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سخن سردبیر

ــیوۀ پژوهش ابوریحان به گفتۀ تمامی بزرگان تاریخ علم، در بطن و  بی گمان و گزافه ش
ــنگری و ریشه های آن، یعنی  ــت که جنبش علمی دورۀ روش باطن برهمان اصولی قائم اس
باززایی علمی دوران رنسانس اروپایی بر آن استوار می باشد. بیرونی در سیزده شهریور سال 
ــهر کاث در والیت خوارزمـ  منطقه ای که امروز خیوه نامیده  ــیدی در حومۀ ش 352 خورش
ــود ـ چشم به جهان گشود. این دوره که معروف به زمانه طالیی تمدن مشرق زمین  می ش
ــبقتی 500 ساله در روشمندی پژوهش را در حوزۀ تمدن ایران بزرگ، همواره  می باشد، س
به رخ ملل مغرور در غرب کشیده. این امر چنان بر برخی مستشرقین گران آمده، که جای 
جای تعهد علمی را زیر پا نهاده با کینه ای، نه پنهان، در کالم و بیان سعی در کم ارج و بی 
ــتاوردهای ایرانیان برای جهان داشته اند. اما به هر روی نقش ما چنان در  قدر نمودن دس
ــته بوده، که حتی در رویکردهای جانبدارانۀ ناشی از حّب و بغض، باز هم  تاریخ علم برجس
ــی و  ــت آخر مولفان و مصنفان حتی بی انصاف ، گریز و گزیری مگر به اعتراف به پیش دس
بیشی ایرانیان در حوزۀ دستاوردهای علمی و فرهنگی در تمدن انسانی نداشته اند. اگر در 
این سنت دیرین با ژرف نگری بیشتری بنگریم، خواهیم دانست که ریشه های دوران طالیی 
ــیدی( ریشه های بس عمیق تر  تمدن خاور نزدیک و ایران زمین )قرن چهارم و پنجم خورش
ــراق فخر حوزۀ علمی  ــترگ علمی که بی اغ ــا بیش از 150 اثر معظم و س ــان ب دارد. ابوریح
ــتی از آثار حکیم رازی مشتمل بر طبقه بندی  ــال 427 قمری فهرس ــت، در س آن عصر اس
ــی و پژوهشی آن حکیم فرزانه فراهم آورد؛ و در هر  ــاله دانش موضوعی از 184 کتاب و رس
جایی که فرصت بدست داده به حمیت و جدیت رازی به کسب و توسعه علم پرداخته. در 
ــاگرد معنوی و متعلم مکتب رازی می داند و آنچنان که معروف و  واقع ابوریحان خود را ش
ــنت علمی بزرگان ایران تا به دانشگاه جندی شاپور و باز پیش  ــهور است رازی پیرو س مش
ــنتی دیرین و دیرپای در این سرا  ــت. به عبارت دیگر علم گرایی و دانش پروری س از آن اس

و سرزمین بوده و دانشمندی پس از دانشمند دیگر این تالش و جهاد را پی می گرفته.

برخی از 
مورخین و 
اندیشمندان 
حوزه تمدن 
و تاریخ علم 
براین باورند 
که اگر تاراج و 
تحقیر اموی و 
تزویر و تکفیر 
عباسی و 
یورش مغول و 
تیغ تاتار نبود، 
رنسانس 
علمی اروپایی 
نیم هزاره 
زودتر در ایران 
زمین رخ 
می داد.

ــی همتای بیرونی "الصیدنه"  چنان که اثر ب
ــن فرهنگ نامه دارو  ــم آوردن بزرگتری در فراه
ــالمی، خود تحت تاثیر دو  ــی دوره اس شناس
ــی و دیگری  ــی در داروشناس ــاب رازی یک کت
ــته نگارش درآمده  داروهای جایگزین، به رش

است.
ــه  ب ــتر  بیش ــه  ک ــد  چن ــر  ه ــان  ابوریح
ــی  ــا و فرهنگ شناس ــی، جغرافی اخترشناس
پرداخته تا به مباحث حوزه پزشکی اما همان 
ــی  ــر آزمایش و تجربت اندیش ــی ب روش مبتن
ــته بود که حکیم رازی در  ــه خود داش را پیش
توصیف و ثبت دقیق شرح حال بیماران بکار 

گرفته بود.
ــدت به نقد  ــر آن که این هر دو به ش مهم ت
ــه علم، بدون بت  ــینیان و افزودن ب آثار پیش
ــود و درعین  ــزرگان پیش از خ ــاختن از ب س
احترام به ایشان، کمر همت بسته بودند. این 
روش ایشان البته همان است که در دیگر هم 
ــت:  عصران ابوریحان نیز نهادینه و نمایان اس
ابوالوفای بوزجانی)388ـ 328 قمری ریاضی 
دان و اخترشناس ایرانی ساکن بغداد(، فرغانی 
)در گذشته 247 قمری( بّتانی حّرانی )224ـ 
ــینا)370ـ428 قمری(،  ــری(، پورس 317 قم
ــناس 328ـ390  ابو محمود خجندی )اخترش
ــک356ـ400  ــار )پزش ــری(، ابولخیر عم قم
قمری(، ابوسهل مسیحی )فیلسوف 360ـ401 
ــتادش ابونصر منصور  ــری( و ... تا به اس قم
ــی همان  ــمندی پژوهش ابن  عراق. این روش
ــی اروپا را در  ــت که دانه های باززایی علم اس
ــای ُدر دانه ای که قرن ها بعد  دل دارد. دانه ه
در اروپا برگسن وولتر و منتسکیو)در نامه های 
ــاره کرده اند و به  ــی(، ... بارها به آن اش ایران
ــرفت های  ــتی بر آن تاکید نموده و پیش درس
ــان همگی مدیون کاراین بزرگان  امروزین انس

است.
ــی از مورخین و  ــه برخ ــت ک ــن اس چنی
ــمندان حوزه تمدن و تاریخ علم براین  اندیش
ــر اموی و تزویر و  ــد که اگر تاراج و تحقی باورن
تکفیر عباسی و یورش مغول و تیغ تاتار نبود، 
ــزاره زودتر در  ــانس علمی اروپایی نیم ه رنس

ایران زمین رخ می داد.

“آنچه من انجام داده ام چیزی است که بر هر انسان واجب 
اس�ت آن را در ف�ّن خود عم�ل کند، یعنی کوش�ش هایی را 
ک�ه پیش�ینیان برای پیش�رفت آن ف�ّن متحمل ش�ده اند با 
سپاس�گزاری بپذیرد و اگر متوجه لغزش ها و اش�تباهاتی از 
گذش�تگان شود آنها را بی پروا تصحیح کند.... و آنچه را در 
آن صناعت بر او آش�کار می ش�ود ثبت و ضبط کند تا برای 

آیندگان جاودان بماند”.

ابوریجان بیرونی � از مقدمه تحدید النهایت االماکن
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اما این همه که آمد بهر چه بود؟
به واقع دیرهنگامی است که پرسشی هر آینه ذهن نگارنده را می گزد 
که این مقدمۀ به ظاهر بی ربط به دنیای برند و برندسازی، بهر آن آورده 
شد. پرسش این است: چه شده که ما ایرانیان که سردمدار شیوه و نگاه 
علمی به جهان بوده ایم، امروز چنین به علم به چشم خواری می نگریم 

و اگر هم گاهی به علم می پردازیم در 
ــن و طرازی تنها برای موجه  حد تزئی
ــت.  ــازی اهداف و گفتار خود اس س
ــرطانی در همه  این بیماری چون س
ــد. از مدارک  ــا رخ می نمای جوارح م
ــا روش های  ــرا گرفته ت ــی دکت تقلب
غیرعلمی آموزشی تا به دندانپزشکان 
ــری دروغین و  قالبی و داروهای الغ
ــی که  ــی، .... گوی ــرقت های علم س
ــت و دانش  ــی اصل اس ــی نمای علم

همان نمایش است و دیگر هیچ.
ــتند که  ــی منتظر هس گویی برخ
عده ایی قلیل با مایه گذاشتن از جان 
ــایند و بنیادی  و دل، دری تازه بگش
ــتر نو،  جدید پی افکنند تا بر این بس
دام اغفال و دانه تقلب بپاشند. چون 
ــودرو از پی آمدن خودرو به  دزدان خ
بازار و کالهبرداران بیمه از پی حضور 
ــی و هکرهای بانکی  ــات بیمه ای خدم
پس از حضور بانک داری الکترونیک 
ــوس که این  ــت؛ و افس و از این دس
ــوزۀ برند را نیز  ــّو و جنون دامن ح ج

ــازی برپایه  ــان و بنیاد حوزه برند و برندس ــه هر روی کل بنی ــه. ب گرفت
ــطح کیفیت محصوالت و  ــکا پذیری یک برند و اطمینان بر تطابق س ات
خدمات ارائه شده با آنچه که ادعا شده می باشد. یعنی صداقت تجاری 
ــه "اوفو بالعهد، اّن العهد  ــالق حرفه ای و تعّهد به وفای به عهد ک و اخ

کان مسئوال ".
ــش پیش می آید آیا می شود در این حوزه نیز سکه قلب  حال این پرس

ضرب کرد؟
ــود مدال های بی نشان را به چند درهمی بر سر بازار خرید و  آیا می ش
آنرا نشانه ارج و احترام به خود دانست. آیا یک برند را می توان با ضرب 

دینار به قلب مخاطب فرونشاند؟
ــز می توانند بنیادی  ــنت های علم گری ــبه علمی و س آیا قواره های ش

مستحکم در دل و جان مشتری ایجاد نمایند؟
ــا جایگاه در دل و جان ـ که بنا به تعریف علمای بازاریابی برند نام   آی

دارد ـ در اصل فروشی است؟ 
آیا می شود با سکه های قلب، طالی ناب خرید؟

آیا در اساس افتخار  خریدنی است؟ 

این از نهایت 
اخالق عارفانه و 
سلوک عاشقانۀ 
غرب نیست که 

اصول علمی را در 
جو و جامعه خود 

نهادینه نموده 
است؛ بلکه رشد 
و بقا اقتصادی و 
سیاسی خود را 
در این آینه، هر 

آینه می بیند.

م�ردم دانش�ور کس�انی هس�تند ک�ه 
آث�ار  آش�فتگی های  و  اش�کاالت 
پیش�ینیان خ�ود را در می یابن�د. پس 
این اش�کاالت را ب�ر ط�رف می کنند و 
می بخش�ند. س�امان  را  آش�فتگی ها 
آنان به خوش بینی به کار پدیدآورندگان 
ای�ن آث�ار می نگرن�د و بر آن�ان خرده 
نمی گیرن�د و از اینک�ه متوجه اش�تباه 
آنان ش�ده اند بر خویش�تن نمی بالند.

ــر می پرورانند؟! مگر  ــودای خامی است که عده ای در س این چه س
ــی  ــود که احترام و محبتـ  )دو پایه بی بدیل هر برند(ـ  را فروش می ش

دانست؟
ــتریان را با ضرب پول و  باید بدانیم که اگر جایگاه در بازار و نگاه مش
ــاکنان بالد فخیمه که در زر و زور سبقه و  ــد بدست آورد، س زور می ش
ــابقه ای طوالنی دارند، به خود زحمت این همه پیگیری های علمی  س
ــدی به روش های دانش محور  و پایبن
ــت اخالق  ــن از نهای ــد. ای نمی دادن
عارفانه و سلوک عاشقانۀ غرب نیست 
ــی را در جو و جامعه  ــه اصول علم ک
خود نهادینه نموده است؛ بلکه رشد 
ــی خود را در  و بقا اقتصادی و سیاس
ــه می بیند. حال اگر  این آینه، هر آین
ــته اند  بچه های زرنگ و زبل ما توانس
ناگاه طرفه معجونی بیافرینند که یک 
ــبه بنگاهی صاحب برند و مکانت  ش
ــتری و بازار و  ــزد مش ــت در ن و منزل
ــان گردد، باید همه را به قاعده  بازاری
شعبده درک کرد و دانست که غیر از 
ــت کم عقل نگارنده به جایی  این دس

راه نمی برد.
صوفی نه��اد دام و س��رحقه باز کرد
بنی��اد مک��ر با فل��ک حقه ب��از کرد
ب��ازی چرخ بش��کندش بیضه در کاله 
زیرا که عرض ش��عبده با اهل راز کرد

سخن خود را با آوردن بیان چون 
دّر استادم محمدبن موسی خوارزمی 
ــانم تا مگر  )164 ـ 236 قمری( از مقدمه جبر و مقابله به پایان می رس
ــا از کام خوانندگان  ــطور نگارنده را همه یکج ــف کالم وی تلخی س لط

گرامی بر شوید.
ــفتگی های آثار  ــکاالت و آش ــانی هستند که اش ــور کس "مردم دانش
پیشینیان خود را در می یابند. پس این اشکاالت را بر طرف می کنند و 
آشفتگی ها را سامان می بخشند. آنان به خوش بینی بکار پدیدآورندگان 
ــتباه  ــن آثار می نگرند و بر آنان خرده نمی گیرند و از اینکه متوجه اش ای

آنان شده اند بر خویشتن نمی بالند."
گویی ابوریحان 2 سده بعد از خوارزمی دقیقًا همین واژگان را اساس 
ــخن از مقدمه "تحدید  ــه در آغاز این س ــیوه علمی خود قرار داده ک ش

نهایات" آورده شد.
ــت کم چنان  ــد که احترام به علم و دانش در دل و دیده ما دس باش

بشود که 1000 سال پیش بود.
آنچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک.

شهریار شفیعی
سر دبیر
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ــس بین المللی برند در اولین  ــر علمی چهارمین کنفران ــاهی دبی جناب آقای دکتر میراحمد امیرش
ــخنرانی ضمن خوشامدگویی به حضار و ابراز خرسندی از افزایش دانش و شناخت نسبت به مبحث  س
برندسازی در ایران به طرح عمده ترین زیر بناهای برندسازی تحت عنوان ده فرمان برندینگ به منظور 
ــدند  ــان یادآور ش ــازی حضار برای ورود به بحث اصلی پرداختند. ایش ارائه یک مقدمه کلی و آماده س
ــب مدیران سازمان ضمن داشتن استراتژی مشخص مبنای موفقیت برندسازی  رهبری و دیدگاه مناس
است به بیان دیگر الزمه ارتقای برند یک شرکت باور، اعتقاد، تعهد و حمایت باالترین مقام آن شرکت 
ــترش فرهنگ بازاریابی در شرکت، داشتن  ــارکت جو، گس ــت. ساختار مدیریتی مش ــبت به آن اس نس
ــان متعهد به برند، تمایز رقابتی به عنوان موتور محرکه برند و تداوم فعالیت در حفظ آن، برنامه  کارکن
ــازی مشتریان، ارتباطات بازاریابی متناسب و حرفه ای و انجام سرمایه گذاری مناسب از دیگر  وفادار س
ــتی در نظر داشت اعتبار کشور سازنده برند عامل  ــازی می باشند،  همچنین بایس عوامل پایه ای برندس
ــورهای در حال توسعه صاحبان برندها را با مشکالتی مواجه می سازد. چرا که  ــت که در کش موثری اس
ــات آنها در مورد ویژگی های برند ضعیف  ــاوت مصرف کنندگان در مورد یک برند هنگامی که اطالع قض
باشد بر اساس نام کشور سازنده آن صورت می گیرد. البته شایان ذکر است که این تاثیر دوجانبه است 
ــتن تمامی عوامل  ــورها می گردند. در نهایت با داش و برندهای موفق نیز موجب افزایش ارزش ملی کش
یاد شده باید در نظر داشت یک برند زمانی موجودیت پیدا می کند که قدرت تحت تاثیر قرار دادن بازار 

را کسب نموده باشد و این قدرت تنها در طول زمان و با صبر و پشتکار بدست می آید.

چهارمین کنفرانس بین المللی برند، در روزهای 20 و 21 آبان ماه با پشتیبانی و حمایت سازمان توسعه و تجارت ایران و اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن و با اهداف توس��عه و ترویج دانش مدیریت برند، کمک به ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت ملی از راه افزایش ارزش برندهای ایرانی در 
سطح ملی و جهانی، تبیین شاخص های قدرت برند در سطح صنایع مختلف و همچنین ترغیب سازمان ها به فعالیت و پژوهش در زمینه برند و 
تش��ویق مراکز علمی و پژوهش��ی به توسعه و بومی سازی مفاهیم برند در ایران، در سالن همایش های صدا و سیما برگزار گردید. محورهای اصلی 
همچنین س��خنرانی پرفس��ور دیوید آکر پدر علم برندسازی دنیا در کنار سخنرانی مستمر و چندین باره پرفسور کوین لین کلر مایه مسرت جامعه 
علمی و پیش��گامان برندس��ازی کشور شد. این در حالی بود که سخنرانی های کاربردی و مهیج پرفسور اریک یواکیمزتالر و دکتر مارکوس زین بائر 

از گروه ویوالدی پارتنرز راهکارهای عملی مفیدی را پیش روی جامعه حرفه ای و صاحبان صنایع قرار داد.
این رویداد مهم امسال نیز همچون سال های گذشته مورد استقبال جامعه خبری و رسانه های کشور قرار گرفت. شبکه های 1، 3 و 5 سیما، 
رادیو تجارت، سراس��ری و جوان و همچنین خبرگزاری های ایس��نا، فارس، ایرنا  به پوش��ش خبری کنفرانس پرداختند. اهالی مطبوعات نیز از 

ماه های قبل از برگزاری کنفرانس این مهم را عهده دار بودند.
قس��مت عم��ده مطالب این ش��ماره مجله را ب��ه ارائه گزارش تفصیلی ای��ن کنفرانس اختص��اص می دهیم و امید داریم ش��اهد حضور موفق 

کنفرانس های بعدی در عرصه علمی و عملی میهن عزیزمان باشیم.

رهبری و دیدگاه مناسب 
مدیران سازمان ضمن 
داشتن استراتژی مشخص 
مبنای موفقیت برندسازی 
است به بیان دیگر الزمه 
ارتقای برند یک شرکت 
باور، اعتقاد، تعهد و حمایت 
باالترین مقام آن شرکت 
نسبت به آن است.
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ــاهی پس از بیان عمده ترین زیربناهای برندسازی، اهداف کنفرانس  دکتر امیرش
برند را به شرح زیر اعالم نمودند:

توسعه و ترویج دانش مدیریت برند	 
آشنایی با اهمیت و نقش برند در:	 
توسعه سازمانی «
کسب سهم بازار )سهم مشتری( «
تولید ثروت «
کسب اعتبار در سطح بنگاه و کشور «
ترغیب سازمانها به تدوین استراتژی های مدیریت برند	 
ــاخت های 	  ــذاران و بخش های مختلف دولت به ایجاد زیرس ــب توجه قانون گ جل

مناسب برای ارتقاء برندهای ایرانی
استاد دانشگاه الزهرا سخنرانی خود را بدین صورت به پایان رساندند: امیدواریم 
ــیتی که در آنها  ــی بتوانند با آموزه های این کنفرانس و حساس ــرکت های ایران که ش
ــد، با برندهای خارجی فعال در بازار داخلی به رقابت بپردازند و در  ایجاد خواهد ش

بازارهای منطقه ای و جهانی بیش از پیش توفیق به دست آورند. 

چهارمین کنفرانس بین المللی برند با پیام وزیر محترم بازرگانی، دکتر مهدی غضنفری، و تاکید وزارتخانه متبوع بر تدوین برنامه بلند مدت برای 
ــمًا آغاز به کار کرد. پیام وزیر درحالی توسط آقای مهندس دودانگه، رییس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی قرائت  ــعه و ترویج برند رس توس

می شد که نمایندگان بیش از 30 از شرکت داخلی و اتحادیه های بازرگانی در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما حاضر بودند.
ــتن یک برنامه بلندمدت و راهبردی برای ترویج  ــتراتژیک دارد، بنابراین داش مهدی غضنفری با بیان اینکه در حوزه تجارت خارجی برند ارزش اس
ــال های اخیر اهمیت دارایی های نامشهود در اثربخشی فعالیت ها، بهبود  ــت که باید به آن توجه ویژه کرد. در س ــعه برند، از ضرورت هایی اس و توس
عملکرد مالی و توسعه کسب و کارهای بسیاری از حوزه های تولید کاال و خدمات بر همگان آشکار شده است در بین این داراییها، برند نقش مهمی 

ــب و کار بنگاه ها با توجه به شرایط ناشی از رقابت و  را در تقویت عملکرد مالی و کس
رکود بین المللی و الزامات جهانی شدن ایفا کرده است. 

ــزود: یک برند قوی به بنگاه تجاری کمک می کند تا خود را در بازار متمایز  وی اف
ــتریان را  کرده و بیان کند که چرا محصوالت و خدماتش توانایی ارضای نیازهای مش

به صورت منحصر به فرد دارد. 
ــت، باید از برند به عنوان ابزاری برای تبدیل فضای  در پیام وزیر بازرگانی آمده اس
ــتری به  ــنتی حاکم بر بازاریابی صادراتی به فرایند نوین آن و تقویت وفاداری مش س
ــتفاده شود. در رویکرد نوین، برند باید نقش حلقه واسطه برای نیازها و  محصول اس
ــته ها را در فرهنگ های مختلف از طریق توجه به شایستگی ها و پتانسیل های  خواس
ــته باشد. وی گفت: در طی چند سال گذشته وزارت بازرگانی  محصول و بنگاه داش
در کنار سایر گروه های اجتماعی فعال، سعی کرده است تا با بهره گیری از روش هایی 
ــورد برخی از  ــتری در م ــانی بیش ــت ها و همایش ها اطالع رس همانند برگزاری نشس
ــد به ویژه به  ــته باش ــعه برند داش ــد راه توس چالش های فرهنگی، علمی و ابزاری س
ــترش برند که ناشی از نگاه کوتاه مدت  ــعه و گس برخی از موانع و محدودیت های توس
ــع و حاکمیت نگرش  ــب مناب ــاری و اقتصادی، تخصیص نامناس ــای تج در فعایت ه

تولیدگرایی صرف به جای تولید بازار گرا بوده است، توجه خاص کند. 
ــد  ــده باش ــب برای تدوین برنامه بلندمدت مدیریت برند در ایران فراهم ش ــد در حال حاضر زمینه مناس وزیر بازرگانی تصریح کرد: به نظر می رس
ــب و اثربخش  ــاختار متناس ــکل دهی یک س ــایر بخش های دولتی و به ویژه خصوصی برای ش لذا وزارت بازرگانی آمادگی خود را برای همکاری با س
ــود برندهای ایرانی، ایجاد برندهای برتر  ــیم وضعیت موج ــامل؛ ترس ــالم می دارد. وی در ادامه گفت: هدف گذاری اولیه در این برنامه می تواند ش اع
ــد بین المللی صادراتی برای خلق ارزش افزوده در  ــطح ملی و منطقه ای و در نهایت معرفی چند برن ــرای کاالهای مزیت دار ایرانی در س ــد ب و قدرتمن
ــیر اتاق ها و تشکل های تولیدی و صادراتی  ــت که در این مس ــد. وزیر بازرگانی تاکید کرد: انتظار این اس صادرات و ماندگاری در بازارهای هدف باش
بیش از پیش به ضرورت توسعه برند و حمایت از برندسازی توجه داشته باشند، بنگاه های تولیدی و صادراتی نیز با استفاده از حمایت های موجود 
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ــکاف  ــای هدف خود پرداخته و ارزش برند خود و ش ــه مطالعه بازاره ب
ــورد ارزیابی قرار داده و  ــن ارزش و ارزش برند رقبا را م ــود بین ای موج
ــور به تقویت ارزش  ــرد کالن مدیریت برند در کش ــا بهره گیری از راهب ب
ــاتید و  برند خود بپردازند. دکتر غضنفری افزود: در این میان نقش اس
ــدن راهبرد صادراتی  صاحب نظران داخلی و خارجی برای دانش پایه ش
ــدت در برنامه های بازاریابی از  ــعه نگرش بلندم بنگاه های ایرانی و توس
ــترش تعامالت داخلی و بین المللی و توسعه منابع مورد نیاز  طریق گس
ــاختار مورد نظر  ــن بخش نباید از نظر پنهان بماند. وی افزود: س در ای
ــتراتژی ها  ــود که نقش این گروه در تدوین اس باید به گونه ای طراحی ش
ــر بازرگانی به چهارمین  ــد. در بخش دیگر پیام وزی دارای محوریت باش
ــای ذی نفع دولتی نیز با  ــت، گروه ه کنفرانس بین المللی برند آمده اس
ــهیل و ترویج فضای رقابتی در این بخش، ضمن ایجاد هویت برای  تس
ــای ایرانی در بازارهای  ــت از حضور و تبلیغات برنده ــد ایران، حمای برن
صادراتی، حمایت از نهادسازی برای بخش های مختلف توسعه و ترویج 
برند و مدیریت برند و رفع موانع و مشکالت قانونی در بازارهای داخلی 
و همچنین حمایت های حقوقی از برندهای ایرانی در بازارهای صادراتی 
ــته باشند. وی  ــتراتژیک برند داش می توانند نقش موثری در مدیریت اس
افزود: نباید فراموش کرد که دو رویکرد اصلی در وزارت بازرگانی دولت 
ــم یعنی جلوگیری از ورود کاالهای غیرکیفی و برپایی نهضت کاهش  ده
ــده می تواند با معرفی محصوالت برند دار ایرانی به خوبی  قیمت تمام ش
ــده ایرانی اگر  ــود. وزیر بازرگانی تصریح کرد: مصرف کنن ــتیبانی ش پش
ــای مورد نظر خود را در کاالها و خدمات ایرانی بیابد هرگز کاال  ارزش ه
و خدمات بیگانه را مصرف نمی کند و البته برندسازی می تواند با حفظ 
ــده و ارتقای کیفیت  ــه کاهش قیمت تمام ش ــوق مصرف کنندگان ب حق
محصوالت داخلی و رقابت پذیری آنها کمک نموده و به این آرزوی ملی 

جامه عمل بپوشاند.   

س�ازمان توس�عه تجارت اه�داف برنامه ریزی 
اس�تراتژیک توس�عه برن�د در کش�ور را خل�ق 
ارزش و ثروت مل�ی از طریق برندهای قدرتمند 
کش�ور، ایج�اد برندهای برجس�ته در س�طح 
منطق�ه ای و بین الملل�ی  در خص�وص کاالهای 
ایرانی، خلق ارزش افزوده در صادرات از طریق 
توس�عه و ارتق�ای برنده�ای ایران�ی می داند.

