند وفادار هستند، » نگرش«که خودشان مشتري برند نیستند و صرفاً از لحاظ 

 .میتوانند مبلغان بسیار خوبی براي برند باشند

 .وفاداري به برند، میتواند حساسیت مشتریان به قیمت را کاهش دهد •

اگر سه مورد باال را در کنار هم در نظر بگیریم، می توان گفت که وفاداري به برند میتواند 

 .سودآوري یک کسب و کار را به میزان قابل توجهی افزایش دهد

 چگونه وفاداري به برند را افزایش دهیم؟

فرض کنید کسی میخواهد سالمت خود را بهبود دهد. بهبود سالمت به صورت مستقیم 

 …نمی شود. بلکه بهبود رژیم غذایی، بهبود کیفیت خواب، بهبود کیفیت ارتباطات و  انجام

در کنار هم میتوانند به بهبود سالمت منتهی شوند. وقتی از افزایش وفاداري به برند هم 

صحبت میکنیم، ماجرا به همین شکل است. نمیتوان به صورت مستقیم در مورد افزایش 

بلکه باید عوامل دیگري را جستجو کنیم که بر وفاداري به  وفاداري به برند صحبت کرد.

 :برند تاثیر میگذارند. در اینجا به بررسی برخی از این عوامل می پردازیم

تحقیقات :(Product Involvement) درگیري با محصول و میزان استفاده از آن •

 از عواملیمتعدد نشان داده اند که میزان درگیر بودن با یک محصول، میتواند یکی 

باشد که وفاداري به آن محصول را افزایش دهد. اگر شما یک آژانس مسافرتی 

دارید و بلیط هاي شرکتهاي مختلف را تامین میکنید، شرکتی که دفعات بیشتري به 

شما سر میزند و تعداد بلیط هاي بیشتري میخرد، احتماالً در خرید بلیط، به آژانس 

 .شما وفادارتر خواهد بود
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ما یک وبسایت دارید و عالقمند هستید که مخاطبان شما به شما وفادار باشند، اگر ش

احتماالً اگر مدت زمان حضور آنها در وب سایت شما افزایش یابد، میتوانید امیدوار باشید 

 .که وفاداري آنها هم به شما افزایش خواهد یافت

بخواهیم خیلی اگر  :(Perceived Value) برداشت مشتري از ارزش محصول شما •

آنچه را از ساده به این عامل نگاه کنیم، یک سوال مشخص وجود دارد. مشتري شما

چگونه ارزیابی میکند؟ اگر  آنچه به دست آورده است در مقایسهدست داده است

مشتري احساس کند در خرید یا تامین محصول شما، در مقایسه با آنچه از دست می 

است، محصول شما را ارزشمند خواهد دانست. دهد، دستاوردهاي بیشتري داشته 

طبیعی است که هر چه این اختالف بیشتر باشد، برداشت مشتري این است که 

 .محصول شما ارزش بیشتري به همراه داشته است

برداشت مشتري از ارزش محصول را میتوان به ارزش عملکردي، ارزش احساسی، ارزش 

تقسیم کرد. این موارد در درس قبلی تحت از لحاظ قیمت و ارزش از لحاظ بیان خود 

 .ارزش پیشنهادي برند، مورد بررسی قرار گرفتند عنوان

عامل دیگري است که میتواند بر وفاداري  (Brand Trust) میزان اعتماد به برند •

 .مشتري به برند، تاثیرگذار باشد

تعریف دقیق و  خیلی ساده است، اعتماد به برند البته با وجودي که به کار بردن اصطالح

یکی از ساده ترین  چندان ساده نیست! اما» اساساً اعتماد به برند چیست«توضیح اینکه 

 :که در منابع متعدد هم مورد استناد قرار گرفته، این است که تعریفها

مشتري تا چه حد باور دارد که برند، به حرفها و ارزش هاي پیشنهادي ادعا شده اش، عمل 

 خواهد کرد؟
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عامل بعدي است که میتواند به شدت  (Customer Satisfaction) مشتريرضایت  •

بر روي وفاداري مشتري به برند تاثیرگذار باشد. اعتماد به برند و رضایت مشتري، 

مفاهیمی شبیه هم هستند با این تفاوت که یکی به قبل از تصمیم خرید و دیگري 

 .به بعد از تصمیم خرید مربوط می شود

که خریداري کرده اید و در  …ما می پرسند که آیا از خودروي تولیدي شرکت اگر وقتی از ش

حال استفاده هستید رضایت دارید یا خیر، شما به وعده هاي قبلی خودروساز و وضعیت 

 .امروز خودروي خود فکر میکنید و بر این اساس در مورد میزان رضایت خود نظر میدهید

که هنوز نخریده اید،  …خودروي تولیدي شرکت  اما وقتی از شما می پرسند که آیا به

اعتماد دارید یا خیر، سوال این است که شما وقتی وعده هاي خودروساز را میشنوید تا چه 

 حد مطمئن هستید که اگر آن خودرو را بخرید، وعده هایش محقق خواهد شد؟

ند ث هایی مانشاید اکنون براي شما بهتر مشخص باشد که چرا برند و برندسازي به جاي بح

هویت بصري برند و آگاهی از برند و نقش تبلیغات در برندسازي و شعار برند و پیام برند و 

از بحثهایی مانند ارزش پیشنهادي برند و وفاداري به برند آغاز شد. اگر  …شخصیت برند و 

نتوانیم با طراحی درست محصول و فرایندها و کسب و کار، وفاداري مشتري به برند را 

فزایش دهیم، برندسازي به شیوه ي رایج آن، صرفاً راهکاري موقت و کوتاه مدت براي ا

 .افزایش فروش خواهد بود و نه چیزي بیشتر

 Brand Personality شخصیت برند

 : پنج مدل متفاوت براي شخصیت برند

 .فریبیبرانگیختگی، خلوص، سرسختی، شایستگی و دل
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کنند که شخصیت مشابهی با برند ي خرید می#کنندگان به احتمال خیلی زیاد از مصرف

هاي هر یک از انواع شخصیت برند عبارت هایی از خصیصهخودشان داشته باشد. مثال

 :است از

 خیال، سرزنده، جوان؛برانگیختگی: بی •

 محور، بامالحظه؛خلوص: اصیل، مهربان، خانواده •

 سرسختی: زمخت، محکم، مناسب براي گشت و گذار، ورزشی؛ •

 شایستگی: موفق، ماهر، بانفوذ، رهبر؛ •

 فریبی: ظریف، باپرستیژ، پرادعادل •

  

 Brand Equity برند و مفهوم ارزش برند

توجه زیادي را به خود معطوف کرده است. ارزش برند  ١٩٩٠ارزش برند از نیمه دهه 

ست که توسط شرکت براي ایجاد سود قابل مالحظه و متفاوت نسبت به سرمایه دراز مدتی ا

 .رقبایش طراحی میشود

ارزش برند به ارزش شگرف ذاتی در یک برند معروف گفته میشود. ارزش برند وقتی 

پدید میآید که مشتریان به دلیل جذابیت نام ضمیمه شده به یک کاال به میل خود پول 

 .کیفیت میپردازدبیشتري براي درجه مساوي از 

ارزشی که میتواند به وسیله نام افزوده شود و با سود بیشتر با سهام بازار به ارمغان 

آورده میشود. این ارزش میتواند توسط مشتریان و اعضاي کانال هم به عنوان دارایی مالی 

و هم به عنوان یک سري ارتباطات و رفتارهاي مطلوب تلقی شود. بر اساس این تعاریف، 
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رزش برند را میتوان ارزشی دانست که به طور فزاینده اي به نام برند مربوط میشود. ا