در ادامه این سخنرانی رئیس موسسه مطالعات 
ــت  ــی، آقای افقهی ریاس ــای بازرگان و پژوهش ه
محترم سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر 
ــدگان و ابراز  ــکر از برگزارکنن بازرگانی ضمن تش
ــعه صادرات در نتیجه  ــبت به توس امیدواری نس
افزایش دانش برندینگ در کشور به بیان دورنمای 
کلی حرکت سازمان توسعه تجارت ایران در مسیر 
ــازی تحت عنوان "برنامه ریزی استراتژیک  برندس

توسعه برند در کشور" پرداختند.
ــت از تولید داخلی  ــه گفته آقای افقهی حمای ب
ــعه صادرات  ــاد تمایز، توس ــی از طریق ایج و مل
غیرنفتی از طریق باال بردن ارزش برند محصوالت  
ــای تصویر و  ــای صادراتی، ارتق ــی در بازاره ایران
ــعه  اقتدار محصول ایرانی در عرصه جهانی، توس
ــطح منطقه ای و جهانی،  ارتباطات  تجاری در س
ــوالت ایرانی در  ــب ماندگاری محص افزایش ضری
ــازی در بازارهای  بازارهای هدف صادراتی از جمله ضرورت های برندس
بین المللی است. سازمان توسعه تجارت اهداف برنامه ریزی استراتژیک 
ــی از طریق برندهای  ــق ارزش و ثروت مل ــور را خل ــعه برند در کش توس
قدرتمند کشور، ایجاد برندهای برجسته در سطح منطقه ای و بین المللی  
ــزوده در صادرات از طریق  ــوص کاالهای ایرانی، خلق ارزش اف در خص
ــعه و ارتقای برندهای ایرانی می داند. آقای افقهی در ادامه به بیان  توس
ــم انداز پرداختند که  ــتیابی به این چش راهکارهای عملی به جهت دس

می توان سخنان ایشان را در موارد زیر خالصه کرد: 
ــایی روش های 	  ــتراتژیک و شناس پژوهش، تحقیقات و مطالعات اس

جدید ساخت و مدیریت برند 
آموزش و ترویج دانش برندسازی 	 
نشر کتب، مجالت و مقاالت کاربردی 	 
توسعه کمی و کیفی خدمات مشاوره مدیریت برند و برندسازی 	 
بهبود زیرساخت های حقوقی و مقررات در کشور 	 
فعالیت های ترویجی و گسترش فرهنگ برند در کشور	 
معرفی برندهای برتر ایرانی در بازارهای هدف صادراتی 	 

ــازمان توسعه تجارت  معاون وزیر بازرگانی در ادامه به تبیین نقش س
ــد. کمک به ایجاد مراکزی  ــعه و ترفیع برندهای ایرانی پرداختن در توس
ــن چارچوب  ــای هدف، تعیی ــی در بازاره ــج برندهای ایران ــرای تروی ب
ــتاندارد برای ارائه خدمات به برندهای صادراتی در بازارهای هدف،  اس
برنامه ریزی و حمایت از تبلیغات در بازارهای صادراتی برای رشد ارزش 
ویژه برندهای ایرانی و برنامه ریزی برای انجام تحقیقات برند بنگاه ها در 
ــت. ایشان سخنرانی  بازارهای صادراتی از جمله مهمترین این موارد اس
ــازمان متبوع به پایان  ــط س خود را با بیان اقدامات صورت گرفته توس

رسانید.
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برنامه بعدی کنفرانس به سخنرانی جناب آقای پروفسور دیوید آکر پدر 
علم برندسازی و استاد دانشگاه کالیفرنیا، دکترای بازاریابی از دانشگاه 
ــخنرانی خود با موضوع "سه  ــتنفورد اختصاص داشت. ایشان در س اس
ــمندی اشاره نمودند.  ــاختن برندهای قدرتمند" به نکات ارزش کلید س
ــه کلید الزم برای ساختن برندهای  ــم انداز برند، تمایز و انرژی س چش
قدرتمند عنوان شد که هریک می تواند راه حلی برای مشکالت موجود 
ــد، به منظور  ــه برند با فقدان هدف و ثبات مواجه باش ــند. زمانی ک باش
ــم انداز برند  ــاختن برندی قدرتمند، نیازمند ایجاد چش حرکت برای س
ــتی تمایز  ــان مواجه ایم بایس ــا انبوهی از کاالهای یکس ــتیم. اگر ب هس
ــته کننده و  ــد و طبقه محصولمان خس ــاد نماییم و هنگامیکه برن ایج
ــک تقویت کننده های متفاوت  ــت انرژی دادن به کم بدون جذابیت اس

راه گشاست.
ــت هویت برند  ــب برند، خلق و تقوی ــم انداز مناس ــرای ایجاد چش ب
ــرطی اساسی است. هفت گام ایجاد هویت برند و جایگاه سازی آن در  ش

ادامه آمده است:

تعیین ارکان هویت برند  1
اولویت بندی ارکان اصلی  2
تعیین جوهره برند  3

ــمت  ــره برند: موضوع یا مفهومی خالصه که معرف تمام یا قس جوه
اعظم هویت اصلی )core identity( می باشد.

شرح ارکان اصلی هویت  4
خلق برند هم درون سازمان و هم خارج از آن  5
جایگاه سازی  6
تنظیم هویت برند  7

گفته می ش�ود تمای�ز موتور قط�ار، برند 
اس�ت و اگر موتور متوقف ش�ود قطار نیز 
خواهد ایس�تاد. زمانی که برن�د با فقدان 
هدف و ثبات مواجه باشد به منظور حرکت 
برای س�اختن برن�دی قدرتمن�د نیازمند 
ایجاد چش�م ان�داز برند هس�تیم. اگر با 
انبوه�ی از کااله�ای یکس�ان مواجه ای�م 

بایستی تمایز ایجاد نماییم.

ــر موتور متوقف  ــت و اگ ــز موتور قطار برند اس ــود تمای گفته می ش
ــتاد. در ادامه راه بایستی در شخصیت برند  ــود قطار نیز خواهد ایس ش
ــازمان  ــم از جهت تداعی های مربوط به س ــی ایجاد نماییم ه تمایزهای
ــتفاده از متمـایزکننده های برند  ــا اس ــم ب ــد کننده و ه ــور تولی و کش
)branded differentiator(. از جمله تداعی های مربوط به سازمان 
ــان، برنامه ها و ارزش های  ــوند می توان به کارکن که موجب تمایز می ش
ــه برند، خدمات،  ــت ک ــاره نمود. متمایزکننده برند فعالیتی اس آن اش
ــازنده ای را که در آینده تمایز معناداری برای برند  برنامه ها یا عناصر س

مادر ایجاد می نمایند مدیریت می کند.
ــوم انژری بخشیدن و یا به عبارت دیگر تقویت کردن برند از  کلید س
طریق عوامل ترغیب کننده و جذاب می باشد. به این منظور می توانیم از 
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تقویت کننده های برند )branded energizer( و تعمیم برند استفاده 
نماییم. تقویت کننده برند، برند زیرمجموعه یا برندی است که برند مادر 
 ،)promotions( را تقویت می کند و می تواند شامل محصوالت، ترویج
ــد. برای  تایید ها)endorses( و هر منبع انرژی قابل الحاق به برند باش
ــیدن به آن  ــت برند خود و انرژی بخش ــداس برای تقوی ــال برند آدی مث

مسابقات بسکتبال خیابانی را طراحی نمود.
بایستی توجه داشت که متمایزکننده برند بخشی از ارائه یک محصول 

است اما تقویت کننده  برند می تواند بخشی از ارائه آن باشد یا نه. 
ــد، تعهد بلند مدت  ــز کننده های خارجی برن ــان متمای به گفته ایش
ــند و ارزش  ــبد دارایی های برند می باش ــی از س ــاد می کنند، بخش ایج
ــل تایید های تاکتیکی  ــرار می دهند. در مقاب ــژه برند را تحت تاثیر ق وی
ــتقل  ــتند برای برندهای مس ــدت هس )tactical endorse(، کوتاه م

استفاده می شوند و فروش را افزایش می دهند.
ــت،  ــتفاده از تعمیم برند اس ــیدن به برند اس ــر انرژی بخش راه دیگ
ــوالت زیبایی به برند جدید  ــرای مثال داو محصوالت خود را از محص ب
ــم داد. البته تعمیم برند  ــتی کامل برای بانوان تعمی محصوالت بهداش
ــود از جمله: عدم موفقیت بسیاری از  ــک هایی را نیز شامل می ش ریس
ــاندن به تداعی های برند  تعمیم های صورت گرفته و در نتیجه آسیب رس
.بنابراین باید بررسی کنید چه تعمیم هایی برند شما را تقویت می کند و 

موجب جذابیت بیشتر آن می گردد.
در انتهای ارائه پرفسور آکر اولین پانل بحث و گفتگو با حضور پرفسور 
اریک یواکیمزتالر )فوق دکترا از دانشگاه هاروارد( و دبیر علمی کنفرانس 
ــد و حضار به طرح  ــور آکر برگزار ش ــاهی و پرفس دکتر میر احمد امیرش
سواالت خود در زمینه هایی چون جایگاه سازی برند، استراتژی تمایز، 
ــاخت  ــازی بین اروپا و آمریکا، چگونگی س ــت های برندس تفاوت سیاس
ــازی  ــترده، برندس ــای قدرتمند بدون بهره گیری از تبلیغات گس برنده

خدمات و غیره پرداختند.

ــتراحت و پیش  برنامه بعدی روز اول کنفرانس به دنبال اولین اس
ــر اختصاص  ــور اریک یواکیمزتال ــخنرانی پرفس ــرف ناهار به س از ص
ــخنـــرانــــی خـــود بــــــا عنــــوان   داشت. ایشـــــان در س
ــادآور  Finding the Sweet Spot With Iranian Consumers ی
ــدند برند یک تعهد است نه ظاهرسازی! اینکه بخواهیم به تنهایی با  ش
ــب را جلب نماییم در  ــازی بدون تغییر در محتوا، توجه مخاط ظاهرس
ــازمان را با مشکالتی مواجه خواهد ساخت. نکته مهم در  دراز مدت س
ــتری است. بیماری اصلی که این روزها  این تعهد ایجاد تمایز برای مش
برندها را تحت تاثیر قرار داده است شباهت با سایر رقبایشان است. اما 
ــی از محصوالت و حتی لوگوی  زمانیکه تمایز وجود دارد با دیدن بخش
ــد. بنابراین اولین کاری که باید برای  برندها متوجه آن برند خواهیم ش
ــام را از درون لوگو خارج  ــت که ن آزمون برند خود انجام دهیم این اس
ــت یا خیر؟ و  ــخیص هس کرده و آزمون کنیم که آیا لوگو هنوز قابل تش

ــای دو لوگوی رقیب را باهم تعویض کنید و یا از نام  ــا اینکه نام برنده ی
دیگری در لوگو استفاده کنیم و بررسی کنیم آیا قابل تشخیص هست یا 
ــخیص داده شود. آیا محصوالت  خیر. برند باید حتی با صدای خود تش
ــایر محصوالت متمایز است یا خیر؟ اگر مشتری  ما بدون لوگو هم با س
ــما را تشخیص دهند  ــما نتواند محصول ش بدون حضور لوگوی برند ش
ــما متمایز از سایرین نیست و اگر  ــت که صدای برند ش بدین معنی اس
ــما را به راحتی و بدون تالش زیاد  ــب نتواند مفهوم مورد نظر ش مخاط
ذهنی متوجه شود در برقرار ارتباط ناموفق عمل کرده اید. بدین ترتیب 
ــخیص)متمایز( و مرتبط بودن، به خاطرآوری  مبنای برندسازی قابل تش
ساده، قابل تعمیم و معنی دار بودن می باشند. در نتیجه موضوع مهم 
ــه بدانیم مصرف کنندگان چگونه  ــت ک برند ایجاد برندی موفق این اس
ــتری های ایرانی باید از نگاه  ــوند؟ در مورد مش ــما می ش جذب برند ش
ــتفاده کنیم نباید بگوییم این محصولی است که باید  بیرون به درون اس
ــت و نقطه شروع مناسبی  برای آن برندی خلق کنم! این یک نتیجه اس

بیم�اری اصلی ک�ه این روزه�ا برندها 
اس�ت  داده  ق�رار  تاثی�ر  تح�ت  را 
ش�باهت با س�ایر رقبایش�ان اس�ت. 
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است  تعهد  یک  برند 
نه ظاهرسازی! اینکه 
بخواهیم ب�ه تنهایی 
با ظاهرس�ازی بدون 
محت�وا،  در  تغیی�ر 
را  مخاط�ب  توج�ه 
جلب نماییم، در دراز 
م�دت س�ازمان را با 
مواج�ه  مش�کالتی 

خواهد ساخت. 

 تاثیرگذاری مثبت بر مراکز مالی	 
ــان فعلی و 	  ــه کارکن ــیدن ب ــزه  بخش  انگی

افزایش امکان جذب متقاضیان برتر استخدام 
ــرکت  ــل تبلیغ نوع نگرش ش ــرکت. مث در ش

IBM به کارکنان آن شرکت. 
ــر افکار 	  ــر گذاردن ب ــوذ و تاثی ــال نف  اعم

عمومی راجع به یک موضوع خاص
عناوینی چون ابعاد شخصیتی برند شرکت، 
 )Corporate Credibility( اعتبار شرکت 
ــــرکت  ش ــهـــرت  ش ــــــــن  حس و 
ایشان  توسط   )Corporate Reputation(

مورد بحث و بازبینی قرار گرفت. 
ــخنرانی خود را با بیان  دکتر امیرشاهی س
ــرکت با برند محصول به پایان  تفاوت برند ش
ــر برند محصول  ــان اگ ــانید. به گفته ایش رس
اهمیت بیشتری داشته باشد، در این صورت 
ــت و تصویر  ــود آوردن یک ذهنی ــکان بوج ام
ــتقل برای برند بیشتر خواهد بود. در این  مس
ــرف کنندگان  ــال این که مص صورت، احتم
ــرکت یا خانواده  تداعی های خود را از برند ش
ــم دهند کمتر  ــه برند جدید تعمی محصول ب
ــت یا  ــن ترتیب، شکس ــد. به همی خواهد ش
ــد تاثیر زیادی بر  ــروزی احتمالی برند جدی پی
ــول نخواهد  ــواده محص ــرکت یا خان برند ش

گذاشت.

ی�ک تجرب�ه خ�وب و ب�ه ی�اد ماندن�ی از 
محصوالت و خدمات ش�رکت به نحوی که 
بتواند تغییری در زندگی و افکار مخاطب را 

موجب شود کلید اصلی است. 

ــی نمود چگونه با 	  ــتی بررس در نهایت بایس
ــازی می توانیم سطح  استفاده از ابزار برند س

زندگی روزانه افراد را ارتقاء دهیم؟ 
ــاد یک تجربه  ــخ باید گفت که ایج در پاس
خوب و به یاد ماندنی از محصوالت و خدمات 
شرکت به نحوی که بتواند تغییری در زندگی 
ــود کلید اصلی  ــکار مخاطب را موجب ش و اف
ــت. مانند طرحی که شرکت آدیداس برای  اس
ــای miaddidas  و micoach انجام  برنده

داده است.
اول دبیر علمی کنفرانس  روز  سخنرانی 
ــه  ــاهی ب ــد امیرش ــر میراحم ــد، دکت برن
ـــــرکـت  ش ـــازی  برنــــدس ــث  مبح
ــاص  اختص  )Corporate Branding(
ــاهی  یافت. دکتر امیرش
ــه  ــوی جامع از س ــه  ک
به نوعی پرچم دار  ایرانی 
در  ــگ  برندین ــث  مباح
می شود  محسوب  ایران 
را  ــرکت  ش ــازی  برندس
ــازی  فعالیت های برندس
ــاد  ایج ــور  منظ ــه  ب
ــای خاص برای  تداعی ه
ــرکت در  ــک ش ــد ی برن
ــد محصوالت  برن مقابل 
ــرد.  ک ــی  معرف آن، 
ــازی  برندس از  ــه ای  گون
ــرکت های بزرگی  که ش
 GE، Toyota، ــل  مث
 British Telecom،
 IBM، Microsoft،
 Deutsche Bank،
  Siemens، Hewlett Packard
ــوع  ــن ن ــرف ای ــی را ص ــای هنگفت بودجه ه
ــان  ایش می کنند.  ــازی  برندس ــای  فعالیت ه
سخنرانی خود را با بیان اهداف سازمان ها از 

فعالیت های برندسازی ادامه دادند:
 آگاه سازی در مورد شرکت و کسب و کار آن	 
ــت در مورد 	  ــرش و ادراک مثب ــاد نگ  ایج

اعتبار شرکت
ــرکت 	   ایجاد تداعی های ذهنی مثبت از ش

به منظور تسهیل بازاریابی محصوالت آن

نیست. اگر از محصول و ویژگی های آن شروع 
ــت با سایر محصوالت مشابه  کنیم ممکن اس
ــای زمان حال خود  ــد و تنها به توانایی ه باش
ــگاه می کنیم. باید محصول را کنار بگذاریم  ن
ــتری ها و زندگی روزمره آنها  ــراغ مش و به س
ــن کار با مطالعه  ــته برای ای ــم. در گذش بروی
ــف  وارد جزئیات  ــی و عمیق اقوام مختل علم
زندگی و فعالیت های روزانه آنها می شدیم اما 
ــتری را بازسازی  اکنون یک روز از زندگی مش
ــم این فرد )مخاطب(  می کنیم مثاًل می گویی
ــه مراحلی را طی می کند و در مورد  در روز چ
ــای مرتبط با غذا را  ــت غذایی فعالیت ه صنع
در زندگی آنها را بازسازی و بررسی می کنیم. 
ــل می توانیم برند  ــد ببینیم در کدام مراح بای

ــی  زندگ وارد  را  ــود  خ
نماییم.  مخاطب  روزانه 
ــه برای  ــد مراحلی ک بای
ــاز  نی آن  در  ــب  مخاط
ــده ای وجود  برطرف نش
دارد را کشف نماییم. در 
بررسی  ــتی  بایس نتیجه 
از  ــک  هری در  ــم  کنی
ــل مختلف زندگی  مراح
می توانیم  ــه  افراد چگون
آیا  کنیم  ــرار  برق ارتباط 
نیاز به ارتباطات عمومی 
ــات  ارتباط ــترده  گس و 
ــتاری و یا ارتباطات  نوش
ــت؟ ایشان در  فردی اس
ادامه با بررسی مطالعات 
موردی مرتبط به تشریح 
ــد  فرآین ــن  ای ــتر  بیش

پرداختند.
ــک برند موفق   ــاختن ی چهار گام برای س

عبارتند از:
ــات روزمره 	  ــی از تجربی ــه حوزه های  در چ

ــعه حق  ــرفت و توس ــده برای پیش مصرف کنن
تقدم داریم؟

 چه خدمات یا محصوالت جدید بالقوه ای 	 
ــخ  می توانند در مرحله ایکه افراد نیازهای پاس

داده نشده ای دارند وارد زندگی آنها شوند؟
ــک برند نیاز 	  ــه ارتباطاتی برای ایجاد ی  چ

داریم؟
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دکتر احمد روستا عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس برند در چهارمین 
ــاره به  ــخصی پرداختند و مباحث خود را با اش ــه ش ــن المللی برند  به موضوع برند تحت عنوان شناس ــس بی کنفران
ــات ایران کهن  ــخصی )Personal Brand( در ادبی ــد ش ــگاه برن جای
ــان معتقدند که Personal Brand  یا همان شناسه  آغاز کردند. ایش
ــان وی جای گرفته ومعرف  ــخصی یعنی آنچه در دل وذهن مخاطب ش
اوست و ادراک مخاطبان از خصوصیات ،ارزش ها و شایستگی های یک 
ــه )یا برند( شخصی عبارتست از  ــخص می باشد. به زبان دیگر شناس ش
ــاس حفظ شده که معرف مجموع تجربیات وارتباط های  ادراک یا احس
مخاطبان با یک برند است. در واقع شناسه سازی )برندسازی(عبارتست 

از شکل دادن ادراکات و انتظارات دیگران در مورد خود. 
ــان در ادامه به اهمیت "مدیریت خود" پرداخته و از آن به عنوان  ایش
پایه و اساس مدیریت برند شخصی یاد کردند. خود، مخاطبان، شرایط، 

تاثیرگذاران و رقبا از جمله عوامل موثر بر برند شخص می باشد.
ــخصی از جمله تازه ترین مباحث مطرح شده در حوزه مدیریت  برند ش
 KATHY و  PETER  MONTOYA ــد که اساتیدی چون برند میباش
ENNIS  مقاالت متعددی را در این زمینه به تحریر در آورده اند.ایشان 
ــخصی را اینگونه معرفی کردند؛  ــه راهکار اساسی برای ارتقا برند ش س
ــید. در دسترس و در دید باشید. تبلیغ و ترویج را  ارزنده و برازنده باش

فراموش نکنید. 
ــی دقیق عناصر اصلی مدیریت  ــتا مطالب خود را با بررس دکتر روس
ــاره کردند  ــانند و اش ــد فردی و نحوه مطلوب اداره آن به اتمام رس برن
ــت که در سال های آتی با بیان مباحث جدید دیگر در خصوص  امید اس
ــای موفق ایرانی را در تمام دنیا به  ــته برنده برند بتوانیم همچون گذش

ساختارهای اصلی برندینگ نزدیک تر کنیم.
ــتا و با حضور ایشان، دکتر امیرشاهی، آقای منوچهر دریانی و  ــخنرانی دکتر روس دومین پانل کنفرانس به دنبال س

آقای جلیل تواضع با موضوع “Iranian Corporate Brands & personal brands”  صورت گرفت.
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ــک  ــد کم ــر برن ــه تصوی 2.  ب
ــرده و آنرا ارتقاء می دهد: از راه  ک
ارزش ویژه  انتقال  ماکزیمم کردن 
ــادر به منظور ارتقاء  ــه/از برند م ب

سطح وفاداری مشتریان
ــم در درون  ــاری برند ه معم
ــارج از آن  ــم در خ ــرکت و ه ش
بسیار مهم است و باید دقت کرد 
که چه محصولی را می توان تحت 
چه برندی ارائه نمود. اما بایستی 
قانون Spandex را به یاد داشته 
ــیم: اینکه می توانیم کاری را  باش
ــت  انجام دهیم به معنی آن نیس

که باید آن کار را انجام دهیم.
ــه موضوع کلیدی معماری  س

برند:
تعیین توانایی بالقوه برند 1ـ 

که  فرصت هایی  شناخت  2ـ 
ــوان توانایی های بالقوه را به  می ت

بالفعل تبدیل نمود
3ـ  سازماندهی ارائه برند

ــت که نباید از مرحله سوم شروع کنیم و حتمًا باید دو مرحله اول را نیز انجام دهیم.  ــاله اصلی این اس مس
ــد؟ مرزها و  ــته باش ــت؟ برند چگونه می تواند جایگاه یابی رقابتی داش ــم انداز برند ما چیس تعیین اینکه چش
ــوال پاسخ دهیم که چه محصوالت و خدماتی به ما  ــتند؟ و در مرحله دوم به این س محدوده های برند چه هس
در رسیدن به توانایی های بالقوه کمک خواهند کرد؟ و سپس در مرحله آخر برنامه ریزی نماییم که محصوالت 

و خدمات چگونه باید برندسازی شوند تا به بیشینه فروش و ارزش ویژه بالقوه دست یابیم؟

ــان در  ــور کوین کلر صاحب انجیل برندینگ اختصاص یافت. ایش ــن برنامه روز اول کنفرانس به پرفس آخری
ــور در چهارمین کنفرانس بین  ــندی از حض ــردی خود با عنوان معماری برند ضمن ابراز خرس ــخنرانی کارب س
ــازی و چگونگی انجام  ــه در صحبت های خود به معرفی معماری برندس ــد در ایران بیان نمودند ک ــی برن الملل
ــازمان تعداد و طبیعت عناصر عمومی و اختصاصی برند )مانند نام ها،  آن می پردازند. معماری برند در یک س
لوگوها و...( را که به محصوالت متفاوتی که سازمان ارائه می کند تعلق دارد، نشان می دهد. و در واقع به این 
ــخ می دهد که چه تعداد برند متفاوت باید توسط یک سازمان ارائه شود؟ و چه تعداد نسخه های  ــواالت پاس س

مختلف از این برند ها باید ارائه شود؟
ــاری برند به این  نقش معم

شرح می باشد:
 معماری برند شامل تعریف 	 

مرزها و ارتباطات برند می شود 
ــز تعیین  ــاله را نی ــن مس و ای
ــم  ــق )تعمی ــه عم ــد ک می کن
خط( و وسعت )تعمیم طبقه( 
استراتژی برند ما به چه میزان 

باشد.
ــعه 	  ــاری برند باید توس  معم

ارزش ویژه برند را از دو راه زیر 
تسهیل نماید:

1.  کمک به آگاهی از برند و 
ــازی آن: فهم مصرف  شفاف س
ــاد ارتباط  ــدگان را با ایج کنن
ــباهت ها و تفاوت های  ــن ش بی
بین محصوالت در یک خانواده 
ــاله  برند ارتقا می دهد. این مس
ــش درک مصرف  ــب افزای موج

کنندگان از برند می گردد.

معماری برند هم در درون شرکت و هم در خارج از آن بسیار مهم است 
و بای�د دقت کرد که چه محصولی را می ت�وان تحت چه برندی ارائه 
نمود. اما بایس�تی این نکته را به یاد داشته باشیم: اینکه می توانیم 
کاری را انجام دهیم به معنی آن نیست که باید آن کار را انجام دهیم.
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ایشان در ادامه به شرح هریک از مراحل فوق پرداختند.

1�  تعیین توانایی بالقوه برند
همانطور که اشاره شد در این مرحله ابتدا باید چشم انداز برند را مشخص نمود )هدف نهایی 

برند چیست؟(
سپس باید جایگاه برند با پاسخ به این پرسش ها تعیین گردد:

چه تداعی های قدرتمند، دوست داشتنی و منحصر به فردی )نقاط تمایزی( در ذهن مشتریان 	 
باید وجود داشته باشد؟

نکات الزم و مشابه مورد نیاز چه هستند؟ 	 
عناصر اصلی و جوهره برند)مانترای برند:3 تا 5 عبارت کوتاه که نکات تمایز اصلی و انکارناپذیر 	 

جوهره یا روح برند را ارائه می نماید( چه باید باشد؟
ــش زیر در مورد  ــه پرس ــخص نماییم بطوریکه به س و در آخر مرزها و محدوده های برند را مش

برند پاسخ داده شود:
چه محصوالت یا خدماتی را باید ارائه نماید؟	 
چه مزایایی را باید تامین کند؟	 

چه نیازهایی را باید مرتفع سازد؟
ــی را تعریف نمود.  ــد )brand portfolio( متفاوت ــبدهای برن ــاری برند می توان س در معم
ــوند. در این راه  ــترش بازار در بخش های متفاوت تعریف ش چندین برند می توانند به منظور گس
ــویم.  باید مراقب بود بیش از حد برند تعریف نکنیم و بر تعداد محدودی برند قدرتمند متمرکز ش
ــبد برند بیشینه کردن دامنه شمول برندها و کمینه کردن هم پوشانی آنهاست.  قوانین اصلی س

در هنگام به روز کردن سبد برندها باید تالش شود حداکثر ارزش ویژه برند حفظ گردد.

2�  ش�ناخت فرصت های�ی ک�ه می ت�وان توانایی های بالق�وه را به بالفعل 
تبدیل نمود

همانطور که اشاره شد در این مرحله باید بررسی کنیم کدام محصوالت و خدمات در دستیابی 	 
ــم انداز برند را در مورد هریک از  به توانایی های بالقوه موثر خواهند بود. به این منظور باید چش
ــرح دهیم و ترجیحات برند را برای هر محصول یا خدمت جدید با  محصوالت و خدمات جدید ش

تحقیق از مصرف کنندگان بدست آوریم.

3�  برنامه ریزی برای ارائه برند محصول
ــخیص آنچه آنها 	  ــتریان و مصرف کنندگان از طریق تش تضمین حداکثر وضوح و فهم برای مش

می دانند و می خواهند و درک نحوه رفتار آنها
تناسب برندهای زیر مجموعه، تنها به واسطه فواید ممتاز و مکمل هم. به بیان دیگر استفاده 	 

از یک توصیف گر برای تشخیص محصول
ــکل محصول، گرافیک، 	  ــادی از عناصر برند مانند عالئم و اختصارات، ش ــری تعداد زی بکارگی

رنگ و ...
در انتهای سخنرانی جذاب پرفسور کلر جلسه پرسش و پاسخ با حضور ایشان و پرفسور یواکیمز 
ــازمان  ــم دکتر قنات آبادی عضو هیئت علمی س ــرکار خان ــاهی و س تالر، دکتر میراحمد امیرش
ــش های خود در زمینه هایی چون پرتفولیوی  ــد و حضار به طرح پرس مدیریت صنعتی، انجام ش

برند، b2b برندینگ، توسعه برند، سرمایه گذاری روی برند و ... پرداختند.
اولی�ن روز کنفرانس بین المللی برند با تقدیر از اس�اتید برجس�ته، حامیان اصلی و دس�ت 

اندرکاران اجرای کنفرانس و اعطای لوح یاد بود به پایان رسید 

قوانی�ن اصلی س�بد برند 
بیشینه کردن دامنه شمول 
ک�ردن  کمین�ه  و  برنده�ا 
ه�م پوش�انی آنهاس�ت. 
در هن�گام ب�ه روز ک�ردن 
تالش  بای�د  برندها  س�بد 
ارزش  حداکث�ر  ش�ود 
گ�ردد. حفظ  برن�د  وی�ژه 
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ــه  ــکل از س برنامه روز دوم کنفرانس متش
ــای کاالهای  ــی در حوزه ه ــالن اختصاص س
ــادوام برگزار  ــات و کاالهای ب مصرفی، خدم
شد. در حالیکه شروع برنامه صبح به صورت 
ــزار گردید،  ــار برگ ــرای همه حض ــی ب عموم
ــه  ــه موضوعات مختلف در س ــدان ب عالقمن
ــد و مباحث ارائه  ــالن مذکور حضور یافتن س
ــود را پیگیری  ــده در حوزه مورد عالقه خ ش

کردند.
ــخنرانی دکتر  ــا س ــالن اصلی ب ــه س برنام
ــرای بازرگانی  ــر دارای دکت ــوس زین بائ مارک
ــر پروژه   ــخ و مدی ــی مونی ــگاه بازرگان از دانش
ــرکت ویوالدی پارتنرز  مشاوره برندینگ در ش
ــان در ابتدای صحبت خود به  ــد. ایش آغاز ش
برگزاری موفق کنفرانس بین المللی برند برای 
چهارمین سال به عنوان دلیلی برای پیشرفت 
ــزوم پرداختن به  ــوزه برندینگ در ایران و ل ح
ــرفته مانند ارزشیابی برند اشاره  مباحث پیش
ــخنرانی موثر خود  نمودند. وی در ادامه در س
ــرد برند به بیان  ــورد نحوه ارزیابی عملک در م
ــل brand funnel و  ــل و تحلی ــوم فان مفه
ــان هدف  ــذاری برند پرداختند. ایش ارزش گ
ــتفاده در دیگر  ــه مفاهیم مورد اس اول را ارائ
شرکت ها که می توان از آنها در شرایط مشابه 
ــالوده  ــتفاده نمود و هدف دوم را طرح ش اس
ــیابی برند، در جهت  و چهارچوبی برای ارزش
ــای بازاریابی تا  ــه تالش ه ــکل ک رفع این مش
ــاال برده اند و آیا  ــد را ب ــزان ارزش برن چه می
ــته اند برای شرکت  متخصصان بازاریابی توانس
ارزش افزوده ای داشته باشند،مطرح نمودند. 
ــم ارزش ویژه برند را  ــکار باید بتوانی برای این

ارزیابی کنیم و آنرا بصورت اعداد و ارقام ارائه 
نماییم.

ــت فرآیند  ــدل مدیری ــدا م ــان در ابت  ایش
ــه کلیدی و  ــه مرحل ــامل س ارزش گذاری ش
اهداف آنها را مطرح نمودند این مراحل شامل 
تحلیل، برنامه ریزی و اندازه گیری می باشند. 
در مرحله تحلیل تعیین اهداف صحیح بسیار 
ــخ  ــش پاس ــت و باید به این پرس ــی اس حیات
ــد بر آنها تمرکز  ــم: اهداف کلیدی که بای دهی

کنیم چه هستند؟
در مرحله برنامه ریزی ایجاد اثربخشی مورد 
ــوال پاسخ دهیم  ــت و باید به این س نظر اس
ــیدن به اهداف  که: بهترین برنامه ها برای رس

کدام هستند؟
ــی اندازه گیری هدف  ــه آخر یعن و در مرحل
ــخ به این  ــت و پاس ماکزیمم کردن کارایی اس
سوال که آیا برنامه ها در خالف جهت اهداف 

ROO/ROI پیش رفته اند یا خیر؟
 brand funnel ــپس اهداف و مزایای س

را به شرح زیر بیان نمودند:
ــاره عملکرد برند ارائه 	  یک دیدگاه کلی درب

می دهد
ــیله مخاطبان مختلف قابل دسترسی 	  بوس

و فهم است.
ــخص 	  ــالمت برند را بطور مش عملکرد و س

نشان می دهد.
ــا ارائه 	  ــه ای را در بازاره ــرد یکپارچ رویک

می کند.
ــن فعالیت های مختلف 	  ــترکی بی زبان مش

ایجاد می کند.
ــد  فرآین ــان دهنده  نش  brand funnel

مش�تریانی متعه�د ب�ه برن�د 
هستند که به برند عالقمندند،  
از آن دف�اع می کنن�د و برای ما 
دارند. هر مشتری  س�ودآوری 
که در مراحل مختلف از دس�ت 
می دهی�م ب�ه معنای از دس�ت 
دادن درآمد و س�ودمان است.

ــتری با برند از مرحله تشخیص  سازگاری مش
ــد. مراحل  ــد به آن می باش ــک برند تا تعه ی
منطق brand funnel به این صورت مطرح 
ــد، تمایل به خرید برند،  ــدند: آگاهی از برن ش
ــتفاده از برند کلی، تکرار مصرف، استفاده  اس
از برند بطور معمول و در نهایت تعهد به برند 
ــواًل تعداد  ــک از این مراحل معم ــه در هری ک
مشتریان کمتر می شود که این مساله باید به 
درستی مدیریت شود تا حداقل ریزش مشتری 
ــاهده شود. چراکه این  در مراحل مختلف مش
ــتند که به برند  ــتریان متعهد به برند هس مش
ــاع می کنند و برای ما  ــد،  از آن دف عالقمندن
ــتری که در مراحل  ــودآوری دارند. هر مش س
مختلف از دست می دهیم به معنای از دست 

دادن درآمد و سودمان است.
در پایان ایشان به مدل ارزیابی برند شرکت 
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ــد که این مدل  ــاره نمودن ویوالدی پارتنرز اش
شامل چهار مرحله زیر می باشد:

1ـ  قدرت برند ادراک شده توسط مشتری 
چیست؟

ــد تا چه  ــتگی برن ــدرت برند و وابس 2ـ  ق
ــود برند انتقال داده  حد می توانند به نرخ س

شوند؟
ــوان درآمدهای مرتبط با  3ـ  چگونه می ت

برند را بصورت مالی بررسی نمود؟
ــد و درآمدهای  ــود برن ــه نرخ س 4ـ  چگون
ــا ارزش برند  ــد ب ــی توانن ــا برند م ــط ب مرتب

یکپارچه شوند؟
5ـ  در نهایت محاسبه ارزش خالص فعلی 

برند )ارزش برند( چیست؟

پس از سخنرانی دکتر زیمبائر حضار شاهد 
ــخ در روز دوم  ــش و پاس ــه پرس اولین جلس
ــس بین المللی برند بودند. این پانل با  کنفران
ــان، دکتر امیرشاهی )عضو هیئت  حضور ایش
ــر یواکیمزتالر و  ــگاه الزهرا(، دکت علمی دانش
ــای پیروز ملک زاده دبیر اجرایی کنفرانس و  آق
ــرکت اینوویت با موضوع اصلی  مدیرعامل ش
ارزش گذاری برند در ایران برگزار شد. در ابتدا 
ــخ دکتر یواکیمزتالر به  ــش و پاس جلسه پرس
ــوع ارزش گذاری برند پرداخته و به  طرح موض
توضیح و بسط بیشتر مطالب ارائه شده توسط 
ــت  دکتر زیمبائر پرداختند. به دنبال درخواس
ــتر  ــر علمی کنفرانس مبنی بر تمرکز بیش دبی
ــی انجام عملیات  ــان خارجی بر چگونگ مهم
ــران، اعضای پانل به  ــذاری برند در ای ارزش گ
ــروژه ارزش گذاری در  ــور اختصار پیرامون پ ط
ــای پیش روی آن پرداختند.  ایران و چالش ه
ــای پیروز  ــا جمع بندی های آق ــل ب ــث پان بح
ــه نکاتی در مورد فعالیت های  ملک زاده و ارائ
ــه کنفرانس برند،  ــه در دبیرخان صورت گرفت
ــه خدمات  ــه در ارائ ــای مجموع توانمندی ه
ارزش گذاری برند و تشکیل شورای عالی برند 

با ریاست رئیس محترم بازرگانی پرداختند.
ــوزه کاالهای  ــدان به ح ــه عالقمن در ادام
ــالن فیض و کاالهای مصرفی در  بادوام در س

سالن اصلی شاهد ادامه برنامه بودند.

سالن اصلی
ــه طباطبایی و کمیته علمی  ــگاه عالم دکتر محمود محمدیان عضو هیئت علمی دانش
ــکنندگی برندها صحبت کردند. از  ــن المللی برند پیرامون علل ش ــن کنفرانس بی چهارمی
ــت.  ــود رقبای پنهان هر برند اس ــبب ضربه خوردن برندها می ش جمله عوامل اصلی که س
ــبب تغییر و جهش تکنولوژی در صنعت  ــت می توان به رقبایی اشاره کرد که س از این دس
مرتبط هستند. ایشان در ادامه به بیان نمونه های مطرح در صنایع شوینده، فیلم عکاسی، 
بانکداری و تایر پرداختند. غرق شدن در موفقیت های گذشته شرکت ها را از نگرش صحیح 
نسبت به آینده غافل ساخته و موجبات شکست برندها را فراهم می آورد. در ایران بسیاری 
ــدند، در زمره کاالهایی  ــر از صحنه رقابت خارج ش ــالیان اخی ــی که در طول س از کاالهای
ــته متناسب با گذشت زمان در مدل های مدیریتی خرد  ــتند که در طی دهه های گذش هس

تغییر خاصی ایجاد نکردند.
ــان باریک بینی و تغییر برندینگ به آرم و لوگوی خوب عامل اصلی سوم در  به گفته ایش
 Paul Gamble ــان به نقل از کتاب "انقالب بازاریابی" نوشته ــکنندگی برندهاست. ایش ش
ــم برند خود را بر روی هر چیزی می گذارید  ــتندکه: "زمانی که اس ــاره داش به این نکته اش
ــوی برند در مدیریت  ــتید." بدین ترتیب اهمیت پرتف ــاًل در حال کاهش قدرت آن هس عم
ــد. محدودنگری و عدم توجه به کانالهای جدید  ــط ایشان تشریح ش ــتراتژیک برند توس اس
ــفتگی نام های تجاری،  ــع، بی توجهی به جنبه های حقوقی، ضعف در تحلیل بازار، آش توزی
ــازی مستمر از جمله سایر عوامل شکنندگی برندهاست.  تکروی و کم توجهی به اعتمادس

دکتر محمدیان سخنرانی خود را با جمله ای از Paul Feldwick به پایان رساندند:
ساختمان ها با گذر زمان به ویرانه تبدیل می شوند، ماشین آالت از بین می روند، آدمها 

می میرند تنها چیزی که زنده می ماند برندهای خوشنام تجاری هستند.

ها    ن ختما س�ا
ب�ا گذر زم�ان به 
تبدی�ل  ویران�ه 
 ، ند ش�و   می
از  آالت  ماش�ین 
می رون�د،  بی�ن 
می میرند  آدمه�ا 
تنه�ا چی�زی که 
می مان�د  زن�ده 
ی  ه�ا ند بر
تجاری  خوشنام 
هستند.
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ــخنرانی خانم دکتر  ــاس دیدگاه مصرف کننده عنوان اصلی موضوع س تعریف جایگاه برند بر اس
ــرکت اینوویت( بحث خود را با اهمیت برندسازی و تمایز در  ــارا میرزایی )قائم مقام مدیریت ش س
ــط  ــگاه برند و متدولوژی صحیح انجام تحقیقات برندینگ توس ــای امروز آغاز کردند. جای بازاره
ــًا پایه و اساس استراتژی و پیاده سازی آن در انجام دقیق  ــان مورد تعمیق قرار گرفت. اساس ایش
ــی برند از جمله  ــبد دارای ــت. طراحی هویت برند، ارتباطات برند و س ــات بازار نهفته اس تحقیق
ــامل سه  ــازی بدان توجه کرد. تحقیق و مطالعات ش ــت که باید در مرحله پیاده س مالحظاتی اس
مرحله اساسی است؛ شناخت بازار، شناخت رقبا و شناخت مصرف کنندگان. آنچه که در مرحله 
شناخت مصرف کنندگان حاصل می شود مبنای مهمی برای برندسازی خواهد بود. مواردی چون 
ــتری ها و تصویر ذهنی آنها از محصول، آشنایی با انگیزه های مصرف کنندگان  بررسی دیدگاه مش
در ارتباط با خرید محصول، تمایالت مصرف کنندگان به انواع محصول، جایگاه هر برند در ذهن 
ــد در گروه های اجتماعی و  ــهرهای مختلف و نفوذ هر برن ــوذ هر برند در ش ــدگان، نف مصرف کنن
ــود. در ادامه خانم میرزایی به تعمق بیشتر مباحث  درآمدهای مختلف در این مرحله انجام می ش
ــده  ــادلی را به عنوان یک نمونه موفق انجام ش اجرایی برندینگ پرداخته و طراحی هویت برند ش
ــرکت اینوویت مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت. همیشه راه های متفاوتی وجود دارد!  در ش
اما کدام راه، راهی متمایز و خالق می باشد و کدام راه ما را به مشتریانمان نزدیک تر می کند؟! 

ــخصیت برند را به  ــازمان مدیریت صنعتی که ش ــفیعی عضو هیئت علمی س ــهریار ش دکتر ش
عنوان مبنای اساسی صحبت های خود قرار داده بودند بحث خود را با بیان مقدماتی از افزایش 
ــازی یک برند به عنوان استراتژی اصلی آغاز کردند. در ادامه شخصیت  رقابت جهانی و متمایزس

ــازی برند مطرح  ــل متمایزس ــه عنوان راه ح ــازی برند ب س
ــه تاثیرپذیری  ــفیعی در ادامه مطرح کردند ک ــد. دکتر ش ش
ــان از مصرف محصوالت و خدمات  ــتریان و تجارب ایش مش
ــت که منجر  یک برند، تنها یک تجربه ی ذهنی و عقلی نیس
به قضاوت های منطقی در خصوص سطح کیفی و عملکردی 
ــود، بلکه باعث بروز و  ــوالت و یا خدمات یک برند ش محص
ــی در مشتریان نسبت  حدوث یک موضع عاطفی و احساس
به آن برند می گردد. به گفته ایشان شخصیت برند دسته ای 
ــانی که به یک برند نسبت داده می شود.  از خصوصیات انس
مباحثی از جمله جاندار انگاری، انسان انگاری، خودانگاری 
ــخصیت زیرمجموعه عنوان اصلی "چرا مشتریان  و نظریه ش
برای برندها شخصیت پروری می کنند؟" توسط ایشان مورد 
ــی قرار گرفت. درنهایت نتایج یک تحقیق انجام شده،  بررس
ــمند و متدولوژی های کیفی  ــل س ــوردی اتومبی مطالعه م

شناخت شخصیت برند به سمع حضار رسید.

و  مش�تریان  تاثیرپذی�ری 
مص�رف  از  ایش�ان  تج�ارب 
یک  خدم�ات  و  محص�والت 
برن�د، تنه�ا ی�ک تجرب�ه ی 
ذهن�ی و عقل�ی نیس�ت ک�ه 
منجر به قضاوت های منطقی 
در خص�وص س�طح کیفی و 
عملک�ردی محص�والت و یا 
خدمات یک برند شود، بلکه 
باع�ث ب�روز و ح�دوث یک 
احساس�ی  و  عاطفی  موضع 
در مش�تریان نس�بت ب�ه آن 
برند می گردد.



18  

13
89

هار 
 ـ ب

ارم
چه

ره 
شما

دـ  
 برن

امه
ل ن

فص

سخنرانی ایشان آخرین سخنرانی پیش از صرف نهار در روز دوم بود. در ادامه و پس از صرف نهار، دبیر علمی 
کنفرانس به ارائه دومین سخنرانی خود با عنوان استراتژی نام گذاری برند پرداختند. این موضوع برگرفته از کاری 

مشترک میان ایشان و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، آقای علی شمس اللهی است.
ــیار نزدیکی با محصول عجین می شود، مشکل ترین  از آنجاییکه  نام برند در ذهن مصرف کننده به صورت بس
عنصر قابل تغییر برای بازاریاب ها می باشد. بنابراین بازاریابان قبل از انتخاب نام، ابتدا آنرا به صورت سیستماتیک 
مورد تفحص و بررسی قرار می دهند. دراین سخنرانی دکتر امیرشاهی به بررسی استراتژی نامگذاری برند، عناصر 

نمادین برند و معیارهای انتخاب آن و نیز فرآیند نامگذاری محصول جدید پرداختند.
ــد، ارتقای وجه تمایز برند و در  ــتری از تصویر برن ــب موجب درک بهتر مش از آنجاییکه انتخاب نام برند مناس

نتیجه فروش بیشتر می گردد می توان به اهمیت انجام فرآیند صحیح نامگذاری پی برد.
در ابتدا به معرفی عناصر نمادین برند، اجزا و معیارهای انتخاب آن پرداخته شد. عناصر نمادین برند عناصری 
ــت قانونی قرار گیرند و برای  ــکیل می دهند، می توانند تحت حمای ــه نمادهای ظاهری یک برند را تش ــتند ک هس
ــام، نام قلمرو، لوگو،  ــوند. این عناصر از مواردی مانند: ن ــز نمادین یک برند بکار گرفته می ش ــایی و تمای شناس

سمبل، شخصیت، سخنگو، شعار، شعار آهنگین، بسته بندی و تابلو راهنما تشکیل می شوند.
ــت داشتنی  برای انتخاب عناصر نمادین برند می توان از معیارهای تهاجمی )به خاطر آوردنی، با معنی و دوس
ــتفاده کرد.  بودن( و معیارهای تدافعی )قابل انتقال، قابل تغییر و به روز آوری بودن، امکان حمایت قانونی( اس

ایشان در ادامه فرآیند نام گذاری محصول جدید را در پنج مرحله ارائه نمودند که عبارتند از:
1ـ مشخص کردن اهداف نامگذاری 

2ـ خلق کاندیداهای نام برند
3ـ ارزیابی کاندیداهای نام برند

4ـ انتخاب یک نام برند
5ـ ثبت قانونی نام برند 

در پایان این سخنرانی به 10 مورد از بزرگترین اشتباهات نام گذاری برند اشاره شد که در ادامه یادآور می شویم:
1ـ  عالج واقعه بعد از وقوع

2ـ  نادیده گرفتن موارد پیچیده مربوط به عالمت تجاری و قلمرو
3ـ  حفظ و ابقای نام برندی که دیگر مناسب نیست

4ـ  نادیده گرفتن اینکه نام گذاری برند، نه تنها خالقانه، بلکه استراتژیک نیز می باشد
5ـ  افتادن در تله ذهن گرایی

6ـ  توجه نکردن به معانی نام برند در کشورهای دیگر
7ـ  عدم برنامه ریزی ارتباطات خاص در مورد نام برد در داخل شرکت

8ـ  محدود کردن ارتباط کالمی برند تنها به نام آن
9ـ  نام گذاری روی برند، زمانی که چندان ضرورتی ندارد

10ـ  باور اینکه نام گذاری برند یک فرآیند ساده است

از آنجاییک�ه  ن�ام برند در 
ذه�ن مص�رف کنن�ده ب�ه 
با  نزدیکی  بس�یار  صورت 
محصول عجین می شود، 
قابل  عنصر  مش�کل ترین 
بازاریاب ه�ا  تغیی�ر ب�رای 
تلّق�ی می ش�ود. بنابراین 
انتخاب  از  قب�ل  بازاریابان 
ن�ام، ابتدا آن�را به صورت 
سیستماتیک مورد تفحص 
و بررسی قرار می دهند.
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ــالمی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس رسمی ثبت شرکت ها، عالیم تجاری و اختراعات به عنوان تنها سخنران متخصص  ــیرزاد اس آقای ش
به امور حقوقی مباحثی را پیرامون حقوق عالیم و اسامی تجاری مطرح کردند که به ترتیب به موضوعاتی چون قوانین، تعاریف حقوقی و انواع نام ها 
و عالیم تجاری، مراجع ثبتی، موانع قانونی در انتخاب و ثبت یک اسم تجاری )نام شرکت ها و موسسات(، موانع قانونی در انتخاب و ثبت عالمت 
ــامی تجاری و  ــامی تجاری،  انواع دعاوی حقوقی و کیفری عالیم و اس تجاری، نکاتی در انتخاب و ثبت عالمت تجاری، مدیریت حقوقی عالیم و اس
نمونه ای از مشابه سازی عالمت تجاری را پوشش داد. اساسًا هدف اصلی این سخنرانی آشنایی با کلیات حقوق نام ها و عالیم تجاری؛ ثبت عالمت 
یا نام تجاری، مانع تقلب رقبا نمی شود بلکه موجب کاهش تقلب و جلب حمایت قانونی می گردد؛ ثبت عالمت یا نام تجاری، موجب مالکیت دایمی 
ــت، بود. از نظر حقوقی  ــایل "حقوقی" و "تجاری" ممکن اس ــتهار یک "برند" فقط با مدیریت هماهنگ مس ــود؛ اعتبار و اش آن و مانع ابطال آن نمی ش
ــم یا عنوانی که معّرف و  نام تجاری و عالمت تجاری دو مقولۀ متفاوت اند و آثار و احکام جداگانه ای دارند. در حالی که از نظر قانون نام تجاری اس
مشخص کنندۀ هویت صنفی شخص حقیقی یا حقوقی تعریف می شود، عالمت تجاری هر نشان قابل رویتی که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص را 

از هم متمایز سازد، تعریف می شود. نکات اساسی و پیشنهادی آقای اسالمی شامل موارد زیر است: 

ــتعمال و افشای آن،  1ـ عالیم تجاری را قبل از اس
ثبت کنید؛

ــود را قبل از رقبا ثبت  ــابه عالیم تجاری خ 2ـ مش
کنید؛

ــوان عالمت تجاری  ــم تجاری خود را به عن 3ـ اس
نیز ثبت کنید؛ 

ــری عالمت تجاری را  ــتاری و تصوی 4ـ اجزای نوش
جداگانه ثبت کنید؛

ــا مالکیت عالمت تجاری را  ــرات در اجزا ی 5ـ تغیی
ثبت کنید؛

در نهایت با بررسی چندین پرونده حقوقی در مورد 
عالئم تجاری بحث به پایان رسید.

استراتژی ملی در توسعه برند زعفران عنوان سخنرانی جناب آقای شریعتی مقدم رئیس هیئت مدیره صندوق غیردولتی توسعه صادرات زعفران 
بود. ایشان صحبت های خود را با بیان مزیت های زعفران آغاز کردند. درحال حاضر 70 هزار هکتار از زمین های کشاورزی به زعفران اختصاص یافته 
است و زعفران تولیدی غالب بر 96 درصد زعفران مصرفی در دنیا است. متاسفانه در حوزۀ آمریکا و آمریکای التین زعفران با برند اسپانیا شناخته 

شده است. این درحالی است که متاسفانه زعفران تقلبی در حوزۀ خلیج فارس با برند ایران شناخته شده است.
ــاوران بازاریابی بین المللی برآمده است. از جمله نتایج اقدامات  ــکالت صادرات زعفران ایران با بهره گیری از مش صندوق زعفران درصدد رفع مش
صندوق افزایش حجم صادرات این محصول در حد 80 درصد کل محصول تولید شده داخلی است. به گفته ایشان همکاری های نزدیک با دولت و 
اثبات هرچه بیشتر هویت زعفران ایران در بازارهای خارجی از جمله مهم ترین اقدامات در جهت افزایش سهم ایران در بازار زعفران خارجی است. 
ــمالی واریز نماید که عماًل هیچ صنعت دیگری در  ــان رضوی و ش ــت در صرف زمان کوتاهی نقدینگی بزرگی را به مناطق خراس این محصول قادر اس
ــایر اقدامات صندوق توسعه  ــی از جمله س ــمینارهای آموزش ــت. حضور در عرصۀ کنفرانس های بین المللی و اجرای س ایران قادر به انجام آن نیس
ــت. به اعتقاد آقای شریعتی مقدم با استفاده از استراتژی های برندینگ می توان سهم بازار را دراین  ــال های اخیر بوده اس صادرات زعفران در طی س

صنعت به شدت افزایش داد. 
ــعه صادرات زعفران و دبیرخانه کنفرانس برند و همکاری های نزدیک دو نهاد در جهت  ــان به قرارداد منعقد شده بین صندوق توس درنهایت ایش

بهبود وضعیت بازار جهانی این محصول اشاره کردند.
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ــاهین فاطمی عضو هیئت  جناب آقای ش
مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
صنایع پوشاک ایران به بحث پیرامون توسعه 
ــاک پرداختند.  ــت پوش ــی در صنع برند مل
ــخنرانی خود را به این ترتیب آغاز  ــان س ایش
ــابقه  ــور ایران با س ــد که از یک رو کش کردن
ــوجات، چرم و پوشاک  دیرینه در تولید منس
و داشتن پتانسیل های فراوان در این صنعت 
ــعه صادرات، تدوین استراتژی  و رویکرد توس
ــش از پیش مهم خواهد  ــی برند ایرانی بی مل
ــد ایرانی با خصوصیات  ــود و ایجاد یک برن ب
ــک الزام لحاظ  ــرد به عنوان ی ــر به ف منحص
ــوی دیگر در سال های اخیر  می گردد. و از س
ــکل های صادراتی و  درخواست دولت از تش
ــد با رویکرد  ــاماندهی تولی تولیدی جهت س
ــد ایرانی،  ــک برند واح ــادرات و ایجاد ی ص
ــدگان و  ــه تولیدکنن ــره اتحادی ــت مدی هیئ
ــاک  ــاجی و پوش ــدگان صنایع نس صادرکنن
ایران را بر آن داشت که در جهت تهیه طرح 
ــد. در ادامه  ــد ایرانی اقدام نمای ــاری برن تج
ــی ایرانی به جزء  ــرح business plan برای برند مل ــان به ط ایش
ــت بازار و تحلیل بازار  ــد و عناوینی چون مأموریت، وضعی پرداختن
ــط ایشان مورد بررسی قرار گرفت. عوامل کلیدی موفقیت برند  توس
ــاک به اعتقاد آقای فاطمی در سه عامل استفاده از  در صنعت پوش
ــش یک برند واحد،  ــت خالی تولیدکنندگان ایرانی تحت پوش ظرفی
ــش هزینه های طراحی و بازاریابی به علت تولید انبوه و ایجاد و  کاه
امکان توسعه صادرات محصوالت کارگاهی کوچک می باشد. ایشان 
ــی  ــاری برند ایرانی در صنعت مربوطه به بررس ــی معم پس از بررس
ــان به  ــخنرانی ایش جایگاه برند ملی ایران پرداختند. بخش دوم س
بحث پیرامون نگاه اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان، نساجی 
ــان  ــازی در ایران اختصاص یافت. ایش ــرم به دوگانگی برند س و چ
ــه؛ با توجه به  ــاندند ک ــود را با این نکته به پایان رس ــخنرانی خ س
اینکه فروش صحیح داخلی خود نوعی صادرات میباشد و برندهای 
منطقه ای هر کشور خود باعث: کاهش واردات، جلوگیری از قاچاق 
کاال، ارز آوری، ثبات اقتصادی رضایت مشتری لذا تسهیل عاجل و 
همکاری با برندهای ایرانی از طرف دولت خود گامی مهم در جهت 

برند سازی می باشد.
ــخ در  ــش و پاس ــۀ پرس ــاهد برگزاری اولین جلس در ادامه حضار ش
ــور اریک یوآکیمزتالر، دکتر میراحمد  ــرکت پروفس سالن FMCG با ش
ــع غیرفلزی وزارت  ــی )مدیر کل صنای ــاهی، آقای مهندس ابوی امیرش

ــوینده(،  ــادن(، آقای علی نقیب )رئیس انجمن صنایع ش صنایع و مع
ــریعتی مقدم و آقای مهندس شاهین فاطمی بودند. این جلسه  آقای ش
با محوریت موضوع برندسازی در صنعت کاالهای تندمصرف انجام شد. 
ــی از وزارت صنایع و  ــدس ابویی به نمایندگ ــت ابتدا مهن در این نشس
ــوص برندینگ پرداختند. به  ــان دیدگاه های خود در خص ــادن به بی مع
ــطح کالن بی توجهی  ــاهی به مقوله برندینگ در س اعتقاد دکتر امیرش
ــکل اساسی کشور ما و اکثر کشورهای جهان سوم  شده و آنچه که مش
است عدم وجود یک برنامه جامع و هماهنگ برندینگ در سطح کشور 
است. قسمت عمده سخنرانی پروفسور اریک یوآکیمزتالر به پاسخ سوال 
ــورد درد و دل هایی که صاحبان  ــما در م ــر علمی کنفرانس "نظر ش دبی
ــته پیرامون برندینگ مطرح کردند  صنایع مختلف در طول دو روز گذش
چیست؟ و شما چه راهکارهایی ارائه می دهید تا ما این دوره گذر را با 
ــد. آقای شریعتی مقدم به بیان  کمترین هزینه طی کنیم؟" معطوف ش
دالیل موفقیت صندوق ذخیره در صادرات زعفران پرداختند. مهندس 
شاهین فاطمی و دکتر امیرشاهی به بحث تفصیلی تری پیرامون موانع 
موجود برسرراه برندسازی پرداختند. مهندس ابویی به جمع بندی بحث 
ــای خود پیرامون  ــی را به پیگیری فعالیت ه ــه و بخش خصوص پرداخت
ــه انجام کار به امید  ــویق کردند و عقب انداختن کل پروس برندینگ تش
ــتند. در عین  ــت داش دریافت انواع حمایت های دولتی را کاری نادرس
ــکل ها و نهادهای خصوصی و دولتی  حال حمایت هرچه کامل تر از تش

در جهت برندینگ را از جمله وظایف مهم دولت برشمردند.

عوام�ل کلی�دی موفقیت 
پوش�اک  صنعت  در  برند 
در س�ه عام�ل اس�تفاده 
خال�ی  ظرفی�ت  از 
ایران�ی  تولیدکنن�دگان 
تحت پوش�ش یک برند 
واحد، کاهش هزینه های 
به  بازاریاب�ی  و  طراح�ی 
علت تولی�د انبوه و ایجاد 
و امکان توسعه صادرات 
کارگاه�ی  محص�والت 

کوچک می باشد.