اگرچه تعاریف کالسیک ارزش برند به ارزش افزوده برند که توسط نام آن ایجاد شده است 

 .اشاره دارد

به آن است؛ از چشم  کننده، وعده یک تجربه و وفاي ارزش یک برند از دیدگاه مصرف

انداز کسب و کار، یک سرمایه است که میتواند یک منبع درآمدي امن در آینده به شمار 

آید، که منجر به افزایش ارزش سهام نیز میتواند باشد. امروزه برندها چیزي را نمیتوانند 

 در سطحکنندگان بالفاصله میتوانند تجربیات خود را  از مشتریان پنهان کنند چرا که مصرف

جهانی و به صورت آنالین به اشتراك بگذارند. همچنین زمانی که خطرهاي بزرگی وجود 

هاي بزرگی نیز به دست آورد. به دست آوردن اعتماد و وفاداري  دارد، میتوان فرصت

مشتریان همچنان باید در باالترین درجه اهمیت قرار داشته باشد. مرتبط ماندن از طریق 

از بازخورد مشتریان براي بازگشت قدرتمند یک برند جزو ملزومات نوآوري و استفاده 

 .است

ارزش ویژه برند همانند مشتریان، براي شرکت ارزش آفرینی میکند و با دو جنبه متفاوت 

 :ارزیابی می شود

 یکی جنبه عینی، مالی

 .جنبه ذهنی که به ادراك مصرف کننده اشاره دارد

ارزش افزوده اي براي محصول یا خدمت به ارمغان  ارزش ویژه برند، سود بیشتر یا

 .میآورد

خاص و   برند یک پدیده پیچیده است؛ نه فقط یک محصول خاص است بلکه یک دارایی

اي که  منحصر به فرد از یک مالک ویژه است و در طی زمان گسترش یافته است به گونه
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لموس) میشود که به صورت هاي (ملموس و غیرم ها و ویژگیاي از ارزش شامل مجموعه

معنادار و مناسبی بین محصوالت تفاوت میگذارد که در غیر این صورت بسیار شبیه هم 

 .هستند

  

 ارزش برند

ماشین زیبایی با «زمانی در کنار تصویر جنسیس کوپه نوشته بود:  سایت ادموندز

هزار تا  ١٠تواند از مشخصات فنی مناسب است که قیمتش بسته به لوگوي پشت آن می

 .هایی از این دست کم نیستنمونه». هزار دالر تغییر کند ١٠٠

شود. دانشمندان مختلف تعاریف مختلفی را از سالهاست در مورد ارزش برند صحبت می

هایی از این نمونه Aaker مدل  و Keller مدل اند.نحوه محاسبه ارزش برند ارائه کرده

 .ها هستندمدل

را دارند ارائه  سال گزارشی از صد برندي که باالترین ارزشهر   Interbrand موسسه

 .توانید به صورت تصویري در اینجا ببینیددهد. آخرین گزارش این شرکت را میمی

دو نکته  مستقل از اینکه براي ارزیابی ارزش برند به سراغ کدام مدل برویم، باید به

 :توجه داشته باشیم مهم

که فاکتورهاي متعددي در ارزش برند موثر هستند که بسته به نوع برند،  نخست اینکه

توان به صورت مطلق کند. بنابراین نمیاهمیت و سهم هر کدام از این فاکتورها تغییر می

 .در مورد میزان اهمیت هر یک از این عاملها بحث کرد

ت فرد ندارد. هم اینکه ارزش برند ربطی به قیمت محصول سازمان یا خدما نکته دوم

ي یک فرد یا سازمان باشد. بنابراین یکی ارزش برند در نهایت قرار است بخشی از سرمایه
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تواند با خود به ترین نکات در ارزش یک برند میزان درآمدي است که آن برند میاز مهم

 تر ازشود خیلی ارزانکه در فهرست باال دیده می H&M همراه داشته باشد. محصوالت

D&G تند. اما مجموع ارزشی که برندهس D&G کند بسیار کمتر ازایجاد می H&M  .است

در تهران که به » ساندویچ فریدون«اگر چه ارزیابی مستقیمی نشده، اما ارزش برند 

هاي معروف است احتماالً از برخی رستوران» کثیف بودن«و گاه به طنز به » ارزان بودن«

 .تواند ارزش بیشتري ایجاد کند. چون میفود شیک و گرانقیمت بیشتر استفست

 Brand Awareness آگاهی از برند یا

شناسند یکی از پارامترهاي ي هدف برند، آن را میبه معناي اینکه چه میزان از جامعه

تعیین ارزش برند است. شرکتها و سازمانهایی که با تبلیغات مختلف روي بیلبوردها و داخل 

کوشند که نام خود را به گوش تعداد بیشتري ، می…اي مجازي و ها و فضو روزنامه  مجالت

 .کننداز مخاطبان برسانند در واقع روي این مولفه از برند سرمایه گذاري می

 Performance Image تصویر ذهنی از کارایی برند یا

گیرد. طبیعی است که ي دیگري است که در تعیین ارزش برند مورد توجه قرار مینکته

هاي کارایی براي هر محصول و برندي متفاوت است. به عنوان مثال، وقتی از خودرو شاخص

هاي کنیم، توان موتور، سرعت حرکت، مصرف سوخت و ایمنی، جزو شاخصصحبت می

کنیم، توانمندي وقتی از یک پزشک صحبت می شوند. امامحسوب می» کارآیی برند«

هاي کارایی محسوب از جمله شاخص» توصیه بهترین روش درمان«و » تشخیص بیماري«

تواند یک شاخص کارایی محسوب شود. می» طراحی خوب«شود. در مورد طال و جواهر، می

 .است چون معیاري از زیبایی است و یکی از کارکردهاي اصلی طال و جواهر، زیبایی

 شود؟ارزش گذاري برند توسط اینتربرند چگونه انجام می
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ارزش گذاري برندها و رتبه بندي آنها، هر ساله توسط شرکتها و موسسات متعددي در 

 .شودسراسر جهان انجام می

از  اما در میان انبوهی از موسساتی که به ارزش گذاري برندها مشغول هستند (و بعضی

آنها این کار را به صورتی علمی و برخی دیگر به صورت یک فعالیت درآمدزاي تجاري انجام 

 .دهند) اینتربرند، از اعتبار نسبتاً باالیی برخوردار استمی

 :کندي الگوي ارزش گذاري برند خود را به این شکل بیان میاین شرکت، فلسفه

در نهایت باید سهم برند را  –طراحی آن مستقل از ساختار و  –فرمول ارزش گذاري برند 

 .هاي یک کسب و کار حساب کنددر خروجی

براي تعیین ارزش برند، قبل از هر چیز باید مشخص کنیم که منظورمان از ارزش یک برند 

 .چیست

 :دهد کهتوضیح می اینتربرند

هرت نکته مهم این تعریف آن است که هدف برند و برندسازي، چیزي فراتر از ایجاد ش

است و به هر حال (در میان مدت و بلندمدت)، باید کارکرد استراتژیک خود را از طریق 

 .ایجاد تقاضا حفظ کند

افزایش شهرت، اگر هرگز به افزایش منطقی و معقول و قابل توجه تقاضا منجر نشود، یک 

 .شودبرندسازي موفق محسوب نمی

ه به صورت ماندگار و بلندمدت باشد. البته طبیعتاً افزایش تقاضا زمانی ارزشمند است ک

 :دهدمورد اشاره قرار می قدرت برند اینتربرند این مسئله را از طریق مفهوم
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با توجه به توضیحات و تعاریف فوق، محاسبه ارزش یک برند، صرفاً به محیط بیرونی و 

یک گردد و عوامل داخلی و نیز افرادي که درون مشتریان و مخاطبان بالقوه آن برنمی

 .مجموعه هم هستند، در مشخص نمودن ارزش یک برند نقش دارند

در نهایت، از طریق ترکیب این موارد با مدل یک کسب و کار (قسمتی که با آن برند مرتبط 

توان سهم حاصل از آن برند در دستاوردهاي اقتصادي مالک آن برند را محاسبه است) می

 .و استخراج کرد

هاي مدیریتی تصمیم گیري تواند کمک موثري دربرند، می محاسبه دقیق و معتبر ارزش

 :ها توجه کنیدباشد. به برخی از این تصمیم

 تصمیم گیري در مورد قراردادهاي الیسنس

در قراردادهاي الیسنس، یک برند، دانش و منابع خود را در اختیار یک کسب و کار دیگر 

کار کند و همچنین زیر چتر آن برند، به دهد تا با استفاده از آن دانش و سرمایه، قرار می

 .فعالیت بپردازد

 محاسبه بازگشت سرمایه حاصل از سرمایه گذاري بر روي برند

توجیه  ROI هر سرمایه گذاري در نهایت باید خودش را از طریق نرخ بازگشت سرمایه یا

ند. با کاست سود تولید  کند. به عبارتی باید مشخص شود که آن سرمایه گذاري، توانسته

هاي انجام شده بر روي توان مشخص کرد که آیا سرمایه گذاريمحاسبه ارزش برند، می

اند یا خیر. ضمن اینکه از این ي مطلوب اقتصادي داشتهتوسعه برند و برندسازي، نتیجه

 .شودتر میهاي آتی نیز سادهطریق، تصمیم گیري در مورد سرمایه گذاري

 نابع به برندسازيتصمیم گیري در مورد تخصیص م
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هایش (مشهود اگر یک کسب و کار بداند که ارزش برند آن در مقایسه با کل ارزش دارایی

تواند در مورد اختصاص منابع به برندسازي تصمیم گیري نامشهود) چقدر است، بهتر می و

رسد، اما اجازه بدهید به عنوان یک کند. اگر چه این مسئله، تقریباً واضح به نظر می

شود ارزش برند باید از لحاظ مقیاس، با ارزش ي سرانگشتی، اشاره کنیم که گفته میعدهقا

 .باشد قابل مقایسه هاي یک کسب و کارسایر دارایی

هاي یک کسب و کار، هشت رقمی هستند، منطقی نیست که به عبارتی، اگر سایر دارایی

ضعیف برند است. از  ي مدیریتارزش برند آن شش رقمی باشد. چنین وضعیتی، نشانه

شش یا هفت رقمی هستند، اختصاص   هاي یک کسب و کار،سوي دیگر اگر سایر دارایی

تواند یک بودجه هشت رقمی به برند سازي (از طریق وام یا تزریق منابع بیرونی)، می

 !تصمیم اقتصادي نادرست یا حتی نشانه اي از فساد اقتصادي باشد

ر خواهند دنین سرانگشتی، عمالً قانون نیستند، بلکه میالبته حتماً دقت دارید که قوا

 .مخاطب، ذهنیتی کلی در مورد یک مسئله ایجاد کنند

تر باید بگوییم که همچنانکه هر ي سرانگشتی بگذریم، به صورت علمیاگر از این توصیه

هاي خود را بشناسد و بداند که هر جزء از عالقه دارد ساختار دارایی کسب و کاري

اند، ارزش گذاري برند کمک ها چه سهمی از کل دارایی را به خود اختصاص دادهدارایی

 .هاي یک کسب و کار مشخص شودکند که سهم برند در کل ساختار داراییمی

 تصمیم گیري در مورد همکاري با برندهاي دیگر

کنند (مستقل از اینکه این همکاري در چه قالبی دو برند با یکدیگر همکاري میوقتی 

باشد)، در صورتی که بازار، کنار هم قرار گرفتن آن دو برند را ببیند، به معناي آن است 

 که ارزش آن برندها روي یکدیگر تاثیر خواهد گذاشت. پس منطقی است که صاحبان برند،
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هاي بهتري در این رند خود و همکارانشان، بکوشند تصمیمبا برآورد درست از ارزش ب

 .زمینه بگیرند

 Brand Customer Image تصویر ذهنی از مشتریان برند یا

گذارد. اگر شما احساس کنید که دهک پارامتري دیگري است که روي ارزش برند تاثیر می

ارزش برند آن خودرو  کنند، این بخشی ازیک خودرو خاص را انتخاب می اول جامعه عموماً

هاي ثروتمند بی ام و را به بنز خواهد بود. زمانی تحقیق شده بود که در ایران، مهندس

دهند. یا فعاالن بازار ترجیح معکوس دارند (بنز را بیشتر دوست دارند). اینکه ترجیح می

ی تتواند ارزش برند شما را کاهش یا افزایش دهد. حکدام طبقه مشتري برند شماست می

و برخی دیگر را برندهاي ثروتمندان » هاتازه به دوران رسیده«ها را برندهاي برخی برند

 و Patek Philippe و Rolex :دانند (کمی جستجو کرده و اینها را مقایسه کنیداصیل می

Mont Blanc و Du pont). مدیر دولتی «و » خودرو پرشیا«ي برند از سوي دیگر رابطه

تواند در برخی بازارها موجب ا بررسی کنید. این تصویر ذهنی میدر ایران ر» بودن

افزایش محبوبیت و در برخی دیگر موجب کاهش محبوبیت شود (مهم است که خودروساز، 

چه کسانی را هدف قرار داده باشد). همیشه تصویر ذهنی خوب به معناي مشتریان 

هوایی آمریکا که درآمد خود یکی از خطوط  SouthWest گرانقیمت نیست. زمانی مدیرعامل

پشتی دار مشتریان ما دانشجویان کوله«آورد گفته بود: را از ارزان فروشی به دست می

پس ارزش ». ها می توانند با پروازهاي دیگر بروندها و کراواتیهستند. کت و شلواري

ي مخاطب اي است که این جامعهي مخاطبش و هزینهي جامعهبرند این خط هوایی، به اندازه

 .حاضر است براي استفاده از این برند پرداخت کند
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عالوه بر فاکتورهاي فوق، فاکتورهاي متعدد دیگري هم وجود دارند که در ادامه به آنها 

هاي برند و برندسازي قرار است به تحلیل بهتر برندها و اشاره خواهیم کرد. مسیر نوشته

 …ودي متد براي برندسازي اثربخش منتهی شارائه

 تعریف دارایی برند، قدرت برند و ارزش برند و تفاوت آنها

 و ارزش برند (Brand Strength) و قدرت برند (Brand Asset) سه مفهوم دارایی برند

(Brand Value) شوند و در بسیاري از موارد، معموالً به جاي یکدیگر به کار برده می

 .کنندروش شرکتها، به تفاوت آنها توجه نمیمدیران توسعه برند و نیز مدیران بازاریابی و ف

شود و یا از تاثیر یک نام برده می برنددر ادبیات عمومی مدیران هم، معموالً وقتی از

توان متوجه شد که کدام تصمیم بر روي برند سازمان، گاهی اوقات به طور مشخص نمی

 .مد نظر دارند –به تعبیر مولوي  –بخش از این فیل بزرگ را 

جایگاه برند اپل باالتر از برند ال جی است. جایگاه برند مازراتی، باالتر از برند پژو است. 