 21

13
89

هار 
 ـ ب

ارم
چه

ره 
شما

دـ  
 برن

امه
ل ن

فص

ــود با عنوان  ــخنرانی خ ــور مارکوس زیمبائر در دومین س پروفس
ــازیم؟" اشاره نمودند برای  "چگونه برندی با ارتباطات محلی قوی بس
رسیدن به این هدف بایستی اطالعات کافی از مصرف کننده داشته 
باشیم و بتوانیم برند را به نوعی وارد تجربیات روزمره زندگی مشتری 
ــتری از  نماییم. به بیان دیگر هدف ایجاد یک تجربه جدید برای مش
ــوب  ــت و دارایی محس ــت. برند زمانی دارای ارزش اس ایده برند اس
ــود که مشتری از آن رضایت داشته باشد. بنابراین تصویری که  می ش
ــتری از برند ما ایجاد می شود تاثیر بسزایی در موفقیت  در ذهن مش

آن خواهد داشت.
ــوند اما،  ــای قوی بر پایه یک ایده خوب و متمایز بنا می ش برنده
تنها داشتن یک استراتژی خوب برنامه ریزی شده می تواند ارائه برند و 
موفقیت آنرا تضمین نماید. در این راه ابتدا باید به جوهره برند اشاره 
ــن صورت که هر برندی به یک ایده با ثبات در طول زمان  کنیم بدی
ــه ای که در  ــوان جوهره خود نیاز دارد. به بیان دیگر آن اندیش به عن
ــهایمان در یک  پس هر برند وجود دارد کمک می کند که تمام تالش
ــتری همواره و در طول زمان تجربه  جهت قرار بگیرند بصورتیکه مش
ــد و این بمعنی ثبات داشتن در ایده  ــانی از برند ما داشته باش یکس
برند و حرکت تمام سازمان، تمامی محصوالت و برندها در یک مسیر 
مشخص است. شرکت ها با چالش های بسیاری در این زمینه مواجه 
ــیر خود را مشخص نموده و به  ــوند اما می توانند سرانجام مس می ش
ــال  ــت بدون توقف در آن ادامه دهند.برای مثال  آئودی 50 س حرک
ــانه پرستیژ نبود اما اکنون هر فردی که ماشین آئودی دارد  پیش نش
به این معنی است که از بهترین محصوالت استفاده می کند. همین 
ــونگ، توانست فقط یک پیشرو نباشد و نقش رهبری در  طور سامس
نوآوری وتکنولوژی  را بدست آورد و با سونی در این زمینه به رقابت 
بپردازد. با وجود همه این چالش ها نباید از مسیر اصلی منحرف شد 
ــده پیشروی کرد، برندهای  ــیر تعیین ش و باید ضمن پایداری در مس

ایرانی هم باید ثبات داشتن را بیاموزند.
ــتراتژی است. ایده برند درون یک استراتژی  موضوع مهم بعدی اس
جذاب برای بررسی نیازها و منافع مشتریان ویژه بازار تفسیر می گردد. 
ــتری تسری می یابد  در ادامه این ایده برند به تمام مراکز تماس با مش
برای مثال محصوالت، فروش، خدمات پس از فروش و روابط عمومی 
را تحت تاثیر قرار داده و فعالیت های آنها را در یک راستا قرار می دهد. 

هدف این است که همه چیز را بصورت ملموس درآوریم.
ــان در ادامه ضمن تعریف بینش نسبت به مشتری )درک نیاز  ایش
ــش را توجیه می کند  ــی درباره او که رفتارهای ــوان واقعیت وی( به عن
ــتی با شناخت رفتارهای خرید و کشف نیازهای  عنوان نمودند بایس
ــتریان، نقاط قوت خود را جهت رفع این نیازها مشخص نموده،  مش
ــنی برای اثبات ادعای خود ارائه دهیم و دقیقًا  همچنین دالیل روش
ــان دهیم چگونه می توانیم زندگی  به کمک تبلیغات و ارتباطات نش
ــخگو باشیم. از این طریق  ــان را پاس آنان را راحتتر کرده و نیازهایش
می توانیم مزیت رقابتی پایداری کسب نماییم و این امر سود سازمان 

را تضمین خواهد نمود.

ــف بینش در مورد مشتری را به شرح زیر بیان  همچنین راه های کش
کردند:

ــی روندها شامل روندهای مربوط به مصرف کنندگان، بازار  1ـ  بررس
و روندهای جهانی که بازار و رفتارهای خرید مشتری را تحت تاثیر قرار 

می دهند.
ــتفاده از تحلیل شرایط رقابت و ارتباطات،  ــی حقایق با اس 2ـ  بررس

کارایی فروش، پنل های مشتریان، مطالب مطرح شده در رسانه ها
ــه نظرات مصرف کنندگان  و افراد خبره از طریق خواندن  3ـ   مطالع
بالگ ها در اینترنت، صحبت با مشتریان، مصاحبه با خبرگان و صحبت 

با مراکز خدمات مشتریان
 VP( ،ــای متمرکز ــه کمک بحث های گروه ه ــام تحقیقات ب 4ـ  انج

Demand First™، U&A‘s )Usage & Attitudes
ــرکت هایی نظیر  ــوردی ش ــات م ــا بیان مطالع ــه ب ــان در ادام ایش
 YELLO ــی،  مخابرات ــات  ارتباط ــات  خدم ــش  بخ در   Vodafone
ــرکت ارتباطات  STROM،EDF ENERGY در زمینه تامین انرژی و ش
اینترنتی O2 به تفصیل موارد مذکور را از دیدگاه کاربردی ارائه نمودند.

در نهایت بایستی به یاد داشت که برندهای موفق:
ــتری 	  ــطه دارا بودن بینش باالیی در مورد مش مزایای پایداری به واس

ایجاد می نمایند.
بر یک شالوده استراتژیک قرار گرفته اند	 
ــرای محصوالت و خدمات خود 	  ــا و ویژگی های محلی را ب جذابیت ه

تامین می کنند
تالش دارند که مشتریانشان را بطریق مثبتی بوسیله ترکیب مناسب 	 

آمیخته بازاریابی خود تحت تاثیر قرار دهند.
ــه پانل بحث و گفتگو میان  ــالن FMCG ب آخرین برنامه روز دوم س
ــور اریک یوآکیمزتالر، دکتر میراحمد امیرشاهی و دکتر  حضار و پروفس

مارکوس زیمبائر اختصاص یافت.

ه�ر برن�دی به یک ای�ده با ثب�ات در طول 
زم�ان به عنوان جوهره خ�ود نیاز دارد. به 
بی�ان دیگر آن اندیش�ه ای ک�ه در پس هر 
برن�د وج�ود دارد کم�ک می کند ک�ه تمام 
تالش�هایمان در ی�ک جهت ق�رار بگیرند 
بصورتیکه مشتری همواره و در طول زمان 
تجربه یکس�انی از برند ما داشته باشد و 
ای�ن بمعنی ثبات داش�تن در ای�ده برند و 
حرکت تمام س�ازمان، تمامی محصوالت 

و برندها در یک مسیر مشخص است.



22  

13
89

هار 
 ـ ب

ارم
چه

ره 
شما

دـ  
 برن

امه
ل ن

فص

سالن فیض
شرکت کنندگان در سالن کاالهای اساسی و بادوام که بیشتر آنها را گروه خودرو و لوازم خانگی 
تشکیل می دادند، شاهد اولین ارائه پروفسور اریک یوآکیمزتالر در خصوص صنعت اتومبیل بودند.
ــرکت بی ام و به  ــین مینی ش ــور اریک یواکیمزتالر در یک مطالعه موردی در مورد ماش پرفس
ــد از طریق مفهوم  ــد و ارزیابی ارزش ویژه برن ــداز برند، تمایز،  تقویت برن ــم ان مراحل ایجاد چش
ــم انداز برند را به  ــان مراحل ایجاد چش ــپس ارتباطات برند پرداختند. ایش brand funnel و س

شرح زیر بیان داشتند:

ــای برند از  ــه ای از ویژگی ه ــن مجموع 1ـ  تعیی
طریق پرسش از مصرف کنندگان 

2ـ  تعیین 3 تا 5 ویژگی اصلی که برند را تعریف 
ــده در  ــان مجموعه مشخص ش ــی کنند از می م

مرحله قبل
3ـ  تعیین سایر ویژگی ها برای خلق هویت برند 
4ـ  تعیین جوهره برند: ایده منفردی که جوهره 
ــین مینی( را ارائه  برند محصول )در این جا ماش

می کند
5ـ  تشریح برند: چگونه می توانیم به ویژگی های 
برند عمق و محتوای بیشتر ببخشیم به گونه ای 

که هر فردی آنها را به راحتی بفهمد.
ــم با توجه به مراحل  ــس از این مرحله می توانی پ
ــد جدید را  ــد مادر، هویت برن ــل و هویت برن قب

تعیین نماییم.
6ـ  ایجاد تمایز: تا چه حدی قبالً  به این ویژگی ها دست یافته ایم و آنها تا چه اندازه تحریک کننده 
ــخیص دهیم و میزان  و جذاب بوده اند؟ در این مرحله باید تمایز ها و تقویت کننده های برند را تش

تاثیر آنها را بررسی نماییم.
7ـ  جایگاه سازی: چگونه هویت برند باید با مشتریان ارتباط برقرار کند؟

ــول، کارایی را در طول فرآیند فانل تحت تاثیر  ــه هویت برند محص 8ـ  Brand funnel : چگون
قرار می دهد؟

ــطح زندگی افراد را ارتقاء می دهد؟ بواسطه  ــی کنیم که محصول ما چگونه س در نهایت بررس
ــاله، توانمند ساختن افراد، ایجاد ارزش، کمک به مدیریت زندگی آنها، ایجاد تناسب در  حل مس

زندگی و یا صرفه جویی در وقت؟

ــور دکتر منصور صمدی  ــان حضار و اعضای پانل با حض ــه بحث و گفتمان می ــه جلس در ادام
)عضو هیئت علمی چهارمین کنفرانس بین المللی برند(، دکتر حبیب اهلل انصاری )رئیس انجمن 
صنایع لوازم خانگی ایران( و پروفسور اریک یوآکیمزتالر صورت گرفت و شرکت کنندگان به طرح 

سواالت خود پرداختند.
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سالن خدمات
در ادامه برنامه های اجراشده در روز دوم کنفرانس، سالن خدمات میزبان نمایندگان بانک ها، 
شرکت های هواپیمایی و بیمه و سایر فعاالن این عرصه بود. سخنران اصلی این سالن به ترتیب به 
ــازی در این صنعت پرداختند. در پایان نیز جلسه  ایراد نقطه نظرات خود پیرامون مباحث برندس
پرسش و پاسخ با ریاست دکتر محمدیان برگزار گردید و حضار سواالت مربوط به صنعت خود را 

از متخصصان حوزه مربوطه پرسیدند.
ــو هیات علمی  ــر کامبیز پیکارجو، عض ــالن خدمات جناب آقای دکت ــخنرانان س از جمله س
دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، به بحث پیرامون 

ارزیابی اقتصادی برند در صنعت بیمه ایران پرداختند.
ــازی در چالش های  ــی برند و اهمیت برندس ــی تفصیلی تعاریف و مفاهیم اساس پس از بررس
ــک به طور کامل توسط ایشان معرفی شد.  بازرگانی مدرن امروزی، ماهیت خدمات مالی و ریس
خدمات به عبارتی کاالهای ناملموس می باشند، لذا مشتریان نسبت به خرید خود حساس، آگاه 
بوده و دغدغه مهم آنها عدم ایفای درست و به هنگام در زمان سررسید قرارداد می باشد. مشتریان 
از طیف متنوعی از اجتماع می باشند لذا الزمه پاسخگویی به نیازهای آنها ارائه محصوالتی فراگیر، 
ــفافیت مسئولیت ارائه دهنده به مشتری  ــت باش به روز، کاربردی بوده و این محصوالت می بایس
ــیدگی و دعوی توام باشد. مشتریان براساس ریسک مورد مواجهه نسبت به حجم و  در زمان رس

مقدار خرید محصول/محصوالت تصمیم 
ــد. در ادامه بیمه و نقش  گیری می نمای
آن در انتقال و توزیع ریسک مورد بررسی 
ــت. فعالیت بیمه و بیمه گری بر  قرار گرف
خالف اغلب فعالیت های دیگر اقتصادی 
ــاوت و پیچیده تر  ــم هایی متف با مکانیس
توام می باشد. مهمترین هدف در فعالیت 
بیمه گری برای مدیران ارشد، مانند سایر 
ــازی  ــای اقتصادی، حداکثرس فعالیت ه
ــود با حفظ تراز منافع "مدیران  ـ بیمه  س
ــهامداران" می باشد. در این  گذاران ـ  س
بازار  "سهم بازار بیمه گر به تنهائی منجر 
به دستیابی سودآوری مستمر و اقتصادی 
ــی  نمی گردد". در مباحث مربوط به بررس
ــای  ــودآوری آن در فعالیت ه ــد و س برن
ــی  ــتراتژی بررس بیمه، موضوع اصلی اس
ــودآوری و روندهای  ــت، س ــطح رقاب س
ــادی برندها و  ــپس ارزش اقتص آنها و س
ــکالت در  ــرون رفت از مش ــای ب روش ه
ــد. انواع  ــکل می باش ــرایط وجود مش ش
بیمه های باربری، آتش سوزی، اتومبیل، 
ــئولیت،  ثالث، مهندسی، مس ــخص  ش

ــورد انواع بیمه گذارهایی چون  ــازی درم ــان و عمر از حیث موقعیت رقابتی و ضرورت برندس درم
ــیا و ... مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه  ــامان، معلم، ملت، ایران، آس ــینا، رازی، س البرز، س
ــد. در ادامه نتایج  ــودآوری در پرتفوی صنعت بیمه نیز ارائه ش تحلیل های فوق در مورد روند س
ــد. با توجه به سنتی  ــان ارائه ش ــط ایش حاصل از یک مطالعه صورت گرفته در صنعت بیمه توس
ــنتی در تولید و فروش بیمه نامه و عدم وجود اطالعات  ــبات س بودن محصوالت بیمه ای، مناس
ــور، بهره وری سرمایه و بازدهی سود  ــبه ریسک در صنعت بیمه کش و دانش فنی و تجربه محاس
ــیر روبه بحرانی عظیم در آینده  ــد در صنعت بیمه روبه افول بوده و این امر به معنای مس و درآم
ــده، تنها راه عبور از بازارهای سنتی  ــرایط با توجه به مراحل عنوان ش ــد. در این ش می تواند باش
به نوظهور و سپس پیشرفته، اعمال استراتژی های برندسازی و مدیریت برند خواهد بود. مسلمًا 
ــرکت از مسیر پیش روی  ــازی راه عبور هر ش ــگیری از ورود به بحران پیش رو و یا جداس راه پیش
این استراتژی خواهد بود که در سایه اعمال آن ورود محصوالت جدید بیمه ای، ابزارهای تولید و 

فروش نوین و... اتفاق خواهد افتاد.

مرب�وط  مباح�ث  در 
و  برن�د  بررس�ی  ب�ه 
در  آن  س�ودآوری 
بیم�ه،  فعالیت ه�ای 
اصل�ی  موض�وع 
بررس�ی  اس�تراتژی 
رقاب�ت،  س�طح 
س�ودآوری و روندهای 
ارزش  س�پس  و  آنه�ا 
و  برنده�ا  اقتص�ادی 
روش ه�ای برون رفت 
در شرایط  از مشکالت 
وجود مشکل می باشد.
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جناب آقای حسین حسینی، مدیرامور بین الملل شرکت هواپیمایی ماهان در سخنرانی 
ــان، صنعت هواپیمایی  ــرار دادند:صنعت هواپیمایی جه ــی ق خود موارد زیر را مورد بررس
ــد، موضوع برند تحوالت  ــنهادات برن ــتراتژی برند، پیش ایران، هواپیمایی ماهان، رقبا، اس

برند، درک برند
هواپیمایی ماهان به عنوان اولین صنعت هواپیمایی خصوصی در ایران شروع به فعالیت 
ــیار زیادی را در داخل و خارج از کشور دارد ولی همیشه سعی  ــرکت رقبای بس کرد. این ش
ــب به آنها رضایت  ــافران و ارائه خدمات مناس ــن امنیت و اعتماد مس ــت با تامی کرده اس

مشتریان را جلب کند.
استراتژی های برند ماهان عبارتند از :

ــد و  ــش ارزش برن 	  افزای
ــه فرماندهی در  ــتیابی ب دس

بازار داخلی
ــق و حقوق و  ــود ح 	  بهب

اعتماد و مشارکت مشتریان
	  اطمینان خاطر مشتریان 
ــن هواپیمایی  ــه بهتری از اینک
ــود انتخاب  ــفر خ را برای س

کرده اند
ماهان همیشه تالش کرده 
ــده هایی که  ــت تا به وع اس
ــتریان خود داده است  به مش

عمل کند که آنها شامل :
ــال گرایی )حرفه ای  	  کم
ــئولیت پذیری،  مس ــودن،  ب
قابل  ــودن،  ب ــدار  م ــون  قان

اعتماد بودن(
)احساسات،  محافظت    	
)اعتماد،  اعتبار  ــخصیت(  ش

صادق بودن، درک(
ــرای  ب ــذاری  گ ارزش    	
ــت قیمتی ولی نه  پول )رقاب
همیشه، کم قیمت تر بودن(

ــاط دیگر جهان گران تر  ــبت به  نق ــان ادامه دادند از آنجاییکه تبلیغات در ایران نس ایش
ــرکت ماهان باید محدودیت هایی را برای تبلیغات خود در نظر بگیرد.با  ــت، بنابراین ش اس
ــتریان خود تبلیغات متفاوتی را در داخل  این وجود، ماهان برای تاثیرگذاری مثبت بر مش
ــور انجام داده است مثل تهیه بیلبورد، تبلیغات در مجالت داخلی و خارجی،  و خارج کش

اسپانسری کنفرانس و . . .
در آماری که از میزان رضایت مشتریان از شرکت ماهان تهیه شده 35% عملکرد ماهان 
ــط و 4% ضعیف بیان کرده اند. و در نهایت آقای حسینی  را عالی ،49% خوب ،12% متوس

بیان کردند، مشتریان ما مهمترین موضوع برند ما هستند.
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ــاد برند در صنایع خدماتی و حوزه های مختلف آن" عنوان ارائه دکتر محمد حقیقی عضو  "ایج
ــس بین المللی برند بود. به  ــگاه تهران و عضو هیئت علمی چهارمین کنفران ــت علمی دانش هیئ
ــرکتهای خدماتی به  ــاس برند خدمات است. حوزه های اصلی برند ش ــان شرکت، اس گفته ایش
ــتقیم نبوده و چگونگی  ــت. حوزه اول که بنوعی قابل کنترل مس ــیم اس دو حوزۀ مجزا قابل تقس
قدرتمند شدن برند را شامل می شود دارای ابعاد کیفیت خدمات، سرعت ارائه خدمات، احترام 
ــت که حوزه دوم را می توان  ــت. این درحالی اس ــات اس ــیک، نوآوری و احساس ــتری، ش به مش
ــان می دهد. این حوزه  ــرد و چگونگی  ایجاد یک برند قدرتمند را نش ــتقیم کنترل ک به طور مس
ــعب، کارکنان، شعار، لوگو، ظاهر و فعالیت ها است. از نظر ایشان  ــامل خدمات، تبلیغات، ش ش

بزرگترین فرصتی که ارائه دهندگان خدمات با 
آن مواجه هستند قدرت باالی عرضه کنندگان 
ــت که  ــت. این در حالی اس در ایجاد تمایز اس
اجرای استراتژی تمایز در میان تولیدکنندگان 
ــا ارائه  ــه ب ــه باالتری در مقایس ــا هزین کاال ب
ــًا  ــت. اساس دهندگان خدمات انجام پذیر اس
ــازی مرهون شناخت دقیق  موفقیت در برندس
ــر درمورد  ــت. این ام ــار مصرف کننده اس رفت
ــیار حساس تر و سخت تر از حوزۀ  خدمات بس
ــت. بخش عمده ارائه دکتر حقیقی به  کاال اس
بحث پیرامون ارزش ویژۀ برند خدمات و ابعاد 
ــژۀ برند خدمات اختصاص  اثرگذار بر ارزش وی

یافت. 
ــش و پاسخ با حضور  ــه پرس در نهایت جلس
ــان، دکتر محمود محمدیان، دکتر کامبیز  ایش
ــت  ــی اهلل داد )ریاس ــر مرتض ــو، دکت پیکارچ
موسسه عالی آموزشی بانکداری(، آقای آسوده 
ــیس  )رئیس هیئت اجرایی پی گیری امور تاس

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان( برگزار گردید.

بزرگترین فرصتی ک�ه ارائه دهندگان 
خدم�ات با آن مواجه هس�تند قدرت 
ایج�اد  در  عرضه کنن�دگان  ب�االی 
تمای�ز اس�ت. اساس�ًا موفقی�ت در 
برندس�ازی مرهون ش�ناخت دقیق 
رفت�ار مصرف کننده اس�ت. این امر 
درمورد خدمات بس�یار حس�اس تر 
و س�خت ت�ر از ح�وزۀ کاال اس�ت.
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وفاداری نسبت به برند

مقدمه
ــی با افزایش  ــدت رقابت در بازارهای به ش
ــوالت با هم   ــز محص ــش تمای ــک و کاه ریس
وفاداری به برند یک عنصر اصلی استراتژی ها 
ــت. وفاداری به  ــای بازاریابی اس و تاکتیک ه
ــع ورود رقبا، قابلیت  ــد مزایائی نظیر موان برن
ــخگوئی به تهدیدات رقابتی، فروش  بهتر پاس
ــتر و حساسیت کمتر مشتری به  و درامد بیش
ــای بازاریابی رقبا را ایجاد می کند لذا  تالش ه
ــاداری و فرایندهائی که از طریق آن  منابع وف
ــته های  ــود نگرانی اصلی در نوش ایجاد می ش

)kurt matzler_2008( .بازاریابی است
 تحقیقات جدید اطمینان و اعتماد به برند 
ــه عنوان تعیین کننده اصلی وفاداری برند  را ب
مطرح می کنند در نظریه اطمینان، اطمینان 

ــط بلندمدت به  ــعه رواب متغیرکلیدی در توس
ــمار می رود. تعهد مشتریان نسبت به برند  ش
در واقع منعکس کننده سطح درک مشتریان 
ــت. در این مقاله ما بر متغیر  ــازمان اس از س
ــا اطمینان و  ــم که ب ــری تمرکز می کنی دیگ
ــک  ــد ارتباط دارد یعنی ریس ــاداری به برن وف
گریزی مصرف کننده. دراین تحقیق وفاداری 
ــوان واکنش  ــده و هم به عن به برند درک ش
نگرشی و هم به عنوان واکنش رفتاری بررسی 
ــود که مصرف  ــود و نتیجه گرفته می ش می ش
ــک  ــطح باالتری از ریس ــدگان دارای س کنن
ــن رابطه به  ــتند. اما ای ــزی وفادار تر هس گری
ــه برند مورد  ــد و اطمینان ب ــیله تاثیر برن وس

مداخله قرار می گیرد . 

دکتر وظیفه دوست
استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

Vazifehdust@yahoo.com
دکتر بهرام خیری

استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
Bahareh.mrad@gmail.com

مریم روحانی
دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
Maryam_rohani2003@yahoo.com

برند
 )AMA(طبق نظریه انجمن بازاریابی امریکا
ــم، عبارت، سمبل،  ــت از اس برند عبارت اس
ــد که  ــا ترکیبی از این موارد می باش طرح و ی
ــی و وجودی یک  ــت اصل ــان کننده ماهی بی
شرکت محصول ویا یک خدمت می باشد. در 
درجه نخست، برند یک تعهد است و می گوید 
ــید و به تعهد آن  ــما آن نام را می شناس که ش
ــدف اصلی و حیاتی  ــاد دارید. اعتماد ه اعتم
ــت. دیوید آکر می گوید: برند سمبلی  برند اس
است که با تعداد زیادی دارایی و تعهد ذهنی 

 )kurt matzler_2008( .پیوند خورده است

چکیده
ــتراتژیک جزو دارایی های با ارزش شرکت ها  برندها از لحاظ اقتصادی و اس
ــتریان وفادار به برند هدف اساسی  ــوند.بنابراین داشتن مش محسوب می ش
ــطح باالی وفاداری به برند در میان مشتریان  ــرکت های تجاری است. س ش
باعث ایجاد یک سری مزیت های رقابتی برای شرکت ها می شود.در این مقاله 
ــده و در ادامه ریسک ادراک  ــی ش ــئله برند و وفاداری به برند بررس ابتدا مس
ــط مصرف کننده در ارتباط با برند مورد بحث قرار می گیرد. هدف  شده توس
ــک گریزی و رابطه آن با وفاداری به برند و  ــی رابطه بین ریس این مقاله بررس
ــد که با توجه به یافته های موجود آیا این رابطه به  ــی این نکته می باش بررس

وسیله تاثیر برند و اطمینان به برند تحت تاثیر  قرار می گیرد یا خیر.
کلید واژه ها: برند، مدیریت برند، وفاداری به برند، ریسک گریزی

تحقیق�ات جدید اطمین�ان و اعتماد به برند 
را ب�ه عن�وان تعیین کننده اصل�ی وفاداری 
برند مط�رح می کنند. در نظری�ه اطمینان، 
اطمین�ان متغیرکلی�دی در توس�عه رواب�ط 
بلندمدت به ش�مار می رود. تعهد مشتریان 
نس�بت به برن�د در واق�ع منعک�س کننده 
س�طح درک مش�تریان از س�ازمان است. 
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مدیریت برند
ــرد تکنیک های بازاریابی  مدیریت برند کارب
ــوط تولید یا  ــول ویژه، خط ــرای یک محص ب
ــش ارزش قابل درک  ــد و افزای ــد می باش برن
ـــتریان را می طلبد.  ــرای مش ــوالت ب محـص
ــوان یک تعهد  ــد را به عن ــان یک برن بازاریاب
ضمنی می بینند که باید سطحی از کیفیتی را 
که مردم از یک برند انتظار دارند در خریدهای 
ــل محصوالت  ــان در مقاب ــده آن ــال و آین حـ
مشابه تامین نماید. در این راستا فعالیت های 
ــال تعهدی  ــر به انتق ــی تعاملی منج بازاریاب
ــامل تعامالت و تجربیات بین  ــود که ش می ش
ــتریان  ــرکت، ارائه کنندگان خدمات و مش ش

می باشد. 

تعریف وفاداری برند
انجمن بازاریابی امریکا )AMA( وفاداری به 
ــد: مزیتی که در  ــد را چنین تعریف می کن برن
آن یک مشتری به جای خریدن یک محصول 
ــده آن را به طور مکرر از  از چندین عرضه کنن
ــداری نمایند. وفاداری  یک عرضه کننده خری
ــت از واکنش رفتاری نسبتًا  به برند عبارت اس
ــرد در طول زمان  ــد که ف ــه در خری متعصبان
ــبت به برند پیدا میکند و این رفتار باعث  نس
ــای تصمیم گیری و  ــه در فراینده ــود ک می ش
ــی از مجموعه نام هایی که در ذهن دارد  ارزیاب
ــدا کند. این  ــه آن برند پی ــی ب ــش خاص گرای
ــناختی و  ــش تابعی از فرایندهای روانش واکن
ذهنی فرد است. در مواجهه با محصوالتی که 
ــتند، مصرف  به لحاظ کلیه جوانب برابر هس
ــًا برندهایی را انتخاب می کنند  کنندگان غالب
کـــــه آن را می شناسند، محترم می شمارند 

و تایید می کنند. 
ــد و رفتار خرید  ــز بین وفاداری به برن تمای
ــد تکراری  ــت دارد. رفتار خری ــراری اهمی تک
ــرف کننده پیاپی در  ــت که مص بدین معنا اس
ــاس خاصی  ــال خرید محصول بدون احس ح
ــاداری به  ــت. در مقابل وف ــبت به آن اس نس
ــده دارای  ــه مصرف کنن ــد تاکید دارد ک برن
ــبت به برند می باشد. رفتار  رجهان واقعی نس
ــه خاطر  ــت ب ــد افراد، ممکن اس ــرار خری تک
ــد  ــای قیمتی و بن های جایزه باش تخفیف ه

ــود، بنابراین تنها تکرار خرید، وفاداری کامل به برند نیست.  ــنده ارائه می ش ــوی فروش که از س
ــتند، اما وفاداری واقعی به برند، با یک تعهد  ــان هس جنبه های رفتاری هر دو نوع وفاداری یکس

روانی نسبت به آن همراه است؛ حال آنکه در وفاداری غیر واقعی این گونه نیست.