میگوید که بر اساس  X تواند به یک برند لطمه برند. شرکتعدم صداقت با مشتري، می

 .در ایران است Y اعالم نتایج یک جشنواره، برند برتر در حوزه

هاي مختلفی به وجود ست و از ترکیب و تعامل المانمفهوم برند، قطعاً مفهومی چند وجهی ا

 .آیدمی

 Brand Asset  دارایی برند یا

هاي آن برند، تمام منابعی هستند که آن برند براي تاثیرگذاري بر Asset دارایی یک برند یا

 .روي بازار در اختیار دارد

شناخت  ،یادآوري برند، شهرت برند توان آگاهی مردم از برند،براین اساس می

ارزش پیشنهادي برند، ادراك مشتریان از شخصیت برند، ادراك مشتریان از  برند،
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ها و سایر ها و تداعیهاي مادي و معنوي برند و نشانهارزشهاي برند، حقوق و دارایی

 .هاي یک برند، طبقه بندي کردبرندهاي وابسته به یک برند را در گروه دارایی

 Brand Strength  قدرت برند یا

ي رشد اي است که نهایتاً پایهآنچه به عنوان دارایی برند معرفی کردیم، درختی ریشه

درختی تنومند خواهد بود. چیزي که به صورت رفتارهاي بیرونی برند در بازار و موقعیت 

آن در فضاي رقابتی قابل مشاهده است و به عبارتی، پاسخی است که برند از بازار 

 .گیردمی

و باز بودن دست  وفاداري مشتریان به برند پیشرو بودن در بازار، نرخ بااليسهم بازار، 

) هاي آن برند باشدهاي باالتر (اگر اساساً قیمت باالتر جزو استراتژيي قیمتبرند در ارائه

 .شوندهاي قدرت برند محسوب میشاخص اي ازنمونه

 Brand Value  ارزش برند یا

 .ایی آن برند در ایجاد سود اقتصادي استارزش یک برند، به معناي توان

برندي که نتواند سود اقتصادي ایجاد کند، ارزش مالی ندارد. کاپفرر این مسئله را به 

 :دهدزیبایی توضیح می

شود، باید این سرمایه گذاري ریال براي افزایش قدرت برند هزینه می A به عبارتی، اگر

ب سود، به صاحب برند بازگردد. براي سرمایه به صورت مشخص و با برآورد مناسب، در قال

گذاري بر روي برند هم مانند هر سرمایه گذاري دیگري، باید نرخ بازگشت سرمایه و دوره 

 .بازگشت و سایر پارامترهاي مشابه، برآورد شود

 هاي توجیهی درهاي برند سازي، از تنظیم طرحي مبهم بودن نتایج برنامه توان به بهانهنمی

هم، عموماً کامل نیستند و  هاي توجیهی کسب و کارهاطرح .مینه شانه خالی کرداین ز
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تر از کنار مفروضات غیردقیق زیادي دارند. اما همچنان تدوین آنها بسیار بهتر و سودده

 .گذاشتن آنهاست

برند را به درستی و دقت  قدرت برند، ارزش برند و دارایی در صورتی که سه حوزه

تا  Brand Equity تفکیک کنیم، گیجی و سردرگمی موجود در درك مفهوم سرمایه برند یا

 .رودحد خوبی از بین می

 Brand Promise وعده برند

یک برند، یک وعده به مشتري است، یک وعده حتمی. با یک برند انتظارت مشتري را تنظیم 

کند، او بطور ناخودآگاه یا خدمت شما را خریداري میمی کنید. زمانی که کسی محصول 

 .بررسی می کند که چه میزان از انتظااراتش برآورده شده است

ایم چقدر به آنها وابسته شده اند که البته فراموش کردهبرندها بخشی از زندگی ما شده

از برندها براي  بریم. ماایم. ما برندها را به عنوان میانبري در فرآیند خرید خود بکار می

کنیمو ما حتی از برندها براي ایجاد حس اطمینان در زمان تصمیم گیري خرید استفاده می

 .کنیمتعریف خودمان در جامعه استفاده می

هاي پس ما به عنوان یک تولید کننده محصول یا ارائه دهنده خدمت می بایست وعده

 : گذاري کنیمبرندمان را بر اساس این موارد پایه

 (Consistency of experience) ثبات تجربه •

این یک بخش واضح و البته حیاتی در ساخت یک برند است که مشتري همواره 

تجربه مشابهی در زمان استفاده از محصول یا خدمت شما داشته باشد. وقتی من 

دونالد در پکن یا لندن می شوم، من انتظار دارم غذاي فرنچ وارد رستوران مک

 .عم مشابهی داشته باشد و البته آن برشهاي طالیی شده را در غذا ببینمفرایز من ط
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 (Consistent look-and-feel) ثبات نما و احساس •

بایست یک تصویر قوي از برند اي، براي ساخت برند شما میدر اغلب سطوح پایه

ایجاد کرده و توسعه دهید. شما وقتی در استارباکس باشید، حتی اگر نام باالي 

داخلی این را خواهید فهمید. این ثبات نما و   سردر را ندیده باشید از نماي

س پرسنل و خیلی موارد دیگر میز احساس در مورد لوگو، رنگها، فونت، دکور، لبا

 Physical) صادق است که برخی از آنها در آمیخته بازاریابی به عنوان محیط فیزیکی

Environment) شوند.ژشناخته می 

 (Consistent quality) ثبات کیفیت •

در   این کافی نیست که یک تجربه ثابت به مشتریان خود ارائه دهید. این ثبات

نیز می بایست وجود داشته باشد. غذاي فرنج فرایز شرکت خصوص کیفیت محصول 

 .دونالد بهترین در دنیا نیست ولی همیشه این کیفیت در همه دنیا یکسان استمک

 (Distinct competitive position) تمایز در جایگاه رقابتی •

بایست بر روي برخی موارد پافشاري کند و خود را از رقبا متمایز کند. یک برند می

ه برند قوي در سوپرمارکتهاي بزرگ سه جایگاه رقابتی متفاوت دارند : وال مارت س

با قیمت پایین، تارگت با تخفیفات ناگهانی، وسترن پاسیفیک در وجود همه محصوالت 

شود تا یک مصرف کننده مورد نیاز شما در طول زندگی. این جایگاهها باعث می

 .تخاب کندبراحتی برندي که با او متناسب است را ان

 (Market Share) سهم بازار

بخشی از کل بازار که مؤسسه آن را به خود اختصاص داده و برنامه هاي بازاریابی خود را 

 .کنددر راستاي رفع نیازهاي آن تهیه، تنظیم و اجرا می
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 انواع سهم بازار

اد سهم بازار مطلق: عبارتست از سهم بازار یک موسسه از کل بازار یعنی تقسیم تعد

فروش محصوالت شرکت بر تعداد کل فروش محصوالت مشابه داخلی و خارجی در بازار 

 مورد نظر

سهم بازار نسبی: عبارتست از سهم بازار موسسه نسبت به بزرگترین رقیب خود در بازار 

 که اصطالحاً رهبر نامیده می شود

 Sampling  سمپلینگ

ربنگاه اقتصادي درمقابله با رقباست. تبلیغات کارآمد و علمی مهمترین فاکتور موفقیت ه

تبلیغات با استفاده ازروش ارتباط مستقیم که امروز به شکلی بسیار وسیع و مداوم توسط 

هاي جهانی مورد استفاده قرارمی گیرد، به عنوان راه حلی کوناه،   شرکت ها و تولید کننده

نگ وماٌ با نام کلی سمپلیمستقیم و بسیارتأثیرگذار شناخته شده است. این فرآیندها را عم

 .می شناسند

 oxford) واژه سمپلینگ که درلغت به معناي نمونه گیري ویا مزه کردن است

university,2007)  دربازاریابی ، ارائه نمونه محصول است ویکی از تکنیک هاي جدید ،

تبلیغاتی جهت فرهنگ سازي براي ترویج استفاده عموم مردم ازمحصول مورد نظر و 

افزایش محبوبیت یک نام و نشان تجاري، درجهت بهره برداري طوالنی مدت درآینده اي 

پیش بینی شده ، همراه است وبه عبارتی ساده تر زمانی که محصول جدید و ناآشنایی به 

بازارعرضه می شود ویا مورد استقبال مردم قرار نمی گیرد با ارائه نمونه هاي کوچکتر 

ن و آشنا کردن مردم با مزایاي آن محصول، آنها براي خرید ازاین محصول بصورت رایگا

 .تشویق کرده ایم

کاتلر این ابزار بازاریابی را بدین گونه تعریف کرده است: نمونه کاال نمونه هاي ازکاال 
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 هستند که درحد مصرف آزمایشی دراختیار مصرف کنندگان قرارمی گیرند

نه هاي تبلیغاتی درکشورهاي صنعتی بوده سمپلینگ دردهه گذشته یکی ازکارآمد ترین رسا

وبه عنوان رسانه تبلیغاتی پویا و زنده عامل ایجاد حلقه هاي ارتباطی بین تولید کننده و 

مصرف کننده می باشد. دراین طرح با سازماندهی تیم سمپلینگ متشکل از نیروهاي جوان، 

ري بالقوه محصول فعال، پرانرژي و آموزش دیده ازیک سو و شناخت بازارمصرف و مشت

ازسوي دیگر با ارائه اطالعات مفید ومشخصات محصول و توزیع نمونه رایگان محصول 

 اقدام به ایجاد حلقه هاي ارتباطی مورد نظر می نماید

 Marketing Mix آمیخته بازاریابی

اي از ابزارهاي قابل کنترل بازاریابی است که شرکت با در هم آمیخته بازاریابی مجموعه

تن آنها سعی در پاسخگویی به بازار هدف می نماید. به عبارت دیگر آمیخته بازاریابی آمیخ

تواند با انجام آنها بر میزان تقاضاي دربرگیرنده همه فعالیتهایی است که شرکت می

توان در چهار دسته ها را میکالسیک این فعالیتمحصوالتش اثر گذارد. در تقسیم بندي

 :بندي کردکلی تقسیم 

 Product حصولم

 Priceقیمت

 Place توزیع

 Promotion ترویج

گانه فوق که به آمیخته کالسیک بازاریابی نیز معروف هستند، موارد زیر  ۴عالوه بر موارد 

 :روندنیز امروزه بکار می

 People  افراد

 Packaging بنديبسته
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 Power قدرت

 Programing  برنامه ریزي

 Persuasion متقاعدسازي

 Presentation ارائه

 Public Relations روابط عمومی

 Publicity شایعه یا سخن پراکنی

 Participation  مشارکت

 Probe بررسی و کاوش

 Physical Evidence  وضعیت محیطی

 Payment  سیاست پرداخت

 Process فرآیند

 Passion  اشتیاق و تعصب

 Policy  سیاست

 Public Opinion آراء عمومی

  

 : جنبه مختلف مارکتینگ ٩

 : بازار گرایی .١

گرایش به بازار و نیاز مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است. مدیر کامیاب کسی 

است که سازمان را با شرایط روز همگام کند و این زمانی امکان پذیر است که کارکنان و 

 .و دنبال کنند مدیران گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند
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 : بازار شناسی .٢

الزمه ي هر حرکت عاقالنه و هر تصمیم اصولی است. شناخت بازار تالشی نظام ” شناخت“

وري، ضبط و ثبت اطالعات مربوط به همه ي اجزاي تشکیل دهنده ي آ مند است براي گرد

 .نظام بازار و همه عواملی که بر نظام بازار تاثیر می گذارند

 :بازاریابی .٣

بازاریابی یعنی جستجو براي یافتن مناسبترین بازار و بخش هایی که سازمان می تواند در 

آن جا به صورت مفید تر و موثرتر حضور یابد و پاسخگوي نیاز و خواسته مردم باشد. 

بازاریابی یعنی بخش بندي یا تقسیم بازارها و تعیین محصوالت شرکت براي مناسب ترین 

 .بازارها

 : بازار سازي .۴

بازارسازي یعنی نفوذ در بازار و معرفی و شناساندن سازمان و محصوالت و خدمات آن با 

استفاده از عوامل قابل کنترل بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و تبلیغ) . بازاریابان با 

ي ابکارگیري درست و اصولی این عوامل می توانند در شرایط مختلف جایگاهی در بازار بر

ورند و با سیاست ها و برنامه هاي مناسب سهم بیشتري از بازار را در اختیار آ خود به دست 

 .بگیرند

 :بازار گردي .۵

بازارگردي وظیفه اي است که بازار یاب را وادار می سازد تا بیش از دیگران با تحوالت و 

ابت و مبادله و گاهی از طریق حضور در صحنه رقآ شنا گردد. این ◌ٓ تغییرات بازارها ا

مشاهده بازارها امکان پذیر است. شرکت کردن در نمایشگاهها، بازدید از بازار هاي 
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گوناگون و بودن در محیط بازار، دید مدیران را بازتر می سازد. به عبارتی، مهمترین نقش 

 .است” دید“بازار گردي تقویت و گاهی تغییر 

 : بازار سنجی .۶

 نچه هستیم وآ نچه بودیم و داشتیم، آ قعیت بازار با توجه به بازار سنجی یعنی تحلیل مو