عملکرد وفاداری به برند

وفاداران پنهان )جستجو کنندگان(وفاداران

عدم وفاداریرفتار خرید عادتی)تکرار خرید(

 زیاد                              کم
زیاد                                   

           رویکرد نگرشی
                        کم            

وفاداری ب�ه برند عب�ارت اس�ت از واکنش رفتاری نس�بتًا 
متعصبان�ه در خری�د که ف�رد در طول زمان نس�بت به برند 
پی�دا میکند و ای�ن رفتار باعث می ش�ود ک�ه در فرایندهای 
تصمیم گی�ری و ارزیاب�ی از مجموع�ه نام هایی ک�ه در ذهن 
دارد گرای�ش خاص�ی ب�ه آن برن�د پی�دا کند. ای�ن واکنش 
تابع�ی از فراینده�ای روانش�ناختی و ذهن�ی فرد اس�ت. 
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رویکرد های اندازه گیری وفاداری به برند
1� رویکرد رفتاری وفاداری به برند

ــبت به یک برند. وفاداری رفتاری یعنی مشتریان در یک  دوره طوالنی مدت  ــت از رفتارهای ظاهر شده نس عبارت اس
ــامل تکرار خرید می باشد. در این  ــتفاده نمودن از یک کاال یا خدمت ادامه می دهند. وفاداری رفتاری ش به خریداری و اس
ــبت داده می شود و انگیزه ها و تعهد مشتریان به برند در درجه دوم  ــًا به الگوهای خرید گذشته نس رویکرد وفاداری اساس

اهمیت قرار می گیرد. 
2� رویکرد نگرشی به وفاداری به برند

ــی به عنوان ترجیح برند، قصد  ــود.وفاداری نگرش ــی که منجر به ایجاد یک ارتباط با برند می ش ــت از نگرش عبارت اس
خرید و تعهد بلند مدت به یک برند و گرایش به تبلیغات دهان به دهان مثبت تعریف می شود. وفاداری نگرشی یک تعهد 
عمیق برای خرید مجدد یا مشتری شدن مجدد  برای یک محصول یا خدمت در آینده، بوسیله تکرار خرید می باشد. تعهد 
مشتریان هنگامی برای سازمان ارزشمند است که به خرید واقعی تبدیل شود.رویکرد نگرشی وفاداری به برند شاخص های 
ــه با دو نوع دیگر از  ــناختی در مقایس ــتگی به یک برند را در بر می گیرد. وفاداری ش تعهد، اعتماد، تعلق خاطر و دلبس
قدرت بیشتری برای ایجاد وفاداری مشتری برخوردار است. انکلکس نیز رویکرد جدیدی به این دو رویکرد اضافه می کند.

مدل پویای از وفاداری مشتری

ریسک گریزی، اطمینان به برند و تاثیر برند 
روانشناسی به بازاریابی کمک می کند تا چرایی و چگونگی رفتار مصرف کننده را به منظور  تفسیر فرایند خرید و هدایت 
ــل دارند در یک موقعیت معین متحمل  ــکی که تمای ــای بازاریابی درک کنند. مصرف کنندگان از نظر میزان ریس تالش ه
بشوند متفاوت هستند. مطالعات لبرون، فارلی و گالثابت کرد که درجه ریسک گریزی افراد تابعی از عوامل درونی شخص 
ــک شامل دو مولفه عدم اطمینان از نتیجه و اهمیت نتایج منفی  ــت و به مالحظات بیرونی بازار ارتباطی ندارد.  ریس اس
ــند. هم عدم اطمینان از نتایج و هم میزان  ــت از نظر هر دو مولفه متفاوت باش ــد. افراد ممکن اس یک انتخاب می باش
ــک گریزی به عنوان یک متغیر بین موقعیتی است  ــت از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر یابد. ریس نتایج منفی ممکن اس

و بوسیله چند عامل موقعیتی تحت تاثیر قرار می گیرد.
ریسکهای متداول خرید شامل: 

ریسک عملیاتی: عملکرد و کارایی محصول انتخاب شده مطابق انتظار نمی باشد.
ریسک فیزیکی: محصول خطرهای فیزیکی برای مصرف کننده و یا اطرافیان ایجاد می کند.

ریسک مالی: عملکرد و کارایی محصول مطابق با قیمت پرداخت شده نمی باشد.
ریسک اجتماعی: استفاده از محصول موجبات خجالت و شرمساری را برای مصرف کننده فراهم می سازد.

ریسک زمانی: انتخاب محصول موجب می شود فرصت جستجو و انتخاب برای محصوالت از دست برود.
ــیله موقعیت های جدید و مبهم مورد تهدید واقع شده  ــاس می کنند به وس ــک گریز )محافظه کار( احس ــتریان ریس مش
ــی می کنند زیرا  ــک تلق ــتند. آنها محصوالت را به عنوان ریس ــه امتحان کردن محصوالت جدید بی میل هس ــبت ب و نس

ابعاد رفتاری مشتریان

ابعاد نگرشی مشتریان

انجام خرید

رضایت مشتری

اعتماد مشتری

تعهد مشتری

وفاداری مشتری

محافظه کار  کنندگان  مصرف 
ریسک خرید را با جمع آوری 
اطالع�ات اضاف�ی کاه�ش 
جم�ع آوری  ام�ا  می دهن�د 
آور اس�ت.  هزینه  اطالعات 
ب�رای  جس�تجو  ج�ای  ب�ه 
ریس�ک  یا  جدید  اطالع�ات 
امتحان  وس�یله  ب�ه  ک�ردن 
محصوالت جدی�د در زمانی 
که خری�د صورت م�ی گیرد 
مص�رف کنن�دگان با س�طح 
گری�زی  ریس�ک  از  باالئ�ی 
س�اده  اس�تراتژی  ی�ک  از 
اس�تفاده کرده و نس�بت به 
ی�ک برند وفادار م�ی مانند.
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ــه با محصوالت موجود  عملکرد این محصوالت نامعین بوده و در مقایس
ــک گریز  ــتند. لذا مصرف کنندگان ریس و برندهای موجود مجهول هس
ــای جدید اجتناب  ــان کردن محصوالت و برنده ــت از امتح ممکن اس
ــد. مصرف کنندگان محافظه  ــتفاده کنن ــرده و از برندهای موجود اس ک

کار ریسک خرید را با جمع آوری اطالعات اضافی 
کاهش می دهند اما جمع آوری اطالعات هزینه 
آور است. به جای جستجو برای اطالعات جدید 
ــیله امتحان محصوالت  ــک کردن به وس یا ریس
جدید در زمانی که خرید صورت می گیرد مصرف 
ــک گریزی از  ــطح باالئی از ریس ــدگان با س کنن
ــتفاده کرده و نسبت به  ــتراتژی ساده اس یک اس
ــک برند وفادار می مانند. همچنین رایلی و چو  ی
دریافتند بین ریسک گریزی افراد و سن، درآمد، 
ثروت و تحصیالت افراد رابطه معنی داری وجود 
دارد. با افزایش درآمد، ثروت و تحصیالت افراد، 
ــز افزایش خواهد  ــری آنها نی ــک پذی درجه ریس
یافت. ولی بین سن افراد و ریسک پذیری رابطه 
ــرف کنندگان  ــروزه مص ــود دارد. ام عکس وج
ــالخورده به صورت یکی از بخش های جذاب  س
ــازار در آمده اند و از آنجا که این جامعه فرصت  ب
و پول بیشتری دارد بازار بسیار خوبی به حساب 
ــش از جامعه مصرف  ــن بخ ــد ای می آید. با رش
ــعت و قدرت خرید بازاریاب ها  کننده از نظر وس
ــژه ای برآمده اند تا  ــتراتژی وی در صدد تدوین اس
ــم محصوالت و خدمات  ــد به این بازار مه بتوانن

مناسبی عرضه کنند.
ــوان تعیین  ــی برند به عن ــر دو جنبه اصل ــروک ب ــادوری و هلدب چ
ــر برند و اطمینان  ــاداری برند تمرکز می کنند یعنی تاثی ــای وف کننده ه
ــوان تمایل مصرف کنندگان به اتکا  ــه برند. اطمینان به برند را به عن ب
ــده آن تعریف می کنند و  ــت اجرای وظیفه بیان ش ــر قابلیت برند جه ب
اطمینان تنها در موقعیت های عدم اطمینان حادث می شود. با داشتن 
ــه دنبال کاهش عدم  ــدود، مصرف کنندگان ب ــا منابع ادارکی مح تنه
اطمینان و پیچیدگی فرایندهای خرید به وسیله استفاده از میانبرهای 
ذهنی می باشند. یکی از  میانبرهای ذهنی اطمینان است که می تواند به 
عنوان مکانیزیمی برای کاهش پیچیدگی رفتار انسانی در موقعیت هایی 
ــدم اطمینان کنار بیایند بکار رود. در این جا کاهش  ــه افراد باید با ع ک
ریسک می تواند به عنوان وظیفه اولیه یک برند در فرایند تصمیم خرید 
ــود.  ــان به برند به عنوان یکی از مهمترین وظایف آن دیده ش و اطمین
تاثیر برند می تواند به عنوان ارزیابی مطلوب یا نامطلوب مصرف کننده از 
ــود. تاثیر برند به عنوان ظرفیت برند برای دریافت واکنش  برند دیده ش

مثبت مشتریان است که در نتیجه استفاه از ان درک می کنند. 
ــک تلقی  ــوان ابزارهائی برای کاهش ریس ــه عن ــا می توانند ب برنده
ــت به  ــک گریز ممکن اس ــدت ریس ــوند. لذا مصرف کنندگان به ش ش

ــتری نشان دهند. برندها به آنها لذت بیشتری داده  برندها واکنش بیش
ــتفاده از برندها  ــه کلی در زمان اس ــک گریز ب ــرف کنندگان ریس و مص
احساس بهتری دارند. در موقعیت های با درگیری  ذهنی باالی مشتری 
فرایند تصمیم گیری پیچیده تر می شود. افراد با سطح باالئی از درگیری 

ــده  ــتر درگیر پردازش اطالعات ش ــک محصول معین یا برند بیش در ی
ــا فرض می کنیم که  ــتری صورت می دهد و لذا م ــتدالل های بیش و اس
اطمینان به عنوان عامل کلیدی رابطه بلندمدت تلقی می شود. وفاداری 
ــه برند به عنوان نیت رفتاری  ــه برند به عنوان نتیجه مهم اطمینان ب ب

نسبت به برند یا الگوی واقعی رفتار خرید یا هر دو تلقی می شود.

Kurt Matzler مدل

اعتماد به برند

ریسک گریزی

تاثیر برند

وفاداری مشتری

وفاداری رفتاری

برنده�ا می توانند ب�ه عن�وان ابزارهائی برای 
کاه�ش ریس�ک تلق�ی ش�وند. ل�ذا مص�رف 
ممک�ن  گری�ز  ریس�ک  ش�دت  ب�ه  کنن�دگان 
اس�ت ب�ه برنده�ا واکن�ش بیش�تری نش�ان 
دهن�د. برنده�ا به آنها ل�ذت بیش�تری داده و 
مصرف کنندگان ریس�ک گریز ب�ه کلی در زمان 
اس�تفاده از برنده�ا احس�اس بهت�ری دارند. 

مدیران باید به 
استراتژی ها و 

معیارهائی توجه 
داشته باشند که 

به ایجاد تاثیر 
برند و اطمینان 

برند کمک 
می کند، نظیر 

استراتژی های 
هویت سازمان 

و تجارت و 
ارتباطات 
شخصی.
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نتیجه گیری
ــیاری از بازارها  ــدید در بس ــت رقابت ش ــه عل ب
ــباع  ــابه اش مصرف کنندگان از ارائه محصول مش
شده و از پیام های بازاریابی متناقض خسته شده اند 
ــتند تا ریسک ها  مصرف کنندگان به دنبال این هس
ــال روش هایی جهت  ــذا به دنب ــش داده و ل را کاه
ــاده کردن تصمیمات خرید خود می باشند یکی  س
ــک محیط بازار  ــت. در ی ــن روش ها برندهاس از ای
ــیار پیچیده، برندها یک راه میان بر را در فرآیند  بس
ــده به وجود می آورد. به  تصمیم گیری مصرف کنن
این ترتیب خریداران می توانند با اعتماد و اطمینان 
کافی محصوالت مورد نیاز خود را خریداری کنند. 
ــد را به عنوان  ــاداری به برن ــدگان وف مصرف کنن
ــتراتژی کاهش ریسک برای محصوالت  بهترین اس
و خدمات معین در نظر می گیرند. وفاداری به برند 
ــط مصرف کنندگان برای شرکت ها جهت نیل  توس
ــت، زیرا به شرکت ها حفاظت بیشتری از رقابت ارائه کرده  ــتراتژیک مهم اس به مزیت رقابتی از نظر اس
ــتراتژی ها و  ــود. مدیران باید به اس و باعث افزایش کنترل آنها در طرح ریزی برنامه های بازاریابی می ش
معیارهائی توجه داشته باشند که به ایجاد تاثیر برند و اطمینان برند کمک می کند نظیر استراتژی های 
ــخصی. اتکا نه فقط بر سازگاری و ایجاد رضایت مصرف کننده  ــازمان و تجارت و ارتباطات ش هویت س
بلکه با نمایش اعتبار و خیرخواهی به عنوان ابعاد مهم اطمینان باید منجر به تعلق فردی بیشتر و تعهد 
مصرف کنندگان شود. وفاداری به برند یک منبع بازارمحور رابطه ای است که به آسانی به وسیله رقبا 
تکرار نمی شود. در موقعیت های مختلف برای خرید یک محصول جستجوی اطالعات و تجربه و اعتماد 
با اهمیت است. وقتی که جستجوی مستقیم اطالعات دشوار باشد جایگزین های اطالعات نظیر برندها 

و شهرت و اطمینان اهمیت پیدا می کنند.

در یک محیط بازار بس�یار پیچیده، برندها 
یک راه میان ب������ر را در فرآیند تصمیم 
گی�ری مص�رف کنن�ده ب�ه وجود م�ی آورد 
ب�ه ای�ن ترتی�ب خری�داران م�ی توانند با 
محص�والت  کاف�ی  اطمین�ان  و  اعتم�اد 
کنن�د. خری�داری  را  خ�ود  نی�از  م�ورد 

منابع  
1ـ اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر / گری ارمسترانگ / دکتر علی پارسیان )1385(

2ـ رفتار مصرف کننده / جان سی موون / عباس صالح اردستانی )1381(
3ـ فلسفه های نام های تجاری توم براون / عطیه بطحایی )1385(

4ـ پایان نامه بررسی تاثیر برند خدماتی بر فرآیند ایجاد ارزش ـ وفاداری در مشتری )مطالعه موردی در شرکت خدمات فنی و مهندسی( 
دکتر بهرام خیری / دانشجو: مجتبی باقری )1388(   

5ـ مقاله عوامل تاثیر گذار برای انتخاب سهام / عبدالحمید دهقان )1388(
6ـ مقاله تحلیل مفهومی وفاداری به برند /شهرام گیالنی و شیرین کاظمی )1388(

7ـ مقاله بررسی فاکتور های رضایت مشتریان در بازاریابی صنعتی / تورج صادقی و احسان عادل پور )1388(

8-Risk aversion and brand loyalty: the mediating role of brand trust and  brand effect)kurt matzler-2008(
9-The Effects of Consumer Risk Perception on Pre-purchase Information in Online Auctions:  Brand, Word-of-Mouth, and 
Customized Information)Hong-Youl Ha(
10-A study of brand loyalty in the Business-to-Business services sector, Rebekah Bennett University of Queensland )2001(
11-A theory of multidimensional brand loyalty, Gagdish  N. Sheth and C. Whan Park)1974(
12-Is cross-category brand loyalty determined by risk aversion? Nadja Silberhorn. Lutz Hildebrandt Humboldt-Universität 
zu Berlin, Germany
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روش های ارزش گذاری برند
ــه با مقوله برند  ارزش های مالی همیش
ــوس همراه  ــای نامحس ــایر دارایی ه و س
ــه 1980 بود که  ــا در اواخر ده بوده اند ام

روش های ارزش گذاری به صورت رسمی 
مورد استفاده قرار گرفته و به تخمین 
ــده در  ــد. ای ــا پرداختن ارزش برنده
ــک ارزش متمایز برای  نظر گرفتن ی
ــر مورد قبول  برندها در حال حاض

ــه دلیل  ــرار دارد. ب ــت ق اکثری
نامه های  توافق  مواردی چون 

ــای مجوزها و  تجاری، اعط
محصوالت،  قیمت گذاری 
ارزش گذاری برند در حال 
ــش مهمی در  ــر نق حاض

تجارت ایفا می کند.
دارایی هایی  ــالف  خ بر 

ــهام، اوراق قرضه و ...  ــون س همچ
هیچ بازار فعال و منسجمی برای ارزش گذاری 
ــی مدل های  ــذا برخ ــود ندارد ل ــا وج برنده
ــده   قیمت گذاری و ارزش گذاری برند ایجادش
عمدتًا بر مبنای دو گروه زیر قابل تفکیک اند:

ــر تحقیق و  ــای مبتنی ب 	  ارزش گذاری ه
پژوهش

	  روش های کاماًل مالی
   

   روش های مبتنی بر تحقیق
ــنجش ارزش  ــای متعددی برای س روش ه
ــای تحقیقات مصرف کننده  ویژه برند بر مبن
ــرد برندها وجود دارد. این  در خصوص عملک
ــی برای  ــود ارزش مال ــا به خودی خ روش ه
ــتفاده از  برندها در نظر نمی گیرند بلکه با اس
معیارهای رفتاری و نگرشی مصرف کننده که 
بر عملکرد اقتصادی برندها تأثیر گذار هستند 
به سنجش ارزش آنها می پردازند. اگر چه این 
ــا از نظر پیچیدگی با یکدیگر متفاوتند  روش ه
ــریح، تعبیر و  ــد با تش ــعی دارن اما همگی س
ــرف کننده،  ــا و ادراکات مص ــنجش باوره س
ــل بر خرید وی را مورد ارزیابی  تأثیر این عوام
ــترده ای  قرار دهند. این روش ها از طیف گس
ــل میزان آگاهی  ــای ادراکی از قبی از معیاره
ــش،  دان آگاه(،  ــاًل  کام ــع،  مطل ــع،  )نامطل
ــری و ذهنی،  ــاط، نگرش فک ــنایی، ارتب آش

ــه دیگران، بهره  ــت و توصیه محصول ب رضای
ــی مدل ها نیز از معیارهای  می گیرند. در برخ
رفتاری دیگری مثل سهم بازار و قیمت نسبی 

نیز استفاده می شود. 
در بین مراحل مختلف مدل سازی آماری، 
ــله مراتبی نیز  ــه صورت سلس ــن معیارها ب ای
ــد را از مرحله  ــا رفتار خری ــود ت مرتبط می ش
ــد طبقه بندی کنند یا  آگاهی تا ترجیح و خری
ــاس تأثیرگذاری نسبی شان بر ادراکات  بر اس
ــنجش ارزش  مصرف کننده، منبعی جهت س
ــر در یک یا  ــت دهند. تغیی ــژه برند به دس وی
ــث تغییر در رفتار  ــاخص  می تواند باع چند ش
ــه خود باعث  ــود ک خرید مصرف کنندگان ش
ــر خواهد  ــد مورد نظ ــی برن ــر ارزش مال تغیی
ــا تفاوتی بین  ــد. البته در این نوع روش ه ش
ــل R&D، طراحی و یا  ــایر عوامل مث ــر س تأثی
ــود. لذا با استفاده  برند در نظر گرفته نمی ش
ــفاف و بین  ــوان به رابطه ای ش ــا نمی ت از آنه
ــرد مالی برند  ــاخص های بازاریابی و عملک ش
ــد از نظر این  ــرد. یعنی یک برند می توان پی ب
ــیار مطلوب و مثبتی  ــاخص ها عملکرد بس ش
ــد و در عین حال که هیچ ارزش  ــته باش داش

مالی از خود به نمایش نگذارند.
ــنجش صحیح  در نتیجه درک، تعبیر و س
ــاخص های ارزش ویژه برند برای ارزش یابی  ش
مالی ارزش ویژه برند بسیار شایان توجه است. 
ــای کلیدی در خصوص  ــًا اینکه معیاره مضاف
ــود دارد که  ــرف کننده وج ــار خرید مص رفت
ــت یک برند را رقم خواهند  موفقیت یا شکس
زند که البته اگر در یک مدل اقتصادی ادغام 
ــد ارزش اقتصادی  ــوند نمی توانن و ترکیب نش

برندها را به درستی نشان دهند.

   روش های مالی
	  روش های مبتنی بر هزینه با استفاده از 
جمع هزینه های متحمل شده برای ایجاد یک 
ــا هزینه های جایگزینی برند تازه ایجاد  برند )ی
ــکل می گیرند؛ یعنی  ــد فعلی( ش ــده با برن ش
ــعه و بهبود  مجموع هزینه های بازاریابی، توس
ــای ارتباطات و   ــول، تبلیغات، هزینه ه محص
ــتند.  .... این روش ها چندان مثمر ثمر نیس
ــتگی بین سرمایه گذاری های  زیرا هیچ همبس
ــه و ارزش افزوده یک برند  مالی صورت گرفت

س�نجش ارزش وی�ژه برند 
بر مبن�ای تحقیقات مصرف 
کننده ب�ه خودی خود ارزش 
مالی ب�رای برنده�ا در نظر 
نمی گیرد بلکه با اس�تفاده از 
معیارهای رفتاری و نگرشی 
مصرف کننده که بر عملکرد 
تأثی�ر  برنده�ا  اقتص�ادی 
س�نجش  به  هس�تند  گذار 
می پ�ردازد. آنه�ا  ارزش 

ارزش گذاری برند
 

)قسمت سوم(
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نمی توان یافت. سرمایه گذاری مالی عاملی مهم در ایجاد ارزش برند است و مقوله ای است فراتر از هزینه های 
ــنل، بسته بندی و طراحی محصول، خرده فروشی و ... نیز  ــامل R&D، آموزش پرس تبلیغات و ترفیعات که ش

می شود و اگر به درستی سنجیده نشود، نمی تواند مبنایی صحیح برای قضاوت فراهم کند.
ــه آنهاست که البته این روش یعنی مقایسه  ــه، یکی دیگر از روش های ارزش گذاری برندها، مقایس 	  مقایس
ــت زیرا آنها از نظر تعریف با یکدیگر متفاوت و غیر قابل مقایسه اند. لذا  ــوار اس ــیار دش در خصوص برندها بس
ــباهت و همگونی مواردی از قبیل تشابه بازار  ارزش افزوده برندها در یک گروه از محصوالت حتی با وجود ش
هدف، مخارج تبلیغات، کانال های توزیع، قیمت و ... چندان قابلیت مقایسه با دیگر برندها را ندارد. مقایسه 
صرفًا باید به عنوان مرجعی جهت بررسی و چک کردن مورد استفاده قرار گیرد نه به عنوان منبعی قابل اتکاء 

برای ارزش گذاری برندها.
ــی  	  قیمت  گذاری مازاد، در این روش ارزش برند حاصل جمع خالص ارزش فعلی قیمت های آتی و ارزش
است که یک کاالی برنددار به همراه دارد منهای ارزش قیمت های آتی یک کاال یا محصول بدون برند یا دارای 
برند ژنریک. البته هدف اصلی بسیاری از برندها دریافت قیمتی باالتر نسبت به محصوالت بدون برند در آینده 
ــت. یعنی ارزش این برندها در ایجاد تقاضا در آینده  ــت بلکه هدف، اطمینان از وجود تقاضا در آینده اس نیس
ــارژ قیمتی باالتر برای محصول. این مسأله چه در مورد محصوالت  ــبت به ش ــت نه در ایجاد اطمینان نس اس

مصرفی بی دوام و چه محصوالت بادوام صادق است.
این روش چندان مورد استفاده نیست چون به ندرت می توان معادل هایی یافت که کاماًل شبیه هم باشند 
و فقط در برند و تفاوت قیمت با هم تفاوت داشته باشند. امروزه تقریبًا همه محصوالت دارای برند هستند و 
در مواردی اسم و برند یک فروشگاه نیز می تواند به اندازه برند تولید کننده دارای اهمیت باشد تفاوت قیمت 
ــاخصی از قدرت آن برند باشد اما نمی تواند تنهاترین یا مهم ترین  بین یک برند و محصوالت رقیب می تواند ش

عاملی باشد که باعث ارزش آفرینی برای یک شرکت شده باشد.
	  استفاده اقتصادی روش هایی که صرفًا از معیارهای مالی یا معیارهای مرتبط با ارزش ویژه برند استفاده 
ــیابی و سنجشی کامل و قوی از  ــتند که بتوانند ارزش می کنند عمدتًا فاقد اجزاء و عوامل بازاریابی و مالی هس
ــال 1988 شکل گرفت معیارهای  ــتفاده اقتصادی که در س ــت دهند. روش اس ارزش اقتصادی یک برند بدس
مالی و ارزش ویژه برند را تلفیق کرده و کامل ترین و پذیرفته شده ترین متولوژی در خصوص ارزش گذاری برند 
ــتفاده قرار گرفته است. این روش مبتنی بر اصول  ــت که در بیش از 3500 ارزش گذاری برند مورد اس را داراس

و مبانی مالی و اقتصادی زیر است:
ــت برندها می توانند باعث  ـ  اصول بازاریابی با کارکردهای تجارتی که برندها ایفا می کنند مرتبط اند. نخس
ــند که تقاضای آنها  ــتریان انفرادی یا مشتریان شرکتی باش ــتریان نیز می توانند مش ــوند. مش ایجاد تقاضا ش

س�نجش  و  تعبی�ر  درک،  نتیج�ه  در 
وی�ژه  ارزش  ش�اخص های  صحی�ح 
برن�د ب�رای ارزش یابی مال�ی ارزش 
ویژه برند بس�یار شایان توجه است. 
مضاف�ًا اینک�ه معیاره�ای کلی�دی در 
خصوص رفت�ار خرید مص�رف کننده 
وجود دارد که موفقیت یا شکست یک 
برن�د را رقم خواهند زند ک�ه البته اگر 
در یک م�دل اقتصادی ادغام و ترکیب 
نش�وند نمی توانن�د ارزش اقتصادی 
برنده�ا را به درس�تی نش�ان دهند.
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ــطه حجم خرید، قیمت و دفعات  بواس
ــود. دوم  ــه درآمد تبدیل می ش خرید ب
ــطه وفاداری و تکرار  آن که برندها بواس
خرید می توانند تقاضای مشتری را برای 

بلند مدت تضمین کند.
ــا خالص ارزش  ــول مالی نیز ب ـ  اص
ــج در تجارت  ــی رای ــه مفهوم ــی ک فعل
ــورد انتظار  ــت و به معنای ارزش م اس
ــت، در ارتباط است.  درآمدهای آتی اس
ــده و  ــای آتی برند پیش بینی ش درآمده
ــتفاده از نرخی که نشان  ــپس با اس س
ــق درآمدهای آتی  ــک تحق دهنده ریس
ــه منظور فهم  ــت تنزیل می گردد. ب اس
پیچیدگی ارزش آفرینی یک برند مراحل 

زیر را طی کنید:
ــر  ــا ب ــازار: برنده ــدی ب 1ـ  بخش بن
ــده تأثیر گذارند اما  انتخاب مصرف کنن
ــاس بازارهای مختلف  ــر بر اس این تأثی
ــد. بازار هر برند را  می تواند متفاوت باش
ــانی  بطوری که اجزاء با یکدیگر همپوش
ــند به گروه های متعدد و  ــته باش نداش
متجانسی تقسیم کنید. برای این کار از 
معیارهایی مثل نوع محصول یا خدمات 
ــای توزیع، الگوهای مصرف،  به کانال ه
ــتریان  بخش بندی های جغرافیایی، مش
ــتفاده کنید.  ــد یا قدیمی و ... اس جدی
ــبه  ارزش برند در هر بخش بازار محاس
شده و مجموع این ارزش ها، ارزش کلی 

برند را شکل خواهد داد.
ــود هر  2ـ  تحلیل مالی درآمدها یا س
بخش از بازار که در مرحله قبل توضیح 
ــد پیش بینی  ــرای هر برن ــد را ب داده ش
ــامل  ــوس ش نامحس کنید. درآمدهای 
درآمد برند منهای هزینه های عملیاتی، 
ــرمایه  مالیات های پرداختی و هزینه س
ــبیه مفهوم  ــد بود. این مفهوم ش خواه

سود اقتصادی خواهد بود.
ــش برند در  ــل تقاضای نق 3ـ  تحلی
ایجاد تقاضا برای محصوالت و خدمات 
در بازار را تعیین کرده و مشخص کنید 
ــوس به  ــد درصد درآمدهای نامحس چن
ــوده و آن را با  ــورد نظر ب ــر برند م خاط
ــاخص نقش برند"  ــاخصی به نام "ش ش

مشخص کنید. این کار با تعیین عوامل 
ــردن میزان  ــخص ک موجد تقاضا و مش
ــط برند  ــتقیم هر عامل توس ــر مس تأثی
ــاخص نقش برند"  ــورت می گیرد. "ش ص
ــد درصد  ــان می دهد چن ــع نش در واق
برند  ــطه  بواس ــوس  نامحس درآمدهای 
ــای برند  ــت. درآمده ــق یافته اس تحق
ــش برند در  ــاخص نق ــا ضرب عدد ش ب
خواهد  بدست  ــوس  نامحس درآمدهای 

آمد.
ــچ  بن  Bench Marketing 4ـ  
ــی: نقاط  ــه( رقابت ــگ )مقایس مارکتین
ــف برند را  ــاط ضع ــی و نق ــوت رقابت ق
ــت آوردن نرخ تنزیل مناسب  برای بدس
ــق درآمدهای  ــک تحق ــه معرف ریس ک
ــد )از این  ــخص کنی ــد؛ مش ــی باش آت
ــدرت برند" یاد  ــا عنوان "نمره ق معیار ب
می شود( این معیار شامل ارزش گذاری 
ــاختار یافته بازار برند، ثبات، جایگاه  س
رهبری، نرخ رشد، پشتیبانی ها، عوامل 
جغرافیایی، مقررات و قوانین حمایتی و 

... می باشد.
ــد: ارزش  ــبات ارزش برن 5ـ  محاس
ــل درآمدهای  ــل تنزی ــد حاص ویژه برن
ــط  ــت که توس ــده آتی اس پیش بینی ش
نرخ تنزیل مناسب تعدیل شده باشد که 
ــی را ارزش خالص فعلی یا  حاصل نهای
ــبات  NPV مستلزم  NPV گویند. محاس
ــات و دوره پس  ــی دوره عملی پیش بین
ــیله از استمرار  ــت تا بدین وس از آن اس
درآمدها در آینده اطمینان حاصل شود. 
این محاسبات در مدسازی ارزش گذاری 
برندها درموقعیت های بسیاری مناسب 

است. مثل: 
ــتراتژی های  ــی اثرات اس 	  پیش بین

بازاریابی و سرمایه گذاری
	  تعیین و ارزیابی بودجه ارتباطات

ــبه نرخ بازده سرمایه گذاری  	  محاس
روی برند

ــی فرصت های جدید یا پیک  	  ارزیاب
بازار

	  پیگیری مدیریت ارزش برند 

عاملی  مالی  سرمایه گذاری   
مه�م در ایج�اد ارزش برند 
اس�ت  مقول�ه ای  و  اس�ت 
تبلیغات  هزینه های  از  فراتر 
 ،R&D و ترفیعات که شامل
آموزش پرسنل، بسته بندی 
محص�ول،  طراح�ی  و 
نی�ز   ... و  خرده فروش�ی 
اگر به درس�تی  می ش�ود و 
سنجیده نش�ود، نمی تواند 
ب�رای  صحی�ح  مبنای�ی 

قضاوت فراهم کند.
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ــترک: دانش چگونگی  ــاب "برندگذاری مش در کت
ائتالف" در توصیف برند گذاری مشترک آمده است:

ــات  ــدی در ادبی ــترک واژه جدی ــذاری مش "برندگ
ــیعی از فعالیت های  ــف وس ــت که طی ــی اس بازاریاب
ــتری برند  بازاریابی که در آن دو و یا حتی تعداد بیش
با یکدیگر به همکاری می پردازند را شامل می شود." 
ــترک را می توان نوعی اسپانسرشیپ  برند گذاری مش
ــتفاده از نام خود را  ــت. آنجا که Marlboro اس دانس
  Ernest ــابداران به Ferrari  واگذار می نماید یا حس
ــوند.  ــر Monet Exhibition می ش و young  اسپانس
ــترک توافقی است که یک محصول یا  برندگذاری مش
خدمات را به بیش از یک نام برند متصل می سازد. یا 
به عبارت بهتر یک محصول را به تولیدکننده ای دیگر 
نسبت می دهد. عمومًا توافقات مربوط به برندگذاری 
ــرکت یا تعداد  ــامل همکاری های دو ش ــترک ش مش
بیشتری از شرکت ها است که در آن محصول خاصی 
ــخصًا برای این هدف انتخاب شده در نظر  را که  مش
ــوی تجاری،  ــود تا هر نوع لوگ ــعی می ش گرفته و س
طرح، رنگ و اساسًا ویژگی های مربوط به یک برند را 

به آن پیوند دهند.
ــدی از قوت های هر برند  ــدف از این کار بهره من ه
ــت که مشتریان  ــی اس به منظور دریافت اضافه ارزش
پرداخت خواهند کرد. عالوه بر این با این کار می توان 
ــایر تولیدکنندگان و  محصول یا خدمات را در برابر س
برندهای موجود مقاوم کرد و یا مزیت های ادراک شده 
موجود در هر برند را یکجا و در یک محصول متمرکز 

کرد.
ــامل ترکیب و تلفیق چند  برند گذاری مشترک ش
برند در یک محصول یا یک سرویس است. شرکت ها 
ــتراتژی  ــود از این اس ــازی برند خ ــرای قدرتمندس ب
استفاده می کنند و به همین خاطر برند گذاری تبدیل 
به یک ابزار شناخته شده و متداول در بازاریابی شده 
که به راحتی می تواند باعث ایجاد هم افزایی در بین 
برندها گردد. اگر برندگذاری مشترک به خوبی اجرا و 
ــود می تواند یک موقعیت دو سر برنده  پیاده سازی ش
ــاد کند و زمینه را  ــرای هر دو برند ایج )win-win( ب
ــناخته و یا دست نیافته  برای ورود به حوزه های ناش
ــازد. البته الزم است تمام فعالیت های  بازار فراهم س
ــی را ابتدا از حیث ایجاد آگاهی و وفاداری در  بازاریاب

مشتریان مورد توجه قرار داد.

"برندگذاری 
واژه  مش�ترک 

ادبی�ات  در  جدی�دی 
طی�ف  ک�ه  اس�ت  بازاریاب�ی 
فعالیت ه�ای  از  وس�یعی 
بازاریابی که در آن دو و یا حتی 
تعداد بیشتری برند با یکدیگر 
ب�ه هم�کاری م�ی پردازن�د را 
شامل می ش�ود." برند گذاری 
نوع�ی  می ت�وان  را  مش�ترک 

اسپانسرشیپ دانست.

بسیاری از فروشگاه های بزرگ زنجیره ای از برندگذاری مشترک )co- branding( برای فروشگاه های 
خود استفاده می کنند تا خود را در برابر اقدامات منفی برندهای فروشگاهی انفرادی مصون سازند. به 
طور مثال برند فروشگاهی Costco برند Kirkland signature است که طیف وسیعی از محصول اعم 

از محصوالت تناسب اندام، البسه، آب معدنی و ... را شامل می گردد.
ــترک  به اعتقاد Chang در مجله Journal of American Academy of Business، برندگذاری مش

در سه سطح در نظر گرفته می شود: سهم بازار، بسط برند و برندگذاری جهانی.
ــرکتی دیگر برای نفوذ در بازار، سطح دوم نیز  ــت از همبستگی یک شرکت با ش ــطح یک عبارتس س
ــت و در نهایت در سطح سوم تالش می شود تا برای  ــط برند در سهم بازار فعلی شرکت اس ــامل بس ش

ترکیب دو برند از یک استراتژی بین المللی استفاده شود.
ــرکت ها می توانند برای تقویت  ــت. ش ــی کوچکتری نیز هس ــای انتخاب co-branding دارای حوزه ه
ــرکت ها  ــته ای و بنیادی با دیگر ش ــتگی های هس ــتفاده بهینه از منابع، بهبود ظرفیت ها و شایس و اس

همکاری کرده و محصوالت متفاوت و متعددی را به طور یکجا تولید و عرضه کنند. 
 Ingredient co-branding ,same company co-branding :انواع برندگذاری مشترک عبارتند از

 Multiple Sponsor co-branding و ,Joint venture co-branding
ــتگی های درونی و تالش  ــخگویی به تغییرات بازار، ایجاد و تقویت شایس هدف همه این روش ها پاس

برای افزایش درآمدهاست.
ــترک جزء به جزء  ــد، برند گذاری مش ــترک همانطور که ذکر ش ــهای برندگذاری مش ــی از روش یک
ــامل خلق ارزش ویژه برند برای اجزاء، عوامل و قسمت های  ــت که ش )Ingredient co-branding( اس

مربوط به سایر محصوالت است. به طور مثال:
	  نان شیرینی Betty که در آن از شکالت Hershey  استفاده شده است.

 Nestle با شکالت Phillsbury نان شیرینی  	
	  کامپیوترهای Dell که در آن از پردازشگر Intel استفاده شده

Smucker با میوه های Kellogg تارت شیرینی های  	

برندسازی مشترک
Co-Branding 
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هدف از ای�ن کار بهره مندی از 
قوت ه�ای هر برن�د به منظور 
دریافت اضافه ارزش�ی است 
که مشتریان پرداخت خواهند 
ک�رد. عالوه بر این ب�ا این کار 
خدمات  یا  محص�ول  می توان 
را در برابر سایر تولیدکنندگان 
و برنده�ای موجود مقاوم کرد 
و ی�ا مزیت ه�ای ادراک ش�ده 
موج�ود در هر برن�د را یکجا و 
در یک محصول متمرکز کرد.

ــرکتی با بیش از یک نوع محصول  ــت که در آن ش ــترک same company co-branding اس نوعی دیگر از برندگذاری مش
همزمان سعی در تقویت برندهای مختلف خود را دارد. به طور مثال:

	  General mills که تبلیغ و تقویت سریال های Trix و ماست Yoplait می پردازد.
Oscar Mayer به همراه گوشت های برند Kraft وعده های غذایی  	

Joint Venture co-branding  نوع دیگری از برندگذاری مشترک است که در آن چند شرکت به منظور عرضه یک کاال یا 
محصول به جامعه و بازار هدف، نوعی پیمان استراتژیک بایکدیگر ایجاد می کنند. به طور مثال:

ــد کرده اند که دارنده آن  ــا همکاری یکدیگر نوعی کارت اعتباری تولی ــی British Airways و Citibank که ب ــوط هوای خط
می تواند بطور اتوماتیک عضو کلوپ مدیران شرکت هواپیمایی نیز باشد.

ــرکت برای ایجاد اعتالفی استراتژیک در  ــت که در آن دو یا چند ش ــر اس ــترک با چند اسپانس و در نهایت برند گذاری مش
 Citibank/American  Airlines/Visa card :تکنولوژی های تبلیغات، فروش و ... با یکدیگر همکاری می کنند. مثل

ــت که لوازم خانگی فیلیپس را با قهوه  ــترک اس Senso به عنوان یک تولید کننده قهوه نمونه موفقی در برند گذاری مش
Douwe Egbert عجین و هم پیوند می کند. از نمونه های دیگر نیز می توان Beer Tender در سیستم های خانگی اشاره کرد 
ــود. یا ریش تراش های Gillette M3power که نیازمند باطری هستند و  ــط Krups و با نام Heineken فروخته می ش که توس

باطری های Duracell اشاره کرد که هر دو زیر مجموعه شرکتProcter & Gamble هستند.
برند گذاری مشترک را می توان بین یک سازمان و یک محصول نیز در نظر گرفت. نمونه موفق یک برندگذاری مشترک این 
 Sephora و شرکت Operation smile چنینی را می توان بین یک موسسه خیریه و یک تولیدکننده دانست که در آن خیریه
با هم همکاری کردند و Sephora با استفاده از لوگوی Operation smile مشتریان را تشویق به خرید می کنند تا مردم عالوه 

بر خرید به نوعی به یک انجمن خیریه نیز کمک کرده باشند.
شرکت های مشارکت کننده در امر برندگذاری مشترک به دنبال تحقق اهداف زیرند:

	  گسترش پایه عمومی مشتریان 
	  کسب منافع مالی 

	  پاسخ به نیازهای آشکار و پنهان مشتری 
	  تقویت مزیت های رقابتی 

	  عرضه محصولی جدید با تصویر ذهنی قوی
	  کسب منافع عملیاتی و اجرایی

برندگذاری مشترک می تواند به اشکال زیر وجود داشته باشد:
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1� ترفیع و تبلیغ
ــترک ترفیعی متداول ترین  برند گذاری مش
ــه در آن  ــت ک ــترک اس ــوع برندگذاری مش ن
ــاعدت های  ــا حمایت ها و مس ــذاری ب برندگ
ــروع شده و با  ــخاص برجسته ش نهادها و اش
ــر  ــر برند ادامه می یابد. اسپانس ارتقای تصوی
ــیاری فراروی  ــیپ می تواند فرصت های بس ش

شرکت ها فراهم آورد.

کننده 2� توافق با عرضه 
ــان برای  توافق با عرضه کنندگان راهی آس
ــی به عرضه ها و ارتباطات بلند مدت  دسترس
ــرکت مهیا می کند که باعث می شود  برای ش

تا  ــرمایه گذاری  س ــای  هزینه ه
ــش یابند.  ــادی کاه حد زی
تمایز عنصری بسیار مهم در 

برندگذاری  ــه  مقول
ــترک است که  مش
ــد از طریق  می توان
حفاظت  ــن  قوانی
تامین  ــار  انحص از 

گردد.

3� توافق 
با اعضای 

زنجیره ارزش
ــدف این توافق  ه

ــاد تجربه ای جدید برای  نامه ایج
ــی است  ــتری و ارتقای ارزش مش

که به وی می رسد. در برندگذاری 
ــترک زنجیره ارزش، اعضای کانال توزیع  مش
نیز به صورت عمودی و هم به صورت افقی با 
یکدیگر پیوند می خورند. این نوع از برندگذاری 
ــه کننده ـ خرده فروش یا  می تواند بین عرض
ــرکت هایی که محصوالت و خدمات مشابه  ش
عرضه می کنند و یا بین عرضه کننده محصول 

و عرضه کننده خدمات نیز منعقد گردد.

4� نوآوری
ــد  ــق نامه ها فرصت های رش این نوع تواف
ــتجوی بازارهای جدید  در بازار موجود و جس
ــوع اعتالف ها،  ــی آورد. در این ن ــم م را فراه
ــا عرضه های  ــد ت ــالش می کنن ــرکت ها ت ش
ــک و بازده دو  ــند. ریس ــته باش جدیدی داش
ــورد توجه  ــتند که باید م ــه مهمی هس مقول
ــن نوع برندگذاری در  قرار گیرند. موفقیت ای
ــران عالی رتبه و  ــق و همکاری مدی گرو تواف

سازمان ها با یکدیگر است.

مزایای برندگذاری مشترک
	  افزایش درآمدفروش

ــد با حداقل  ــتجوی بازارهای جدی 	  جس
هزینه

ــه  ــخ گویی ب ــریع تر در پاس ــردی س 	  رویک
شرایط محیطی

	  دستیابی به منابع جدید مالی
ــه  ب ــر  راحت ت و  ــریع تر  س ــتیابی  دس   	

دستاوردهای تکنولوژیک 
	  درآمد ناشی از فرانشیزها

	  کاهش ریسک
ــطه ایجاد  ــد به واس ــرکت ها می توانن 	  ش
ــترک  ــای مش ــی ازبرنده ــزوده ناش ارزش اف

قیمت های باالتری مطالبه کنند
ــری و تصویرذهنی بهتر از  ــا باورپذی 	  ارتق

برند 
	  ارتقا اعتمادمشتری به محصول

ــارکت  ــط کاری جهت مش ــعه رواب 	  توس
درپروژه های ریسکی

مشکالت برندگذاری مشترک
ــوط به طرفین حاضر  	  درک الزامات مرب
ــوار و در پاره ای  ــترک دش در برندگذاری مش
ــت وحتی ممکن  ــیار زمانبر اس ــوارد بس از م
ــع باعث ایجاد  ــت عالوه بر هدردادن مناب اس

خصومت نیز بشود.
ــترک دربازار  ــه یک برند مش 	  هنگامی ک
ــروج ازموقعیت  ــود را پیدا کرد، خ جایگاه خ
ــده و یا عرضه مجدد هریک ازبرندها  ایجادش

بطورجداگانه بسیار دشوار است.
ــارکت  ــت مش ــر جه ــرکت های حاض 	  ش
ــت دارای  ــترک ممکن اس دربرندگذاری مش
فرهنگ ها وبینش های متفاوتی 

باشند.
دارای  ــدی  اگربرن   	
پایینی  ــری  باورپذی
ــد  می توان ــد  باش
ــی  منف ــری  تصوی
جامعه  ــان  اذه در 
ایجاد و برند مقابل 
ــتخوش  دس نیز  را 

این نگاه سازد.
ــع  تغییرموض   	
ــک برند  ــگاه ی یاجای
ــت بر برند  ممکن اس

مقابل تاثیر معکوس داشته باشد.
ــًا  ــول اساس ــه دومحص ــرایطی ک 	  درش
ــتریان کاماًل متفاوتی  ــوده و یا مش متفاوت ب
داشته باشند برندگذاری مشترک احتمااًل بی 

تاثیر خواهد بود.
ــاختن انتظارات  ــی در برآورده س 	  ناتوان
ــه خاتمه قرارداد  ــت ب طرف مقابل ممکن اس

کار بیانجامد.
	  الزامات قانونی

ــلط یک طرف می تواند برای  	  ادغام یا تس
طرف دیگر مهلک باشد.

ــی،  ــده سیاس ــرات پیش بینی نش 	  تغیی
ــی می تواند  ــی و تکنولوژیک ــی، اجتماع قانون

نتایج دور از ذهنی پدید آورد.

را  مش�ترک  گ�ذاری  برن�د 
س�ازمان  یک  بین  می توان 
و یک محص�ول نیز در نظر 
گرف�ت. نمون�ه موفق یک 
این  مش�ترک  برندگ�ذاری 
بی�ن  می ت�وان  را  چنین�ی 
یک موسس�ه خیریه و یک 
تولیدکنن�ده دانس�ت که در 
 Operation خیری�ه  آن 
 Sephora شرکت  و   smile
ب�ا ه�م هم�کاری کردند و 
از  اس�تفاده  ب�ا   Sephora
 Operation smile لوگ�وی
ب�ه  تش�ویق  را  مش�تریان 
خری�د می کنن�د ت�ا م�ردم 
عالوه بر خرید به نوعی به 
یک انجمن خیریه نیز کمک 

کرده باشند.
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 MBA کاوه چمنکار، دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم وفنون مازندران،
kaveh.chamankar@gmail.com 
 MBA لیال قاسم پور، دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم و فنون مازندران،
Leila_ghassempour@yahoo.com

بحران های برند و 
کلید واژه: برند، بحران، رفتار مصرف کنندگان

رفتارمصرف کننده، ضدمصرف. 

چکیده 
ــه بحران های گوناگونی بر آنها اثر می گذارد.  ــترده ای از برندها وجود دارند ک در دنیای امروز، طیف گس
راهکارها و واکنش هایی که شرکت ها در هنگام بروز این بحران ها اتخاذ می کنند در موفقیت یا شکست آنها 
نقشی اساسی را ایفا می نماید. با اینکه اهمیت اثرات بحران ها بر رفتار مصرف کنندگان بسیار زیاد است، اما 
مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است. در این مقاله بحران های برند را به پنج دسته کلی تقسیم 
ــناختی و روانی. دالیل بروز و توضیحات درباره هر کدام  نموده ایم: بحران های تجربی، هویتی، اخالقی، ش
ــگیری و  از بحران ها را بیان کرده، اثرات آنها را بر رفتار مصرف کنندگان تحلیل و راهکارهایی را جهت پیش

یا کاهش اثرات بحران ها ارائه نموده ایم.

مقدمه 
ــت  ــترده ای مورد مطالعه قرار گرفته اس تاثیر اطالعات مربوط به برند بر رفتار مصرف کننده به طور گس
ــت و با توجه به نوع اطالعات، واضح است که یکی از  ــگرفی بر انتظارات فردی اس ــان دهنده تاثیر ش و نش
اطالعات مهم درباره کاالها، برند است. اهمیت برند در هنگام تصمیم گیری می تواند از طریق کارکرد های 

مختلفی که مصرف کننده با آنها درگیر است، مورد مطالعه قرار گیرد. 
اگر این کارکردها به هر دلیلی ضعیف عمل کنند، آنگاه مصرف کننده از خرید برند خودداری خواهد کرد. 
ــواهد نشان می دهند که بحران های برند متنوع تر و گسترده تر شده اند. اهمیت موضوع تا  مطالعات و ش
حدی است که برخی از شرکت ها آماج حمالت مصرف کنندگان مخالف قرار می گیرند، از قبیل فروشگاه های 
ــرکت از کارگران آسیایی مورد حمله قرار گرفته اند و مک دونالد که به  ــی ش برند نایکی که به دلیل بهره کش
ــم مصرف کنندگان را برانگیخته است. بدین ترتیب گاهی این  ــالمتی خش دلیل ارائه غذاهای مضر برای س

نارضایتی ها منجر به تشکیل گروه های ضدبرند می شوند. 
در این مطالعه ما به بررسی رفتارهای ضدبرند و راهکارهای مناسب جهت مدیریت مناسب این بحران ها 
ــم: بحران های تجربی،  ــیم بندی می کنی ــته عمده تقس ــه ایم. بدین منظور بحران ها را به پنج دس پرداخت
ــترده شدن  ــناختی و روانی. با درک عوامل ایجاد کننده بحران برند و جلوگیری از گس هویتی، اخالقی، ش
ــد. فعالیت های ضد برند امروزه از  ــل کرد که برند همچنان قوی خواهد مان ــا، می توان اطمینان حاص آنه
فضای مجازی و اینترنت به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند بهره می گیرند. بسیاری از وب سایت های ضدبرند 
جامعه محور هستند و امکان فعالیت منسجم علیه برند را با در اختیار قرار دادن فضای مجازی برای ابراز 
نارضایتی مصرف کنندگان فعال و قدرتمند، مهیا کردن فرصت برای تبادل اطالعات ضدبرند، سازماندهی 

تحریم ها و هماهنگ ساختن دادخواهی ها، فراهم می آورند. 

در صورت�ی ک�ه بی�ن تصویر 
ذهن�ی ای ک�ه از برند در ذهن 
مص�رف کننده ایجاد ش�ده و 
تجربه فرد، تضاد ایجاد شود 
بحران بوجود می آید. تصویر 
برند، تصوری ذهنی از برند را 
ایجاد می کند و ش�امل تمامی 
برن�د  ک�ه  اس�ت  تصورات�ی 
متمای�ز  و  منحصربه ف�رد  را 
مش�ابه  برنده�ای  س�ایر  از 

می نماید. 



38  

13
89

هار 
 ـ ب

ارم
چه

ره 
شما

دـ  
 برن

امه
ل ن

فص

برن�د  ض�د  فعالیت ه�ای 
مجازی  فض�ای  از  ام�روزه 
عن�وان  ب�ه  اینترن�ت  و 
قدرتمن�د  بس�یار  اب�زاری 
بس�یاری  می گیرند.  به�ره 
ضدبرن�د  وبس�ایت های  از 
و  هس�تند  مح�ور  جامع�ه 
منس�جم  فعالی�ت  ام�کان 
علی�ه برن�د را ب�ا در اختیار 
ق�رار دادن فض�ای مجازی 
برای ابراز نارضایتی مصرف 
کنندگان فع�ال و قدرتمند، 
برای  فرص�ت  ک�ردن  مهیا 
ضدبرند،  اطالع�ات  تبادل 
تحریم ه�ا  س�ازماندهی 
س�اختن  هماهن�گ  و 
فراه�م  دادخواهی ه�ا، 

می آورند.

بحران های تجربی 
دو دلیل برای پیدایش چنین بحرانی وجود 
ــده 2ـ خدمات  دارد : 1ـ انتظارات برآورده نش

ضعیف . 
معموال افراد از قبل در مورد یک برند خاص 
ــتین  انتظاراتی دارند و هنگامی که برای نخس
ــار برند مورد نظر را امتحان می کنند متوجه  ب
ــتباه می کرده اند. به  ــوند که کامال اش می ش
ــده، این افراد از  ــارات برآورده نش دلیل انتظ
ــد مذکور خودداری  امتحان کردن مجدد برن
ــه اول مصرف، نقش  می کنند. بنابراین تجرب
ــکل گیری دیدگاه مصرف  بسیار مهمی در ش

کننده نسبت به برند دارد. 
ــن در صورتی که بین تصویر ذهنی  همچنی
ــرف کننده ایجاد  ــه از برند در ذهن مص ای ک
ــود بحران  ــده و تجربه فرد، تضاد ایجاد ش ش
ــر برند، تصوری ذهنی از  بوجود می آید. تصوی
برند را ایجاد می کند و شامل تمامی تصوراتی 
ــرد و متمایز از  ــد را منحصربه ف ــت که برن اس
ــد. اطالعاتی  ــابه می نمای ــایر برندهای مش س
ــعار اصلی و کلیدی برند هستند )مثل  که ش
ــوند یا  ــرای برند ولوو( اگر اثبات نش امنیت ب
ــند منجر به آسیب دیدن رابطه برند  غلط باش
ــوند و برند، دیگر قابل  با مصرف کننده می ش

اعتماد نخواهد بود. 
ــود تصویری که از  ــاهده می ش بنابراین مش
ــکل می گیرد،  برند در ذهن مصرف کننده ش

اهمیت ویژه ای دارد و در صورتی که خدشه ای 
ــؤال  ــود کل هویت برند زیر س ــدان وارد ش ب
ــامل  ــی رود. بنابراین بحران های تجربی ش م
ــل کلیدی و  ــه عوام ــتند ک ــی هس نمونه های
ــده، اثبات نمی شوند و یا اصوال غلط  تبلیغ ش
ــتند. این بحران ها اثرات بسیار مخربی را  هس
علیرغم صداقت خود برند، بر آن می گذارند. 

راهکاری که در این زمینه پیشنهاد می شود 
این است که در ابتدا سعی شود از تبلیغات و 
شعارهای موهوم و اغراق آمیز پرهیز گردد. در 
ــاد تصویری مثبت و واقعی  مرحله بعد به ایج
ــود و با  ــرف کننده پرداخته ش ــن مص در ذه
ــه زمزمه های بازار، وضعیت  گوش فرا دادن ب
ــت  ــود. باید در نظر داش آینده پیش بینی ش
که برند مجموعه ای از ارزش های استنتاجی 
است. پس درک مردم از برند نقش مهمی در 

موفقیت برند دارد.
دلیل دیگری که باعث ایجاد بحران تجربی 
ــد.  ــات ضعیف می باش ــود وجود خدم می ش
ــی،  ــرکت های خدمات ــورد ش ــوال در م معم
ــنده  ــتری از فروش ــع بیش ــده توق مصرف کنن
ــد بود تا  ــد خواه ــت و عالقمن ــد داش خواه
کارکنان رفتار خوبی داشته باشند و در مورد 
ــت انجام شود، پیشنهادات  کاری که قرار اس
ــار خریدار  ــای مفیدی در اختی و راهنمایی ه
ــدام از این موارد انجام  ــرار دهند. اگر هر ک ق
ــود افراد حس بدی نسبت به آن برند پیدا  نش

می کنند.

ــه با نگرش  ــت اطالعاتی ک ــردم با دریاف م
پیشین آنها در تضاد است، ابتدا سعی می کنند 
ــاع کنند. بنابراین  ــین خود دف از نگرش پیش
ــنا  ــی که بحرانی برای یک برند نام آش هنگام
رخ می دهد، تجربیات مستقیم و غیرمستقیم 
ــا کمک می کند تا به  مصرف کنندگان به آنه
راحتی اطالعات، تجربیات و خاطرات خویش 
ــی نمایند و بدین ترتیب اثرات بحران  را بازیاب
ــش می یابد. اما در مورد برندهایی که نام  کاه
ــتند، در هنگام بروز بحران چون  ــنا نیس آش
مصرف کننده تجربه قبلی زیادی ندارد، همین 
بحران به ذهن او رسوخ می کند و بدین ترتیب 

ارزیابی او از برند شکل می گیرد.
ــدار و مقتدرانه در  ــن تبلیغات هدف بنابرای
ــدگان با  ــنایی مصرف کنن ــت افزایش آش جه
ــوالت با نظارت  ــد، افزایش کیفیت محص برن
ــرل کیفیت،  ــد تولید و روش های کنت بر رون
ــروش و ایجاد حس  ــود خدمات پس از ف بهب
اعتماد و اطمینان در ذهن مصرف کننده، از 
ــنهادی هستند. با راه اندازی  راهکارهای پیش
ــتریان و گوش فرا دادن  ــز ارتباط با مش مراک
ــنهادها و انتقادها می توان بستری را  به پیش
ــرار تجربه های ناموفق  ــری از تک برای جلوگی

پدید آورد. 
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مسائل کشور سازنده 
در ایجاد بحران های 
اخالقی نقش مهمی 

را ایفا می کند. 
گاهی نیز تضادهای 

اعتقادی و مذهبی 
باعث می شوند 

که مصرف کنندگان 
از یک برند خاص 

دوری کنند، زیرا 
سازندگان آن را 

مخالف با اعتقادات 
خویش می بینند یا 

از طرز تهیه و توزیع 
محصوالت راضی 

نیستند.