نچه باید داشته باشیم. همه محصوالت و خدمات و سازمان ها داراي منحنی عمر آ داریم و 

خاصی هستند که این منحنی شامل مراحل معرفی یا، رشد، بلوغ و اشباع، و افول است و 

اید براساس این ویژگی ها واکنش هاي هر مرحله شرایط ویژه اي دارد که بازاریاب ب

مناسبی نشان دهد. بازار سنجی یا ارزشیابی و سنجش فعالیت هاي سازمان، نقاط قوت و 

 .ضعف را به خوبی نمایان می سازد

 : بازار داري .٧

نان به خرید بیشتر و تداوم ◌ٓ بازار داري یعنی حفظ مشتریان کنونی و تشویق و ترغیب ا

گاهی از رفتار مشتریان، ارتباط برقرار کردن با آ نان. آ در ” رضایت“خرید از طریق ایجاد 

نان، داشتن اطالعات روانشناختی و جامعه شناختی و نیز اطالع داشتن از حرکات و امکانات آ 

 .رقبا نقش ارزنده اي در حفظ مشتري دارد

 : بازار گرمی .٨

ازار داري الزم است بازار گرمی را از دست ندهیم. بازارگرمی یعنی تبلیغات و براي ب

گاه ساختن، متقاعد کردن و ترغیب مشتریان براي ارتباط بیشتر با آ تشویقات به موقع جهت 

ن و مقابله با حرکات رقیب. یکی از مهمترین ابزارهاي بازار گرمی آ سازمان و خرید از 

 .وري ها و ابتکارات استآ نواستفاده از خالقیت ها، 

 : بازار گردانی .٩
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بازار گردانی یعنی مدیریت بازار که شامل برنامه ریزي، اجرا و کنترل امور گوناگون بازار و 

ابعاد مختلف بازاریابی است. بازارگردانی شامل تنظیم استراتژي ها و برنامه ها، 

معرفی محصوالت شرکت به بازار  سازماندهی و اجراي همه ي امور مربوط به شناساندن و

ها، نظارت بر فعالیت ها براي دستیابی به اهداف سازمان و ایجاد رضایت براي مشتریان و 

 .جامعه است

  

 (Integrated marketing communications) ارتباطات بازاریابی یکپارچه

بازاریابی) فرآیند اي غلط، ارتباطات یکپارچه ارتباطات بازاریابی یکپارچه (یا به ترجمه

 Brand Core) کند ارزشهاي بنیادي برندمدیریت روابط با مشتریان است که سعی می

Values) هاي ارتباطی هدایت کند. این فعالیتها اغلب شامل فرآیندهاي را از طریق فعالیت

بوده که ارتباطات سودمند با مشتریان و سایر ذینفعان را (Cross-Functional) بین بخشی

جاد کرده و از طریق کنترل استراتژیک، یا نفوذ در همه پیامهایی که به مشتریان و ای

 .کندشود، تقویت میذینفعان ارسال می

IMC چیست؟ 

سازي همه ابزارهاي ارتباطی شامل هماهنگی و یکپارچه (IMC) ارتباطات بازاریابی یکپارچه

استفاده از یک برنامه بدون عیب و نقص براي حداکثر کردن اثر بر  با  باشد کهبازاریابی می

شود. این یکپارچه سازي همه کننده نهایی با حداقل هزینه در شرکتها اجرا میروي مصرف

ر سازمانی را تحت تاثیر قراکانالهاي بازاریابی، ارتباطات مشتري محور، و حتی ارتباطات درون

 .خواهد داد

 زاریابی یکپارچهاجزاي ارتباطات با

و مدیریت برند،  (Corporate Image Management) پایه : مدیریت تصویر شرکت    -١
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 رفتار خریداران، تحلیل فرصتهاي ترویج

ابزارهاي تبلیغات : مدیریت تبلیغات، طراحی تبلیغات (چارچوب نظري و انواع     -٢

 (رسانه تبلیغ ها، چارچوب اجرایی کردن، انتخابها، استراتی پیامپژوهش

ابزارهاي ترویجی: ترویج براي مشتریان تجاري، ترویج براي شبکه فروش، ترویج براي     -٣

فرد، بازاریابی بر اساس پایگاه داده یا مدیریت روابط با بهکننده نهایی، فروش فردمصرف

 (Sponsorship) هاي حمایتییا روابط عمومی و برنامه (CRM) مشتریان

سازي : بازاریابی اینترنتی، ارتباطات یکپارچه بازاریابی براي ي یکپارچهابزارها    -۴

 وکارهاي کوچک و کارآفرینانه، ارزیابی برنامه بازاریابی یکپارچهکسب

 اجزاي آمیخته بازاریابی

شود، تغییر داده است. اینترنت روش کسب و کار را که در دنیاي امروز استفاده می

و انتخاب (Targeting) گذاري بازار، هدف(Segmentation) بندي بازارمتغیرهاي بخش

اند. راهی که محصوالت و خدمات به صورت متفاوتی شکل گرفته (Positioning) جایگاه

شوند (با اینکه در برخی موارد ارزشهاي اقتصادي و اجتماعی تغییر جدید بازاریابی می

ا که همان افزایش درآمد و سود اند)، متحول شده است. براستی هدف نهایی شرکتهنکرده

باشد، هنوز تغییر نکرده است. بازارایابی به واسطه اینترنت با موضوعات جدید زیادي می

 .درگیر شده است

 همان D داده است. در واقع TPD در دوران جدید جاي خود را به STP البته فرآیند

Diffrentaiation شود که زمانی به عنوان یک راه شناخته می یا تمایز می باشد!بازاریابی

شرکتها ارتباطات فروش خود را با آن توسعه داده و براي خود سود بیشتري کسب 

کردند. اما امروزه این موضوع تبدیل به تعامالت و گفتگوهاي فراوان بین بازاریاب و می

م تنیده است. مشتري شده است و تالشهاي بازاریابی اجزاي آمیخته بازاریابی را در ه
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سیاستهاي ترویجی تنهاي یکی از اجزاي آمیخته بازاریابی می باشد. فعالیتهاي ترویجی شامل 

ها و تخفیفات فروش (براي شبکه فروش هاي مختلف)، ترویجتبلیغات (با استفاده از رسانه

ابی از یباشد. امروزه بازاریابی اینترنتی، بازاریا مشتري نهایی) و فعالیتهاي فروش فردي می

به  اي، بازاریابی با روابط عمومی نیزطریق اسپانسر، بازاریابی مستقیم، بازاریابی پایگاه داده

اند. یکپارچه سازي همه این ابزارهاي ترویجی (در چارچوب این روشهاي ترویج اضافه شده

 .باشدآمیخته بازاریابی) راهی براي بدست آوردن بخشی از سهم بازار رقیب می

همان آمیخته بازاریابی است که شامل   وع فرآیند ارتباطات بازاریابی یکپارچهنقطه شر

انواع مختلف بازاریابی، تبلیغات و فروش خواهد شد. بدون یک برنامه ارتباطات بازاریابی 

یکپارچخ هیچ همگونی بین فروشنده و مشتري وجود نخواهد داشت. هدف شرکتها ایجاد و 

باشد. بازاریابی یکپارچه بر پایه برنامه ان با مشتریان میحفظ ارتباطات از طریق کارکن

بایست همه فعالیتها در آمیخته بازاریابی را هماهنگ بازاریابی استوار است. این برنامه می