بحران های هویتی 
عدم تناسب برند با هویت افراد، ایجاد 
ــب  ــت و دیدگاه نامناس ــدم فردی حس ع
ــده از دالیل ایجاد  ــه مصرف کنن ــبت ب نس
ــتند. از آنجا که  ــی هس ــای هویت بحران ه
ــر معانی و ارزش های نمادین  هویت برند ب
ــتوار است، تضعیف و کدر کردن تصویر  اس
ــرف کننده اثر  ــه برند و مص ــد بر رابط برن

می گذارد. 
ــخصیت و  ــت برند از نظر ش ممکن اس
ــته  هویت با فرد مصرف کننده تناقض داش
ــاک  ــد. برخی محصوالت مانند پوش باش
ــتقیم با هویت و  ــودرو در ارتباط مس و خ
ــد. این  ــراد قرار دارن ــه اجتماعی اف طبق
ــتند که  محصوالت از جمله کاالهایی هس
ــد به تطابق  ــده در هنگام خری مصرف کنن
ــا هویت خود توجه می کند. اعتبار و  آنها ب
ــیار  صحتی که برند دارد در این موارد بس
قابل توجه است. گاهی یک برند خاص در 
ذهن افراد، با گروه خاصی مرتبط می شود 
ــن گروه در ذهن افراد جایگاه جالبی  که ای
ــئله در زمانی که شرکت ها  ندارد. این مس
ــکاران برای تبلیغ  ــه ها یا ورزش از هنرپیش

ــت پیش آید، یعنی اگر با گذشت زمان این افراد از نظر  ــتفاده می کنند ممکن اس اس
ــخصیت دچار نقصان شوند مصرف کنندگان در هنگام استفاده از آن برند خاص،  ش
ــت از  ــخص از خرید خود صرف نظر می کنند. همچنین ممکن اس با یادآوری آن ش
ــت ندارند آن  ــدی خرید نکنند، چون برند هویتی را معرفی می کند که آنها دوس برن
ــت که مصرف کنندگان از برندی به دلیل  ــناخته شوند. همینطور ممکن اس گونه ش
ــتفاده می کنند، اجتناب  ــویی با وضعیت اجتماعی یا کاالهای دیگری که اس ناهمس

نمایند. 
ــراد عالقه ای  ــواردی خاص، اف در م
ــه اکثریت مردم  ــی ک ــه مصرف اجناس ب
ــرا این گونه  ــرف می کنند ندارند، زی مص
افراد سعی دارند که خاص و با اطرافیان 
خود با توجه به اعتماد بنفسی که دارند 
ــند. از دست دادن فردیت  متفاوت باش
ــراد در هنگام  ــه اف ــت ک ــئله ای اس مس
ــه اکثر مردم از  ــتفاده از برندهایی ک اس

آنها استفاده می کنند با آن مواجه اند. 
ــی از  ــران هویتی ناش ــرای حل بح ب
ــت افراد  ــب محصول با هوی ــدم تناس ع
ــول  محص ــه  ارائ از  ــل  قب ــتی  می بایس
ــورد  ــی در م ــع و کامل ــات جام تحقیق
ــده انجام  ــگ و هویت مصرف کنن فرهن
ــاد دیدگاه  ــئله ایج ــود. در مورد مس ش
ــده،  ــه مصرف کنن ــبت ب ــب نس نامناس
ــت اجتماعی و فرهنگی  ــه به وضعی توج
ــده ضروری  ــار مصرف کنن ــراد و اقش اف
ــت که  ــه داش ــد توج ــه بای ــت، البت اس
ــا دیدگاه های متفاوت  ــه مقابله ب همیش
ــت. به عنوان نمونه شرکت  صحیح نیس
موتورسیکلت سازی هارلی داویدسون در 
ــعی داشت تا محصوالت خود را  ابتدا س

ــیکلت های  ــد. پس از مدتی به دالیلی مردم در مورد موتورس ــی معرفی کن خانوادگ
ــب  ــیکلت ها را مناس ــدگاه متفاوتی پیدا کردند و این موتورس ــون دی هارلی داویدس
ــرز فکر مقابله نکرد بلکه با  ــرکت نه تنها با این ط ــراد ماجراجو و جوان یافتند. ش اف
ــازی  ــی مدل های جدید این نظر را درباره محصوالتش تقویت کرد. فرهنگ س طراح
ــانی و  ــد. یعنی با اطالع رس ــن مصرف کنندگان نیز از راهکارهای مؤثر می باش در بی
ــت. در مورد بحران  ــر رفتار و دیدگاه آنها اثر گذاش ــی دادن به افراد می توان ب آگاه

عدم فردیت می توان از تنوع در محصوالت، 
ــوالت در  ــه محص ــازی و عرض سفارشی س

فروشگاه های خاص استفاده نمود. 

های اخالقی  بحران 
دالیل بروز این بحران عبارتند از: مسائل 
ــور سازنده مثل سیاست های  مربوط به کش
ــادی،  اعتق ــائل  مس و  ــه  طلبان ــگ  جن
سیاست های ضدحقوق بشر، مسائل زیست 

محیطی و وطن پرستی. 
ــر  ــرد از نظ ــت ف ــن حال ــع در ای در واق
ــئله دارد.  ایدلوژیکی با یک برند خاص مس
ــت که از یک  ایدئولوژی یک نظام فکری اس
ــرد. گاهی  ــکل می گی ــه نظر خاص ش نقط
ــاس می کنند که از نظر اخالقی  افراد احس
ــه یک برند خاص را مصرف  وظیفه دارند ک
نکنند. گاهی نیز افراد احساس می کنند که 
ــود خود فکر می کنند  ــرکت ها تنها به س ش
ــرکت  ــل انگیزاننده ش ــود را تنها عام و س
ــتوران ها تنها به  ــیاری از رس می دانند. بس
ــند و نگران سالمتی  ــود خود می اندیش س
مشتریان خود نیستند. بسیاری از مشتریان 
عالقمندند که شرکت ها مسئولیت اجتماعی 
خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند، 
ــتریان انجام این مسائل را  ولی برخی از مش

تنها یک امر تبلیغاتی می دانند.
ــاد  ایج در  ــازنده  س ــور  کش ــائل  مس
ــی را ایفا  ــی نقش مهم ــای اخالق بحران ه
ــت های جنگ طلبانه سران  می کند. سیاس
کشورها منجر به خودداری مصرف کنندگان 
ــده در آن  ــاخته ش از خریداری برندهای س
ــز تضادهای  ــود. گاهی نی ــورها می ش کش
ــوند که  ــی باعث می ش ــادی و مذهب اعتق
ــد خاص دوری  ــدگان از یک برن مصرف کنن
ــف با  ــازندگان آن را مخال ــرا س ــد، زی کنن
اعتقادات خویش می بینند یا از طرز تهیه و 

توزیع محصوالت راضی نیستند.

ع�دم تناس�ب برند با 
هوی�ت اف�راد، ایج�اد 
فردی�ت  ع�دم  ح�س 
نامناس�ب  دی�دگاه  و 
نسبت به مصرف کننده 
ایج�اد  دالی�ل  از 
هویت�ی  بحران ه�ای 
از آنج�ا ک�ه  هس�تند. 
معانی  ب�ر  برند  هویت 
و ارزش ه�ای نمادی�ن 
تضعیف  است،  استوار 
و کدر کردن تصویر برند 
بر رابطه برند و مصرف 

کننده اثر می گذارد. 
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ب�ه  بای�د  محص�ول 
طور کام�ل به اعضای 
شناس�انده  جامع�ه 
بتوانند  افراد  تا  ش�ود 
رف�ع  ب�رای  آن  از 
کمک  خ�ود  نیازه�ای 
که  محصولی  بگیرند. 
نی�ازی از افراد جامعه 
نمی کن�د  برط�رف  را 
مهج�ور خواهد ماند.

ب�ه  بح�ران  ای�ن 
روانی  ترس�ی  دلی�ل 
نوهراس�ی  ن�ام  ب�ه 
می گی�رد.  ش�کل 
اف�رادی ک�ه ب�ه این 
ت�رس مبتال هس�تند 
عالق�ه ای به امتحان 
محص�والت  ک�ردن 
جدی�د  برنده�ای  و 
هنگامی ک�ه  ندارن�د. 
برن�د  ش�رکت  ی�ک 
بازار  وارد  را  جدی�دی 
می کن�د بای�د مراقب 
این افراد باش�د. زیرا 
تنها  نه  افرادی  چنین 
محص�والت  خ�ود، 
مص�رف  را  جدی�د 
بلک�ه  نمی کنن�د، 
دیگران را نیز از خرید 
چنین محصوالتی باز 

می دارند.

برخی از برندها به دلیل نقض حقوق بشر، توسط مصرف کنندگان تحریم می شوند. این برندها عمدتًا به خاطر وضعیت نامناسب 
ــده توسط شرکت ها  ــری مورد انتقاد قرار می گیرند. محصوالت تولیدش ــان و حمایت از فعالیت های ضدبش کارگرهای کارخانجات ش
ــیمیایی که روی حیوانات آزمایش می شوند، تخریب  ــانند. به عنوان مثال محصوالت ش ــت آسیب برس ــت به محیط زیس ممکن اس
ــت از مصرف  بی رویه جنگل ها و منابع طبیعی و آلوده نمودن آب ها از طریق آالینده های کارخانجات. افراد عالقمند به محیط زیس
ــود عالقمندند تا پولی که صرف خرید  ــتانه خ ــوالت چنین برندهایی خودداری می کنند. برخی افراد به دلیل حس میهن پرس محص
می کنند در کشورشان بماند. این افراد از خرید برندهای مربوط به کشوهای بیگانه خودداری می کنند و تمایل دارند تا با خرید خود 

به اقتصاد کشورشان کمک کنند. همچنین با خریدهای محلی به توسعه کسب و کارهای موجود در کشورشان کمک می نمایند. 
ــود. در این صورت برند بایستی سعی کند تا بر  ــور سازنده یک برند ایجاد ش ــبت به کش ــت که دید منفی نس همچنین ممکن اس
ــور با اعتقادات خاص مذهبی  ــور میزبان تأکید نماید. هنگامی که برندی جهت ورود به بازار یک کش ارزش های مورد تأیید مردم کش
برنامه ریزی می کند، می بایستی تحقیقات گسترده ای در مورد اعتقادات مذهبی مردم انجام دهد. در برخی از موارد نیز بهتر است 
ــد زیرا ممکن است به منفورتر شدن برند در بین افراد بیشتری  ــته باش ــور دوری کند تا اینکه اصرار بر حضور داش که از بازار یک کش

منجر شود. 
ــتانه، همکاری با  ــر برند در ذهن مصرف کننده می توان از راهکارهایی همچون حمایت از فعالیت های بشردوس ــرای بهبود تصوی ب

ــیب دیدگان بالیای طبیعی و جنگ ها و دوری از  ــری، کمک به آس نهادهای حقوق بش
ــر استفاده کرد. جهت ایجاد برندی پاک و دوستدار محیط زیست  اعمال ضدحقوق بش
ــت دوری نمود و بودجه مناسب  باید تالش کرد که تا حد امکان از تخریب محیط زیس
برای تحقیقات در مورد محصوالت پاک اختصاص داد. در مواردی که مردم یک کشور 
یا منطقه به دالیل میهن پرستانه تنها از محصوالت داخلی استفاده می کنند، می توان 
ــتغال، توسعه و انتقال فناوری به  ــرمایه گذاری در آن کشور یا منطقه و ایجاد اش با س

حس میهن پرستی مردم احترام گذاشت. 

بحران شناختی
ــناخت کاال توسط مصرف کننده و همچنین عدم شناخت  در چنین بحرانی عدم ش
ــه برند تولیدکننده  ــود افراد ب ــط تولیدکننده موجب می ش نیازهای مصرف کننده توس
ــئله ممکن است به دلیل عدم نیاز افراد به محصول  محصول بی توجهی کنند. این مس
ــا صرفًا به دلیل جدید بودن محصول و عدم وجود فرایند معرفی به طور کامل، اتفاق  ی

بیفتد.
ــه نیازها و  ــرای عرضه به بازار ک ــن چیزی ب ــی با تعیی ــر بازاریاب ــزی عناص برنامه ری
خواسته های مشتریان را تامین کند آغاز می شود، پس از این مرحله باید به شناساندن 
کاال به افراد جامعه مبادرت نمود. در واقع محصول مهم ترین عنصر از آمیخته بازاریابی 
ــناخت افراد جامعه، محصول شکست خواهد  ــود و در صورت عدم ش ــوب می ش محس

ــته باشد و یا افراد محصول را به خوبی نشناسند،  ــت که اگر محصول با نیازهای افراد مطابقت نداش خورد. همچنین باید توجه داش
باید در موفقیت آن برند تردید داشت. در واقع در تمام تعاریف مربوط به محصول، مهم ترین نکته این است که محصول باید با نیاز 

وخواسته فرد تطابق داشته باشد پس عدم توجه به چنین نکته ای ضررهای فراوانی را سبب خواهد شد. 
تا زمانی که افراد محصول را نشناسند، حتی بزرگترین برندها نیز قادر به فروش نخواهند بود. به عنوان مثال موفق ترین برندها نیز 
در فروش روغن زیتون در انگلستان با شکست مواجه شدند، چرا که مردم این کشور چنین محصولی را نمی شناختند. محصوالتی 

که تنها به دلیل موفقیت در کشورهای خود به کشورهای دیگر صادر می شوند امکان دارد که با چنین مشکلی مواجه شوند. 
ــت که به نیازهای افراد جامعه توجه کرده و محصولی متناسب با این نیازها به بازار عرضه کنیم. در واقع  ــب این اس راهکار مناس
محصول صرفا یک شیء نیست بلکه وسیله ای برای رسیدن به هدفی است که برای آن ساخته شده است. همچنین محصول باید به 
طور کامل به اعضای جامعه شناسانده شود تا افراد بتوانند از آن برای رفع نیازهای خود کمک بگیرند. محصولی که نیازی از افراد 
ــتفاده از آن را نمی دانند، می تواند بحرانی برای  جامعه را برطرف نمی کند مهجور خواهد ماند. همچنین محصولی که افراد طرز اس
برند ایجاد کند. اهمیت برچسب زنی مناسب و تبلیغات کافی در چنین مرحله ای دارای اهمیت است. با آشنایی کافی، افراد متوجه 

خواهند شد که چنین محصولی مشکالت آنها را برطرف خواهد کرد و با خشنودی آن را خریداری خواهند نمود.
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1�  اسامی برندها 

PUMA
ــاوت، تمایز، فردیت،  ــم پوما گویای تف اس
ــی و بین المللی بودن  ــابقه ورزش چاالکی، س
ــاوت، تمایز و فردیت آن  ــت. ویژگی  تف آن اس
ــر طراحی و مد  ــز برند ب ــوان در تمرک را می ت
ــز در تمرکز برند بر  ــتجو کرد. چاالکی نی جس
ــهود است. ویژگی بین  سبک زندگی پویا مش
ــور پوما در عرصه  ــی بودن به خاطر حض الملل
ــابقه  ــت. س ــورها اس ــی و در اکثر کش جهان
ورزشی نیز به دلیل بیش از 25 سال فعالیت 
ــته های مختلف ورزشی از  در تولید لوازم رش
ــده است.  ــمرده ش ویژگی های برند پوما بر ش
اسم برند پوما با ویژگی های پوما )شیرکوهی( 
ــرعت، زیبایی ...  ــت دارد: قدرت، س مطابق
ــت که  نیز از جمله ویژگی های این حیوان اس
ــرکت پوما از آنها بهره جسته است. مضافًا  ش
این که نام پوما از نظر تلفظ نیز ساده و کوتاه 
است و به سرعت می توان آن را به خاطر آورد.

قسمت دوم:

Brand Communication

ــماره پیشین مجله برند به چاپ رسید مطالبی را پیرامون پایه های برند پوما، تغییر مفهوم برند پوما در طول  ــمت اول این مقاله که در ش در قس
ــط و تعمیق مطالعه موردی حاضر، مطالب  ــمارۀ قبل و برای بس زمان، تمایز این برند و درنهایت پورتفولیوی برند مطرح کردیم. درادامه مطالب ش

این شماره را به هویت برند پوما اختصاص می دهیم.

 حتلیل ارتباطات برند 

 nuala
 Natural نوآال در واقع مخفف کلمات

ــی(،  )جهان  Universal ــی(،  )طبیع
 Limitless ــتانه(،  )نوع دوس  Altruistic
ــاد(  ــل اعتم ــدود( و Authentic )قاب )نامح
است. این نام با عبارت تفکر در حرکت تعریف 
ــی و نوعی  ــرت، زیبای ــده و حاکی از بصی ش
منحصر به فرد بودن است. زیبایی فوق الذکر 
ــاره دارد به تهیه محصولی خوش ساخت  اش
ــکیل که استیل و عملکرد را یکجا با هم  و ش
ــد. انحصار به فرد نیز به معنای  ــته باش داش
ــب کامل با نیازهای یک خانم )مشتری  تناس

این برند خانم ها هستند( می باشد. 

96Hours
نوآور، همه کاره و مطابق با زندگی شهری 
ــای محصول 96  ــه ویژگی ه ــی از جمل همگ
ساعت است و برای افرادی تهیه شده که دائمًا 
ــتند. نوآوری  ــفر و جابه جایی هس در حال س
اشاره دارد به انتخاب قطعات مناسب و تهیه 
محصولی جدید که برای فردی که می خواهد 
چهار روز تمام طی طریق کند مناسب باشد. 
شهری بودن هم برگرفته شده است از سبک 
ــا فعالیت های روزانه  ــی مطابق ب مدرن زندگ
ــی همه کاره نیز معرف  ــم از کاری یا تفریح اع
سبک زندگی سریع امروزی است که بر طبق 
ــده، قابلیت استفاده  ــاخته ش آن محصول س
ــهری، مسافرت هوایی،  در سفرهای درون ش
البی هتل، ژیمناستیک، جلسات، افتتاح یک 
ــته باشد. با تمام اینها این  گالری و ... را داش
ــأله را مورد توجه قرار نداده و آن  نام یک مس
تعداد ساعاتی است که یک فرد سریع در یک 
ــرعت می تواند به طور متوسط  مسافرت پر س
ــت  ــاعت می توانس ــد. به جای 96 س بپیمای
ــتفاده کرد تا  ــاعت اس ــا 48 س از 24، 36 ی
ــان تر با مفهوم کلیدی و اصلی  مخاطب را آس

این نام درگیر کند. 

Peter Laundy و Trent Kahute :نویسندگان
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2-  ویژگی های بصری 

نشان پوما از جمله معدود لوگوهایی است 
ــدون نام به کار  ــوان آن را با نام یا ب ــه می ت ک
ــت که  ــال اس ــرد. این لوگو قریب به 30 س ب
ــطح جهان  ــتفاده قرار گرفته و در س مورد اس
ــیرکوهی در حال  ــت. ش ــده اس ــناخته ش ش
ــان دهنده پویایی، تهاجم و نگاه رو  پرش نش
ــن لوگو نوعی  ــت. مضافًا این که ای به جلوس
ــس انعطاف پذیری و ارگانیکی را به فرد القا  ح
ــه صورت حرف  ــد. حروف کلمه پوما ب می کن
ــت و خوانا  ــا فوت درش ــی و ب بزرگ انگلیس
نگاشته شده است که خود نشان دهنده نوعی 
حس تهاجم است. این لوگو به صورت سیاه و 

سفید نیز جذابیت خود را داراست. 

ــکل هندسی نسبتًا  ــمبل نوآال با یک ش س
ساده به نوعی گویای اصول و ایده های یوگا و 
کلیت زندگی  است. استفاده از حروف کوچک 
ــانی، و طبیعت ارگانیک برند  بیانگر حس انس
است. دایره ای بودن حروف نیز به نوعی نشان 
ــت. برند و اسم نوآال  دهنده چرخه زندگی اس
بر خالف بسیاری از طراحی ها نه بر پوما و نه 
بر اسپانسر آن بلکه بر نقش طراح آن کریستی 
ــد می ورزد. نام تور لینگتون  تورلینگتون تأکی
ــایانی می کند  به ایجاد آگاهی از برند کمک ش
چرا که نوآال تالش می کند خود را از سایر رقبا 
ــتال، مک کارتنی، آدیداس، نایکی و  مثل اس

حتی خود پوما متمایز سازد. 

ــفاف،  ــاعت، ش ــی 96 س ــان گرافیک نش
ــابه  ــت. فونت آن که مش واضح و بی پرده اس
فونت های نظامی است به نوعی نشان شتاب 
ــت. نوع فونت به کار رفته در آن  و فوریت اس
ــختی، شدت و نشان از آماده  نشان دهنده س
کردن شما برای یک مأموریت دارد: یک سفر 

ماجراجویانه. 

•  نوع و چینش حروف 

حروف نگاری مدرن و واضح 
ــد خود  ــات برن ــه ارتباط ــا در مجموع پوم
ــتفاده کرده  همواره از فونت  Helvetica اس
ــت. این فونت هم با حروف بزرگ و هم با  اس
حروف کوچک در همه جا از بسته بندی گرفته 
ــه کار رفته  و عملکرد  ــایت پوما ب تا در وب س
ــر از برند پوما  ــری مؤث ــی در خلق تصوی خوب
ــت. این امر به خاطر ماهیت فونت  داشته اس
Helvetica است که دارای محدودیت زمانی 
نبوده و می تواند سبک کالسیک قدیمی را با 
ــد روز تلفیق کند.  ــبک و الگوی مدرن و م س
ــایت  ــه از متن هم تا حدودی در وب س البت
ــده تا به  ــتفاده ش و آگهی های چاپی پوما اس
ــود خودشان، خود  محصوالت اجازه داده ش

را معرفی کنند. 

3�  ارتباطات برند مادر / اجزا و عوامل هویت 
•  رنگ

تعریفی مجدد از ترکیب رنگ 
ــیاه، قرمز،  ترکیب رنگ اولیه پوما یعنی س
سفید و خاکستری همواره در تمام ارتباطات 
ــود تا گروه های مختلف برند  برند حفظ می ش
اعم از برندهای زیر مجموعه و برندهای موازی 
را با یکدیگر متحد و همرنگ کند. رنگ اصلی 
ــده تا عالوه بر  ــس زمینه قرمز انتخاب ش و پ
ــازد. رنگ  ــان س تمایز، یادآوری آن را نیز آس
ــفید به کار رفته در پشت زمینه وب سایت  س
ــی را القا  ــس تمیزی و پاک ــد ما در نیز ح برن
ــاده و بی تکلف در انتخاب  می کند. رویکرد س
ــز کمک فراوانی  ــا به مصرف کننده نی رنگ ه
ــم از لباس،  ــه محصوالت اع ــد. چراک می کن
ــیار  کفش، لوازم جانبی دارای تنوع رنگ بس
ــد کلیت و هویت  ــتند که می توانن زیادی هس
برند پوما را از ذهن مصرف کننده پاک کنند. 

•  صفحه بندی و طرح

 Grid وفاداری به طرح شبکه ای
طرح بندی و چارچوب سازی پوما بر مبنای 
Grid نوعی حس سادگی، پاکی و مدرن بودن 
ــمبل ها و متون  ــد. لوگوها، س ــا می کن را الق
ــی بر ماهیت مدرن برند تأکید می کنند.  همگ
ــتفاده می کند تا  ــن طرح بندی اس ــا از ای پوم
بتواند با سهولت و حداقل کپی برداری توجه 
و تمرکز افراد را به محصوالت مختلف معطوف 
ــتفاده از ترکیب رنگ پوما که آن را  سازد. اس
ــوان در تمام ارتباطاتش مالحظه کرد نیز  می ت
ــان دادن برند کمک  ــجم تر نش به هرچه منس
ــر و ویژگی های بصری همگی  می کند. تصاوی
احساس و تجربه مدرن بودن و جاودانه بودن 

محصوالت پوما را تقویت می کنند. 

سمبل نوآال با یک شکل هندسی نسبتًا ساده به نوعی گویای اصول 
و ایده ه�ای یوگا و کلیت زندگی  اس�ت. اس�تفاده از ح�روف کوچک 
بیانگ�ر ح�س انس�انی، و طبیع�ت ارگانی�ک برند اس�ت. دایره ای 
ب�ودن ح�روف نیز ب�ه نوعی نش�ان دهن�ده چرخه زندگی اس�ت. 
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•  هویت لوگو

لوگوی اصلی 
و  ــی  اصل ــوی  لوگ از  ــا  پوم
ــام برندها و  ــود برای تم مادر خ
ــتفاده  گروه های محصوالتش اس
ــن ترتیب همه را  می کند و به ای
با هم متحد و یکسان می سازد. 
ــب  این لوگو درابتدا برای برچس
ــپس برای لباس ها  کفش ها و س
و لوازم جانبی نیز استفاده شد. 

لوگ�وی ش�یرکوهی در حال 
پرش 

ــیرکوهی در حال  ــوی ش لوگ
ــی مورد  ــه تنهای ــرًا ب پرش اخی
چرا  ــرد.  می گی ــرار  ق ــتفاده  اس
ــالیان  ــوی پوما طی س ــه لوگ ک
ــهرت و  ــال به اندازه کافی ش س
ــرده و در حال  محبوبیت پیدا ک
ــد پوما  ــًا یادآور برن ــر دقیق حاض
ــت روبه  ــگام با حرک ــت. هم اس
ــیرکوهی  لوگوی ش پوما،  جلوی 
در حال پرش به دفعات بیشتری 
ــرار می گیرد تا  ــتفاده ق مورد اس
ــد. این  تداعی گر این حرکت باش
لوگو را می توان همه جا از روش 
ــگاه های پوما  ــا فروش کفش ها ت

مشاهده کرد. 

حروف نگاری لوگو 
ــگاری پوما ابتدا  نوع حروف ن
ــبک زندگی  در گروه محصول س
ــد. این لوگو با  ورزشی مطرح ش
ــت:  دو بعد برند پوما مرتبط اس

کالسیک بودن و مد بودن.

 Super Cat لوگوی
ــتین  ــوپر کت نخس لوگوی س
ــه 1970 و به  ــل ده ــار در اوای ب
ــوی تاریخی  ــوان تکمیل لوگ عن
ــده از آن پس  ــی ش ــا طراح پوم
ــان به عنوان یک عالمت  این نش
ــناخته شد. برای پوما  تجاری ش
ــت. با گسترش  ــده اس مطرح ش
ــول فراتر از  ــط خط محص و بس
ــی، پوما تالش  کفش های ورزش
کرده تا این نشان تجاری را برای 
لباس و لوازم جانبی خود نیز جا 

بیاندازد. 

اس�م برند پوما با ویژگی های پوما )شیرکوهی( مطابقت 
دارد: قدرت، سرعت، زیبایی ... نیز از جمله ویژگی های 
ای�ن حیوان اس�ت که ش�رکت پوما از آنها بهره جس�ته 
اس�ت. مضافًا این که ن�ام پوما از نظر تلفظ نیز س�اده و 
کوتاه اس�ت و به س�رعت می توان آن را ب�ه خاطر آورد.
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برند مادر � ورزش 
ــی، پوما  ــای اصلی ورزش ــروه برنده در گ
ــا و تصاویر ذهنی مختلف  ــواره از عکس ه هم
ــته است.  به منظور انتقال پیام برند بهره جس
تبلیغات و وب سایت شرکت نیز ورزشکاری را 
نشان می دهد که با به تن داشتن محصوالت 
ــارکت  مش ــی  ورزش ــای  فعالیت ه در  ــا  پوم
ــکار معمواًل در  ــب آن که این ورزش دارد جال
ــده است  ــان داده ش ورزش های انفرادی نش
ــی. پوما بر  ــی یاگروه ــه در ورزش های تیم ن
ــکاران محدودی  خالف رقبایش از تأیید ورزش
بهره مند بوده است، این واقعیت تقریبًا باعث 
ــد که صرفًا افراد فعال در رشته های خاص  ش

ورزشی بدان دسترسی داشته باشند.

•  تصویرسازی ذهنی

برند مادر � سبک زندگی ورزشی 
ــایت برند اصلی و مجموعه تبلیغات  وب س
ــرای برقراری  ــا از تکنیک های مختلفی ب پوم
ــبک زندگی و مد  ــاط و تلفیق ورزش، س ارتب
ــت. تصویر ذهنی مربوط به  استفاده کرده اس
ــش از ورزش با مد  ــبک های زندگی پویا بی س
ــد( در ارتباط  ــی و خری ــای اجتماع )رخداده
ــامل مدل هایی است که  است. این تصویر ش
ــا برنامه هایی که  ــوالت را به تن دارند ی محص
ــارکت دارند یا عکس های  ــان در آن مش جوان
انتزاعی و ... که تالش دارد خانم های شهری 
ــناختی  ــال را به عنوان جامعه جمعیت ش فع

هدف مورد توجه قرار دهد.