 .نماید

 :باشدهاي زیر مییک برنامه بازاریابی شامل بخش

 (Situation Analysis) تحلیل شرایط •

 (Marketing Objectives) اهداف بازاریابی •

 (Marketing Budget) بودجه بازاریابی •

 ارتباطات بازاریابی یکپارچه به دنبال این است که با حفظ ثابت و پایداري د رپیام

(Consistency) هاي مکمل، یک سنخیت کلیو استفاده از رسانه (Congruity) بین   را

ود. شآنالین و آفالین می هاي مختلف ایجاد کند. این مفهوم شامل کانالهاي بازاریابیبخش

در بازاریابی الکترونیک  (Campaign) کانالهاي بازاریابی آنالین شامل هر برنامه یا کمپینگ
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، پرداخت به ازاي کلیک، (SEO) تواند از طریق بهبود موتورهاي جستجوشود که میمی

بالگها، پست الکترونیک، بنرهاي سایتها، وبینارها (سمینارهاي آنالین بر روي وب)، و

شود. کانالهاي ، پادکست، رادیوي اینترنتی و یا تلویزیون اینترنتی میRSS سیستم

، هاي پستی)، بسته…بازاریابی آفالین شامل سیستمهاي سنتی چاپی (روزنامه، مجله و 

 .باشدها، بیلبورد و لمپست، ارتباط با صنایع، رادیو و تلویزوین میروابط عمومی

۴P   ۴در مقابلC 

 : (Not Product, but Consumer) کننده به جاي محصولجایگزینی مفهوم مصرف .1

مشتري چیست؟ زمان آنکه شما  (Need) و نیاز (Want) شما باید بدانید که خواسته

ویژگیهاي محصول می   هرچیز که خواستید به مشتري بفروشید گذشته است.

تطابق داشته باشد. همچنین  بایست با ویژگیهایی که مشتري قصد خرید آنها را دارد

 باید به یاد داشته باشیم که بخشی از آنچه مشتري از شما می خرد، تجربه خرید

(Buying Experience) باشدباشد که شامل همه اتفاقات در فرآیند خرید میمی. 

 (Not Price, but Cost) جایگزینی مفهوم هزینه به جاي قیمت .2

اش را پاسخ پردازد تا نیاز یا خواستهتري میهایی که مشباید بدانیم که هزینه

ها شامل زمان و هزینه رسیدن بدهد فقط قیمت محصول نیست. اغلب این هزینه

هاي ناشی از فشار ترافیک و به محل خرید، هزینه بررسی و انتخاب محصول، هزینه

 .ها و یا هزینه احتمالی نگهداري کودك در منزل یا مهد کودك خواهد بوداسترس

 Not Place, but) جایگزنی مفهوم سهولت دسترسی به جاي محل توزیع .3

Convenience) 

به علت کمبود زمان و وجود مسائلی مانند ترافیک، تصور سهولت دسترسی براي 

کنندگان هاي امروزه مصرفخرید و یا مکانیزم تحویل کاال به عنوان یکی از دغدغه
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ترسی بر اساس رضایت مشتري و باشد. توجه کنید تعریف مفهوم سهولت دسمی

 .پاسخگویی به نیاز یا خواسته او خواهد بود

 (Not Promotion, but Communication) جایگزنی مفهوم ارتباطات به جاي ترویج .4

ها و روشهاي ارتباطی با امروزه سیاستهاي تروجی جاي خود را به استفاده از رسانه

فاده از یک مکانیزم ارتباطی دوطرفه هم براي ارائه یک مفهوم و پیام واحد با است

داده است. همچنین باید به یاد داشته باشیم که این ارتباطات فقط از طریق 

گیرد و روشهاي جدیدي مثل بازاریابی ویروسی، تبلیغات ها سنتی صورت نمیرسانه

دهان به دهان، بازاریابی چریکی و غیره جاي خود را در بین متخصصین بازاریابی و 

شود مشتري یک اند. به عبارت دیگر همه مسیرهایی را شامل میات باز کردهتبلیغ

و یا حتی حس  (Read) ، بخواند(See/Watch) ، ببیند(Hear) پیام واحد را بشنود

 .(Sense) کند

 (Merchandising) بازارپردازي

کاالها را به مشتریان نشان میدهند.  بازارپردازي روشی است که درفروشگاه ها ،

بازارپردازي یک زبان یا ابزار ترغیب مشتري به خرید است که خرده فروشان جهت 

 . برقراري ارتباط با مشتریان هدف ، از آن استفاده می کنند

یک عنوان عمومی براي توضیح مجموعه اي از فعالیت هاي پیشبرد فروش  مرچندایزینگ 

یا محل هاي عرضه است که تکمیل کننده وپشتیبانی کننده فعالیت درداخل فروشگاه ها 

هاي تبلیغاتی است. این عملیات که اغلب باهزینه بسیار کم یا بدون هزینه انجام می شود. 

کال باعث افزایش ثمربخشی فعالیت هاي خرده فروشی است . مانند تقدیم نمونه رایگان ، 

هیه وتوزیع بروشورهاي حاوي دستورالعمل هاي تست کردن کاالهاي خوراکی یا آرایشی ، ت

 مصرف یا طبخ ، کوپن تخفیف ، توزیع بهترکاال وغیره علل طرح موضوع
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MERCHADISING  عصر تولید انبوه به لحاظ استفاده ازصرفه هاي اقتصادي لزوم توزیع

وسیع ومویرگی لزوم ازدیاد ورشد مصرف محو انحصارات ورقابتی شدن بازارها تغییرات 

یمی ذوق وسلیقه ونیاز مصرف کننده ها دگرگونی سیستم هاي خرده فروشی دا

وفروشگاهی به لحاظ تکنولوژیک انتقال قدرت ازبخش تولید به بخش توزیع واهمیت یافتن 

عناصر پایین دست از زنجیره تامین جایگاه بازارپردازي بازارپردازي یک نام تجاري ، بخشی 

 .ده درفروشگاه ، جهت افزایش فروش استازفعالیت هاي ترفیع فروش هدایت ش

 خدمات مرچندایزینگ

خدمات مرچندایزینگ ، کلیه کمک ها یا خدماتی است که ازجانب آژانس هاي تبلیغاتی یا 

رسانه ها دراختیار صاحب کاال قرار داده می شود تا نمایش وعرضه وفروش محصول رابهتر 

 :وموفق گرداند مانند

 فیکاستفاده ازطرح ورنگ وگرا –

 جانمایی و چیدن کاال درقفسه و ویترین –

 چگونگی جلب نظرخریدار، نورپردازي وزیبا سازي محیط عرضه –

 سنجش ذو ق وسلیقه وذائقه خریدار –

 ایجاد جایگاه مناسب ذهنی ازمحصول درخریدار –

 بودجه مرچندایزینگ

هاي کلی  بودجه مرچندایزینگ مقدار یا سهمیه پولی معینی است که عالوه بر هزینه

ومستقیم تبلیغات ، از جانب صاحب کاال دراختیار فروشگاه قرارداده می شود تا فعالیت 

هاي تبلیغاتی را پشتیبانی نماید. مانند هزینه هاي الزم براي تولید استند و ویترین براي 

 نمایش وعرضه بهتر محصول
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 (Product Mix) آمیزه محصول

اي از محصوالت (شامل کاال یا خدمات) که از مجموعه عبارتست  آمیزه یا ترکیب محصول

 :کند. آمیزه یا ترکیب محصول داراي چهار بعد مهم استشرکت براي فروش عرضه می

در مجموع  ٣Mکند (مثالً شرکت تعداد محصوالتی که شرکت عرضه می :عرض آمیزه •

 (کندهزار محصول عرضه می۶٠بیش از 

کند (مثالً دسته محصوالت همگونی که یک شرکت عرضه می تعداد:طول آمیزه •

در چهار دسته لوازم آرایش، جواهرات، مد و لوازم خانگی فعالیت  Own شرکت

 (کندمی

 کند (مثالً شرکتتعداد محصوالتی که در یک دسته همگون عرضه می:عمق آمیزه •

Procter & Gambel بیش از ده نوع خمیردندان با نام تجاري Crest کندعرضه می) 

هاي مختلفی مانند لوازم مثالً شرکت سامسونگ در زمینه :سازگاري یا همگونی اقالم •

 (نمایدسازي فعالیت میصوتی و تصویري، تجهیزات رایانه و حتی کشتی

تواند فعالیتهاي خود را به چهار طریق فوق افزایش باید توجه داشت که شرکت می

 .دهد

  

 TTL و BTL و  ATL تعریف

به محض اینکه با یک آژانس تبلیغاتی وارد گفتگو و جلسه بشوید، یکی از نخستین مجموعه 

 .است TTL و BTL و ATL اصطالحاتی که خواهید شنید

ATL  مخفف عبارت  Above The Line  و یا باالي خط BTL مخفف عبارت  Below The 

Line یا پایین خط است و بعدها هم Through The Line  ن خط اضافه شدیا درو. 
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هاي سودده را در اسناد حسابدارهاي شرکتهاي تبلیغاتی، حساب و کتاب مربوط به رسانه

نوشتند و حساب و کتاب مربوط به تبلیغات بی خاصیت و ضررده را در زیر خود باالي خط می

و ابزارهاي تبلیغاتی محدود با مخاطب  ATL هاي انبوه به عنوانخط و به این ترتیب رسانه

 .شناخته شدند  BTL مشخص به عنوان

هاست. روایت دیگر، خطی بود که در سندهاي مالی ارقام مربوط به البته این یکی از روایت

کرد. قاعدتاً شرکتهایی که سرمایه گذاري بلندمدت را از هزینه هاي جاري تفکیک می

لیغات بودند که تب کردند، بر این باورهاي تبلیغاتی بزرگ براي محصوالتشان اجرا میکمپین

اي نوعی برندسازي و سرمایه گذاري بلندمدت است که سود آن در ي رسانهگسترده

شود و در کوتاه مدت، انجام آن کارها شاید توجیه اقتصادي نداشته بلندمدت حاصل می

باشد. در عوض تبلیغات موردي در محل فروش در سوپرمارکت یا سینما یا هر فروشگاه 

 يتوانستند آن را به عنوان هزینهشد و میبهتري به فروش تبدیل میدیگري با سرعت 

 .جاري فروش در نظر بگیرند

بنابر این، شاید هم خط به معناي تفکیک سرمایه گذاریهاي بلندمدت و هزینه هاي کوتاه 

 .مدت بوده است

 

به هر حال، با پیشرفت علم و شکل گرفتن هر صنعتی، سنت این است که به  البته

تر و تر و مردم پسندهاي علمیگردند و روایتها و تاریخ آن صنعت باز میگذشته

هاي توصیف این خط تاریخی کنند. به همین دلیل، االن یکی از شیوهتري خلق میآبرومندانه

 :چنین است

 ایجاد«و نیز » آگاهی بخشی عمومی و ایجاد عالقه«ي خط مورد نظر ما، تبلیغات را به دو حوزه 

 .کندتقسیم می» رغبت جدي و دعوت به خرید
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و به تبلیغ در  ATL هاي عام با مخاطب زیاد تبلیغامروزه عموماً به تبلیغ در رسانه

ل فروش محصول و خدمت، هاي هدف خاص و تبلیغ در محهاي محدود و براي گروهرسانه

 .شودگفته می BTL تبلیغ

این دو نوع رسانه و همینطور نحوه طراحی  اثربخشی توان حدس زد که معیارهاي سنجشمی

مواردي مانند تعداد مخاطبان و  ATL پیام تبلیغاتی براي آنها کامالً متفاوت است. در تبلیغ

هاي رفتاري بیشتر به ویژگی BTL غگیرد و در تبلیمورد توجه قرار می …اعتبار رسانه و 

 .شودمخاطبان و الگوي تصمیم گیري آنها و مواردي از این دست توجه می

 هاي تبلیغاتی که به هر دو دسته رسانه توجه دارند، عموماً از اصطالحدر این میانه، آژانس

TTL وط کنند و تاکید دارند که ما درون خط هستیم و به سمت هیچیک از خطاستفاده می

هاي چپ و راست اي همه به دستهسوگیري نداریم (شبیه خط اعتدال وقتی در جامعه

 (شوندتقسیم می

تبلیغات انبوه و به   Mass Advertising ي اولدر ادبیات رسمی تبلیغات، گاهی به دسته

تبلیغات سفارشی شده براي یک گروه خاص هم  Customized Advertising ي دومدسته

اند، هاي دیگر که با ظهور تکنولوژي متحول شدهالبته مانند بسیاري از حوزه شود.گفته می

 .توان مرز بین دو نوع رسانه را مشخص کردي سابق نمیي تبلیغات هم به اندازهدر حوزه

ایم. یا سفارشی سازي انبوه مواجه شده Mass Customization اي به نامما االن با پدیده

ان بر توها بازدیدکننده دارد، میدر عین اینکه یک سایت خبري میلیونبه معناي اینکه مثالً 

هاي مختلفی از یک بنر تبلیغاتی را برایشان اساس سلیقه آنها یا محل سکونت آنها، شکل

پخش کرد. یا حتی یک فروشگاه لوازم خانگی، بر اساس سطح درآمد مصرف کننده (که از 

ل استنتاج است) حتی محصوالت خاصی را انتخاب رفتارهاي اینترنتی او تا حد خوبی قاب
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ترین شکل آن در تبلیغات ترین و واضحنموده و براي او نمایش دهد. کاري که در ساده

 .شودگوگل دیده می

مانند  (Wearable) ها و همینطور لوازم دیجیتال پوشیدنیاستفاده از تبلیغات در موبایل

ي با حجم زیاد را منطبق با غات گستردههاي هوشمند باعث شده که بشود تبلیساعت

 .ي مخاطبان انجام دادسلیقه

ها از ادبیات تبلیغات رخت به این زودي ATL و BTL اما به هر حال، بعید است اصطالح

بربندد. چون بر اساس این تقسیم بندي بسیاري از الگوهاي تبلیغاتی و طراحی پیام و نحوه 

کند. بنابراین بهتر است که ما و شما تغییر می …یه و هزینه کردن و محاسبه بازگشت سرما

هم در جلسات معناي آنها را بدانیم و به کار گیریم و شاید با مرور تاریخچه شکل گیري آنها 

 !در ذهنمان هم، کمی لبخند بزنیم

 