اس�م پوما گوی�ای تف�اوت، تمایز، 
فردیت، چاالکی، س�ابقه ورزشی و 
بین المللی بودن آن اس�ت. ویژگی  
تفاوت، تمایز و فردیت آن را می توان 
در تمرک�ز برن�د ب�ر طراح�ی و مد 
جس�تجو کرد. چاالکی نیز در تمرکز 
برند بر س�بک زندگی پویا مش�هود 
اس�ت. ویژگی بی�ن المللی بودن به 
خاطر حضور پوما در عرصه جهانی 
و در اکثر کش�ورها اس�ت. س�ابقه 
ورزشی نیز به دلیل بیش از 25 سال 
فعالی�ت در تولید لوازم رش�ته های 
ویژگی ه�ای  از  ورزش�ی  مختل�ف 
برند پوما بر ش�مرده ش�ده است. 
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•  برندهای زیر مجموعه 

Nuala
ــرفته ارایه  نوآال با ترکیب رنگی گرم و پیش
ــری از فوت  ــت. این برند با بهره گی ــده اس ش
ــتفاده از حروف کوچک احساسی  Serif و اس
ــاوت و ارگانیک را منتقل می کند. تصویر  متف
ــه )تورلینگتون(  ــد هم طراح مجموع این برن
ــال یوگا و رقص  ــک خانم فعال در ح و هم ی
ــی برند نوآال با  ــان می دهد. به طور کل را نش
هوشمندی و ظرافتی خاص نیازهای یک زن 

با سبک زندگی فعال را به تصویر می کشد. 

96Hours
ــاعت با ترکیب رنگی سرد و صامت  96 س
ــن برند  ــت. با ای ــده اس ــه ش ــروف ارای و ح
ــامل  ــا رویکردی قدیمی ش ــه پوم زیرمجموع
ــان دادن  ــری از تصاویر، مدل ها و نش بهره گی
خط تولید محصول جهت انتقال پیام برند را 
ــتفاده قرار داده است. با وجود آنکه  مورد اس
تصاویر فوق الذکر در محیط های شهری مثل 
ــده، هدف  فرودگاه ها، ادارات بزرگ گرفته ش

برند مبهم و نامتناسب به نظر می رسد. 

•  برندهای مشترک

 PUMA-Mihara
ــدید و عمیق است.  دارای ترکیب رنگی ش
ــتفاده نشده و تالش شده  از حروف نگاری اس
ــود را معرفی کند. در  ــا محصول خودش خ ت
ــن برند از پانکی ها، جوانان خیابانی  تصاویر ای
و امثالهم استفاده شده است. انتقال فرهنگ 
ــهری و زیرزمینی جوانان هدف  زیر پوست ش

اصلی این برند بوده است. 

PUMA-Starck
ــی برند پوما  ــتارک از ترکیب رنگ اصل اس
ــتفاده کرده و به آن رنگ زرد را به عنوان  اس
ــت. با اتکا به  ــه وجودی خود افزوده اس مولف
توانایی محصوالت در انتقال پیام برند و عدم 
ــتارک تالش  ــروف نگاری، اس ــتفاده از ح اس
ــورش در ارتباطات برند را  ــت تا حض کرده اس
ــه دنبال نوعی  ــرده و به جای آن ب محدود ک
ــفاف و سبک و تمرکز بر یک ویژگی  زیبایی ش
ــد.  ــاده و ارتباط آن با کفش های پوما باش س
ــت یافتنی و  ــر جالب، دس ــه این رویک نتیج

خیالی بوده است. 

ــتر  ــماره بعد مجله برند به بحث بیش در ش
ــا در بحث ارتباطات  ــون نقاط قوت پوم پیرام

می پردازیم.

ش�یرکوهی در ح�ال پ�رش 
نشان دهنده پویایی، تهاجم 
و نگاه رو به جلوست.  مضافاً 
این که این لوگو نوعی حس 
ارگانیکی  و  انعطاف پذی�ری 
می کن�د.  الق�ا  ف�رد  ب�ه  را 
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ــده است با تکیه بر  ــعی ش در این مقاله س
ــی  ــه حاصل وکالت یا کارشناس ــه ای ک تجرب
ــت "وجوه  در صدها پرونده ثبتی و قضایی اس
اشتراک و افتراق عالیم و اسامی تجاری" مورد 
بررسی و تشریح قرار گیرد که امیدوارم اندکی 
در ارتقای فرهنگ حقوقی "مدیریت برند" موثر 

باشد.
ــب مخاطبین  ــه آنکه اغل ــه باتوجه ب البت
ــتند، به رسم  مجله، افرادی غیر حقوقی هس
ــن بوده، مطالب به  ــعی برای مقاالت قبلی، س

زبانی ساده و کاربردی بیان شود. 

گفتار اول - معرفی قوانین اصلی 
ــابقۀ تقنینی راجع به حمایت  در ایران، س
ــال 1310 باز  ــه قانون س ــاری ب ــم تج از عالی
ــه در حال حاضر الزم  می گردد. اما قانونی ک
االجراست، قانون "ثبت اختراعات، طرحهای 
ــوب 1386 و  ــم تجاری" مص ــی و عالی صنعت
ــت که  آیین نامۀ اجرایی آن مصوب 1387 اس
ــی به مدت 5 سال اجرا خواهد  به طورآزمایش

شد. 
در بعد بین المللی مهم ترین معاهده ای که 
در خصوص حمایت از عالیم و اسامی تجاری 
ــت، "معاهدۀ پاریس" مصوب  منعقد شده اس
ــد که قریب به 190 کشور جهان  1883 میباش
ــته اند. ایران نیز در سال  تاکنون به آن پیوس

ــده و مقررات آن،  1959 به آن ملحق ش
ــن داخلی  ــر قوانی ــدم ب مق

است.

ن�ام تج�اری یعن�ی "اس�م 
و  مع�رف  ک�ه  عنوان�ی  ی�ا 
مش�خص کنن�دۀ ش�خص 
حقیق�ی ی�ا حقوقی باش�د" 
در مقاب�ل "عالم�ت تجاری 
هر نشان قابل رویتی است 
که بتواند کااله�ا یا خدمات 
حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص 
س�ازد" متمای�ز  ه�م  از  را 

وجوه اشتراک و افتراق 
                 نام جتاری و عالمت جتاری 

شیرزاد اسالمی
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس رسمی ثبت شرکت ها، عالیم تجاری و اختراعات 

مقدمه 
ــعه و  ــته؛ همگام با توس در یک قرن گذش
ــایل حمل و نقل و فناوری های  ــرفت وس پیش
ارتباطی، تبادل اطالعات و گردش کاالها نیز 
ــان تر شده به نحوی که  ــریع تر و آس هر روز س
ــد  امروزه دیگر تجارت حد و مرزی نمی شناس
و عرضۀ کاالها و خدمات از هر نقطه به نقطۀ 

دیگرجهان، میسر است.  
ــخاص و الزام  ــن دلیل، تمایل اش به همی
ــام تجاری جهت  ــرای انتخاب یک ن قانونی ب
ــخصیت صنفی و انتخاب یک یا چند  تمایز ش
ــرای تمایز کاالها و خدمات،  عالمت تجاری ب

روز به روز بیشتر می شود. 
 امروزه عالیم و نام های تجاری عنصر مرکزی 
ــتراتژی عرضۀ کاالها یا خدمات  بازاریابی و اس
هستند. در اصل؛ عرصۀ رقابت تجاری، میدان 

رقابت عالیم و اسامی تجاری است.
ــۀ  ــاری، رابط ــراودات تج ــش م ــا افزای ام
ــای مکارانه  ــش رقابت ه ــتقیمی با افزای مس
تجاری دارد که در دهه های اخیر با بهره گیری 
ــون  ــور گوناگ ــه ص ــد ب ــای جدی از فناوری ه

گسترش یافته است. 
ــایع ترین تقلب در عرصۀ  در حال حاضر ش
تجارت و بارزترین رقابت مکارانه، شبیه سازی 
ــت که از دعاوی  ــامی تجاری اس عالیم یا اس

شایع در دادگستری نیز می باشد.
ــاری و عالمت  ــم تج از منظر حقوقی، اس
تجاری دو مقولۀ متفاوت بوده و آثار و احکام 
ــرف تجاری  ــد. لیکن در ع ــه ای دارن جداگان
ــی و حتی گاه در  ــًا در ادبیات بازاریاب خصوص
ــته های حقوقی، این دو مقوله یا به جای  نوش
هم استفاده می شوند و یا هر دو یکی پنداشته 

شده و مترادف هم بکار می روند.
عدم آگاهی اشخاص به تفاوت حقوقی این 
ــود، اقدامات قانونی  دو مقوله، موجب می ش
ــم تجاری به موقع  ــامی و عالی جهت ثبت اس
ــود و خسارات غیر  یا به نحو صحیح انجام نش

قابل جبرانی حادث گردد.  

گفتار دوم – تعاریف حقوقی و تجاری 
ــت بدانید؛ حقوق عالیم و  مقدمتًا الزم اس
اسامی تجاری در تقسیم بندی رشته های علم 
حقوق از مباحث حقوق مالکیت های صنعتی 
ــته های  ــوزه نیز یکی از رش ــت که این ح اس

حقوق مالکیتهای فکری است.
ــد اسامی و  گفته ش
عالیم تجاری دو مقولۀ 
متفاوت ولی نزدیک به 
هم می باشند به نحوی 
ــیاری از  ــه حتی بس ک
دو  ــن  ای ــان  حقوقدان
اصطالح را با هم َخلط 
درک  ــرای  ب می کنند. 
ــترکات یا ممیزات  مش
ــت تجاری  ــام و عالم ن
ــف  تعاری ــد  بای ــدا  ابت
ــاری آنها  حقوقی و تج
را جداگانه مد نظر قرار 

دهیم:
 30 ــاده  م ــق  مطاب
)مصوبۀ  ــد  جدی قانون 

ــم یا عنوانی که  1386(: نام تجاری یعنی "اس
ــخص حقیقی یا  ــخص کنندۀ ش معرف و مش

حقوقی باشد" 
ــان قابل  ــل "عالمت تجاری هر نش در مقاب
ــا خدمات  ــد کاالها ی ــت که بتوان ــی اس رویت
ــی را از هم متمایز  ــخاص حقیقی یا حقوق اش

سازد" 
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بنا به تعاریف قانونی مذکور و با در نظر داشتن سایر اصول حقوقی: 
ــم بنگاه ها  ــده و اس ــات غیر تجاری ثبت ش ــرکت های تجاری و موسس ــۀ ش ــم کلی اواًل ( اس
ــراکتی به فعالیت های تجاری یا غیر تجاری  ــده که به صورت فردی یا ش وتجارتخانه های ثبت نش

مشغولند از جهت معرفی هویت صنفی آنان، یک اسم تجاری است.
ــانی اعم  ثانیًا ( هر نش
از حروف، اعداد،کلمات، 
نقوش و تصاویر یا ترکیبی 
ــرای تمایز  ــه ب ــا ک از آنه
ــات به کار  کاالها و خدم
تجاری  ــت  عالم می رود، 

است.
ــی  کلمات ــه  نتیج در 
ــز کاالها یا  ــه برای تمای ک
می روند  ــکار  ب ــات  خدم
"عالمت تجاری یا عالمت 
خدماتی" هستند نه "اسم 

یا نام تجاری"! 
و  ــف  تعاری ــا  ام
با  ــی  قانون ــات  اصطالح
تعاریف و اصطالحاتی که 
ــی  ــارت و  بازاریاب در تج
بکار می رود، یکی نیست. 
و  ــار  تّج ــب  اغل ــه  چراک
ــی  ــه کلمات ــان، ب بازاریاب
ــرای تمایزکاالها یا  ــه ب ک
ــد  بکارمی رون ــات  خدم
ــاری" می گویند نه  "نام تج
"عالمت تجاری" همچنین 
عالمت  که  ــری  تصاوی به 

تجاری اند، بیشتر "آرم، لوگو، مارک و..." گفته می شود. 
ــت؛ کلمات و اعداد تحت شرایطی خاص می توانند هم عالمت تجاری باشند و  الزم به ذکر اس

هم نام تجاری که در ادامۀ بحث به آن خواهیم پرداخت.

گفتار س�وم - وجوه افتراق عالمت 
تجاری و اسم تجاری 

1� مرجع ثبت 
برای ممانعت از سوء استفادۀ رقبا و جلب 
ــا نام تجاری را  ــت قانونی باید عالمت ی حمای
ــای عالمت و نام  ــرد. یکی از تفاوت ه ثبت ک
ــت.  ــیوۀ ثبت آنهاس ــاری مرجع ثبت و ش تج
ــا حقوقی در  ــخاص حقیقی ی عالیم کلیۀ اش
ــت عالیم تجاری که از توابع ادارۀ کل  ادارۀ ثب
ــق قوانین فوق  ــت، طب مالکیت صنعتی اس

الذکر ثبت می شود.
ــه دو بخش  ــت نام تجاری ب ــل ثب در مقاب

تقسیم می شود:
ــخاص حقوقی )شرکت ها و  نام تجاری اش
ــی(  طبق قانون  ــات دولتی یا خصوص موسس
ــرکت ها در ادارۀ ثبت  تجارت و قانون ثبت ش

شرکت های تهران ثبت می شود.
ــفانه در خصوص ثبت نام تجاری  اما متاس
ــای فردی یا  ــخاص حقیقی ) تجارتخانه ه اش
ــاص و اداره ای  ــی( هنوز آیین نامه ای خ جمع
ــته از نام ها  ــت این دس ــوص جهت ثب مخص

تصویب و دایر نشده است. 
ــیون  لذا علیرغم آنکه طبق ماده 8 کنوانس
ــون ثبت عالیم مصوب  پاریس و ماده 47 قان
1386 "نام های تجاری بدون ثبت نیز در برابر 
ــخاص ثالث، حمایت  ــالف قانون اش عمل خ
ــدۀ اصلی ثبت نام  ــوند" لیکن چون فای می ش
ــهولت در اثبات مالکیت  یا عالمت تجاری، س
آنهاست، در حال حاضر؛ اشخاص حقیقی که 
نام شخصی آنان از شهرتی برخوردار است و یا 
ــام خاصی را برای معرفی هویت صنفی خود  ن
ــرکت  بکار می برند، ناچارًا یا به این نام باید ش
ــه را به صورت  ــام مربوط ــیس کنند یا ن تاس

عالمت تجاری ثبت کنند. 
ــه در خصوص ثبت  ــیار مهمی ک نکتۀ بس
ــامی و عالیم تجاری وجود دارد این است  اس
ــفانه ادارۀ ثبت عالیم تجاری و ادارۀ  که متاس
ــوابق و اطالعات  ــرکت ها از جهت س ثبت ش
ــی با یکدیگر ندارند. فقدان  ثبتی هیچ ارتباط
ــده، گاه نام یک شرکت  این ارتباط موجب ش
ــه به عنوان عالمت تجاری انتخاب  یا موسس
شده و بنام فرد دیگری ثبت شود و یا بالعکس 
عالمت تجاری ثبت شده ای در نام یک شرکت 

حمایت قانونی از عالیم و اس�امی 
مرزه�ای  ب�ه  مح�دود  تج�اری، 
کشوری است که ثبت عالمت یا نام 
تجاری در آنجا انجام ش�ده است. 
ب�رای حمایت در س�ایر کش�ورها 
باید اقدام�ات ثبت�ی را جداگانه در 
هر کشور انجام داد. البته می توان 
از تس�هیالت کنوانس�یون پاریس 
اس�تفاده ک�رد و در قریب به یکصد 
کش�ور جه�ان ب�دون مراجع�ه به 
ادارۀ  طری�ق  از  و  محل�ی  ادارات 
مس�تقر در ایران، اقدامات ثبتی را 

انجام داد.
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ــه بکار رفته و ثبت شود. اثر عملی چنین وضعیتی  یا موسس
ــن نقطه ضعف  ــا اطالع از ای ــود جو ب ــت که افراد س این اس
اداری، به رایگان و با گرفتن سند رسمی از شهرت عالمت یا 
اسم تجاری دیگران استفاده می کنند. البتۀ راهکاری حقوقی 
ــرای ممانعت از ادامۀ چنین تخلفی وجود دارد که در بخش  ب
دعاوی گفته خواهد شد. لیکن، موضوع، مستلزم صرف وقت 

و هزینۀ بسیار است.
2�  مدت اعتبار 

ــت.  ــال اس ــت تجاری در ایران ده س ــدت اعتبار عالم م
چنانچه صاحب عالمت بخواهد به استفاده از عالمت خویش 
ــال پایانی، اعتبار عالمت خود را تمدید  ادامه دهد باید در س
کند در غیر این صورت به نام اشخاص دیگر قابل ثبت است  .

ــامی شرکت ها یا موسسات )اسامی تجاری(  در مقابل؛ اس
تا زمانی که شخص حقوقی منحل نشده است، اعتبار دارد.

ــامی تجاری  نکتۀ مهمی که در خصوص اعتبار عالیم و اس
ــت که اگر از عالمتی حداقل سه  باید به آن توجه کرد این اس
ــال استفاده نشود، قانونًا قابل ابطال است ولی اگر شرکت  س
ــه ای غیرفعال باشد، به این دلیل نمی توان نام آن را  یا موسس

ابطال یا استفاده کرد.
3� تعدد اختیار عالمت یا نام تجاری 

ــدارد. هر  ــاری محدودیتی ن ــت عالمت تج ــاب و ثب انتخ
ــه نام خود ثبت  ــد دهها عالمت تجاری را ب ــخصی می توان ش
ــن هیچکس نمی تواند بیش از یک نام تجاری برای  کند. لیک

خود اختیار کند. 
4� ثبت بین المللی 

ــاری، محدود به  ــامی تج ــی از عالیم و اس ــت قانون حمای
ــوری است که ثبت عالمت یا نام تجاری در آنجا  مرزهای کش
انجام شده است. برای حمایت در سایر کشورها باید اقدامات 
ــه می توان از  ــور انجام داد. البت ــی را جداگانه در هر کش ثبت
ــتفاده کرد و در قریب به  ــیون پاریس اس ــهیالت کنوانس تس
یکصد کشور جهان بدون مراجعه به ادارات محلی و از طریق 

ادارۀ مستقر در ایران، اقدامات ثبتی را انجام داد. 

ــرکت یا موسسه در سایر کشورها فقط  درمقابل؛ برای ممانعت از ثبت نام ش
باید در کشور مورد نظر شرکت یا موسسه تاسیس کرد که کار مرسوم و مقرون 

به صرفه ای نیست.
5� انتقال حقوق 

ــود را به طور موقت یا دایمی به  ــب عالمت تجاری می تواند، حقوق خ صاح
ــخاص دیگر منتقل کند )قرارداد فروش یا اجازۀ بهره برداری ( در  شخص یا اش
ــرکت، کاالها و یا کارخانه به منتقٌل الیه وجود  ــر حالت، الزامی به انتقال ش ه
ندارد. در مقابل؛ انتقال نام تجاری تقریبًا غیر ممکن است و در صورت امکان 
ــی از آن باشد که با  ــرکت یا بخش نیز انتقال نام تجاری باید همراه با انتقال ش

نام تجاری شناخته می شود.
6� الزامی یا اختیاری بودن ثبت 

ــت.) قانون جدید مسکوت  انتخاب و ثبت عالمت تجاری قانونًا اجباری نیس
است( البته با توجه به مزایای ثبت عالمت تجاری، عقاًل ثبت آن الزم است. در 
مقابل؛ اختیار یک نام تجاری به هنگام ثبت شرکت یا موسسه، اجباری است.

7� جواز استفاده از کلمات و اعداد 
ــام تجاری مجاز و در عالمت تجاری  ــتفاده از برخی کلمات یا اعداد در ن اس
ــک کلمۀ بی معنا  ــه عنوان مثال انتخاب و ثبت ی ــت و بالعکس. ب ممنوع اس
ــرکت یا  ــت لیکن انتخاب آن به عنوان نام ش به عنوان عالمت تجاری جایز اس

موسسه) اسم تجاری ( مجاز نیست. 

گفتار چهارم- وجوه اشتراک عالمت تجاری و اسم تجاری 
1�  حق استفادۀ انحصاری 

ــاری همانند صاحب یک عالمت تجاری  ــق قانون، صاحب یک نام تج مطاب
ــت. بدین معنا که در سراسر کشور، هرگونه  ــتفادۀ انحصاری اس دارای حق اس
ــدگان را در  ــاری که مصرف کنن ــابه نام و عالمت تج ــن یا مش ــتفاده از عی اس
ــرکت ها و موسسات به اشتباه  ــخیص کاالها و خدمات و یا در تشخیص ش تش

بیندازد، ممنوع است. 
2� حق تعقیب کیفری  

ــکان طرح دعوای  ــامی تجاری ام ــرای صاحبان عالیم و اس ــالوه برآنکه ب ع
ــخاصی که حقوق  ــی وجود دارد، مطابق ماده 61 قانون جدید، برای اش حقوق
ــاری صاحب عالمت یا نام تجاری را نقض کنند مجازات کیفری نیز مقرر   انحص

شده است.   
3� ممنوعیت استفاده از الفاظ بیگانه 

ــتفاده از  ــتفاده از الفاظ بیگانه، اس ــق قانون وآیین نامۀ ممنوعیت اس مطاب
ــت. البته معادل  ــایر زبانها به عنوان نام یا عالمت تجاری ممنوع اس الفاظ س
ــی به خط بیگانه و استفاده از الفاظ خارجی برای صادرات  نویسی الفاظ فارس

کاالهای داخلی، مجاز است.  
4� انتخاب عالمت و اسم تجاری واحد 

یکی بودن اسم تجاری و عالمت تجاری ممنوعیت قانونی ندارد. اما چنانچه 
ــم تجاری اش، عالمت تجاری وی هم باشد یا بالعکس،  ــخصی بخواهد، اس ش
می باید هریک را به طور جداگانه به عنوان یک عالمت یا اسم تجاری ثبت کند. 
ــه امکان ایجاد این وحدت حقوقی  ــد مهرام و زر ماکارون ( البته همیش ) مانن

وجود ندارد چراکه انجام این موضوع نیاز به عوامل حقوقی مختلفی دارد.

 امروزه عالیم و 
نام های تجاری 

عنصر مرکزی 
بازاریابی و 

استراتژی عرضۀ 
کاالها یا خدمات 

هستند. در 
اصل؛ عرصۀ 

رقابت تجاری، 
میدان رقابت 

عالیم و اسامی 
تجاری است.

اگر از عالمتی حداقل سه سال استفاده نشود، 
قانون�ًا قاب�ل ابطال اس�ت ولی اگر ش�رکت یا 
موسس�ه ای غیرفع�ال باش�د، ب�ه ای�ن دلیل 
نمی ت�وان ن�ام آن را ابط�ال یا اس�تفاده کرد.
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 گفتار پنجم – دعاوی عالیم و نام های تجاری معارض 
1�  دعوای ابطال نام شرکت یا موسسه

گفتیم که اواًل: نام یک شرکت یا موسسه، اسم تجاری است نه 
ــرکت ها و موسسات حق ندارند از نام خود  عالمت تجاری. لذا ش
برای معرفی کاالها و خدمات استفاده کنند چرا که حقوق شرکت 
ــه نسبت به نام تجاری اش صرفًا در حدود معرفی شرکت  یا موسس

یا موسسه است و الغیر. 
ثانیًا: "اسم تجاری" برای تمایز اشخاص و "عالمت تجاری" برای 

تمایز کاالها و خدمات است.
ــابه یک عالمت تجاری  ــه؛ اگر یک نام تجاری مش نتیجه اینک
ــرکت یا  ــاری می تواند، ابطال نام ش ــب عالمت تج ــد، صاح باش
ــرایطی می توان  ــی تحت ش ــد و حت ــه را از دادگاه بخواه موسس
ــری قرار داد. همچنین  ــین یا مدیران را تحت تعقیب کیف موسس
ــرکت یا موسسه ای مشابه نام شرکت یا موسسه دیگری  اگر نام ش
باشد به نحوی که مصرف کنندگان و مراجع اداری را در تشخیص 
و تمایز آنها به اشتباه بیندازد، میتوان اقامۀ دعوا کرد و ابطال نام 

تجاری مشابه و موخرالثبت را از دادگاه خواست.
2�  دعوای ابطال عالمت تجاری

ــد که صاحب نام تجاری دارای حق استفادۀ انحصاری  گفته ش
ــت لذا اگر از نام شرکت ها یا موسسات عمدًا یا سهوًا به عنوان  اس
ــابه اسم تجاری  ــود به نحوی که مش ــتفاده ش عالمت تجاری اس

سابق الثبت باشد می توان ابطال آن را از دادگاه خواست.
ــت؛ دعاوی حقوقی فوق الذکر راجع به عالیم و  الزم به ذکر اس
اسامی ثبت شده است. لذا چنانچه با نام ها یا عالیم تجاری ثبت 
ــیم، عناوین دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت  ــده مواجه باش نش
ــت و  خواهد بود که پرداختن به آنها از مجال این مقاله خارج اس

خود مقالۀ مستقلی می طلبد.

گفتار ششم و آخر - توصیه های حقوقی 
ــامی تجاری مشهور، خودداری  ــابه سازی عالیم و اس 1( از مش

کنید؛
2( قبل از استفاده و افشای عالمت تجاری آن را ثبت کنید؛

ــم تجاری خود را به عنوان عالمت تجاری نیز ثبت کنید  3( اس
و بالعکس؛

ــم تجاری خود را به عنوان نام دامنۀ اینترنتی  4( عالمت و اس
نیز ثبت کنید و بالعکس؛

5( از ثبت بین المللی عالمت تجاری خود غافل نشوید؛
6( مدیریت حقوقی عالمت یا اسم تجاری خود را جدی بگیرید؛

ــامی تقلبی حتمًا انجام  7( اقدامات حقوقی را علیه عالیم و اس
دهید.

کالم آخر 
ــه خوانندگان را  ــر؛ این بود ک ــتار حاض ــی نگارنده از نوش ــدف اصل ه
ــت و نام تجاری"  ــاوت حقوقی "عالم ــات حقوقی عدم توجه به تف ــا تبع ب
ــت؛ این هدف با ارایه نمونه ای از پرونده ها و آرای  ــنا کند. بدیهی اس آش

دادگستری  بهتر محقق خواهد شد.  
ــت بخش حقوقی مجله؛ امکان چاپ آرای  لیکن؛ با توجه به محدودی
ــماره آینده، بتوانیم  ــماره نداشتیم. امیدوارم؛ در ش قضایی را در این ش
آرای مرتبط با بحثی که گذشت را منتشر کنیم که قطعًا برای عالقمندان 

آموزنده خواهد بود.

پی نوشت ها :
ــه کار گرفته  ــز کاالها یا خدمات ب ــم، برای تمای ــان ها و عالی  1ـ  نش
می شوند. )مانند عالمت مهرام و عالمت بانک پاسارگاد( از این جهت، به 
 ) Trade Marks & Service Marks( عالیم تجاری و عالیم خدماتی
تقسیم می شوند و هر گروه، طبقه بندی مخصوص به خود را دارند، لیکن 
ــات حقوقی و متون قانونی، هر نوع عالمتی را اصطالحًا  "عالمت  در ادبی

تجاری" می خوانند.
ــدان می توانند، جهت مطالعۀ کلیۀ قوانین راجع به عالیم و  2ـ عالقمن
ــامی تجاری به کتاب "مجموعه قوانین مالکیت های فکری" که توسط  اس
ــارات مجد آن را منتشر کرده است، مراجعه  ــده و انتش نگارنده تدوین ش

فرمایند. 

متاس�فانه ادارۀ ثبت عالیم تجاری و ادارۀ 
ثبت شرکت ها از جهت سوابق و اطالعات 
ثبت�ی هی�چ ارتباطی ب�ا یکدیگ�ر ندارند. 
فقدان ای�ن ارتباط موجب ش�ده، گاه نام 
یک شرکت یا موسس�ه به عنوان عالمت 
تجاری انتخاب ش�ده و بن�ام فرد دیگری 
ثبت ش�ود و ی�ا بالعکس عالم�ت تجاری 
ثبت شده ای در نام یک شرکت یا موسسه 

بکار رفته و ثبت شود.
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قوانین مربوط به 

حوزه برندینگ 
در ایران

ــی مدیریت در تمامی  ــروزه؛ اطالعات، رکن اساس ام
حوزه هاست. با توجه به اهمیت قانون در عرصۀ زندگی 
ــل موفقیت هر تاجر یا مدیر تجاری،  اجتماعی، از عوام
ــت مربوطه  ــی در حوزۀ فعالی ــات قانون ــتن اطالع داش
ــه تّجار با  ــت ک ــه، این بدین معنا نیس ــد. البت می باش
مطالعۀ قوانین، خود را از مشاورۀ با وکال و حقوقدانان، 
ــم، هرکس با مطالعۀ  ــی نیاز بدانند، بلکه اعتقاد داری ب
ــوق و تکالیف حوزۀ  ــن، باید اطالعاتی کلی از حق قوانی

فعالیت خویش داشته باشد.   
ــداف بخش  ــه یکی از اه ــتا، از آنجا ک ــن راس در ای
ــانی به خوانندگان مجله  حقوقی مجلۀ برند، اطالع رس
ــت،  ــات قانونی در حوزۀ تجارت اس در خصوص مصوب
ــماره، قوانین مرتبط با بحث  برآن هستیم که از این ش

مدیریت برند را برگزیده و منتشر نماییم. 
اولین قانونی که برگزیده ایم، قانون جدید ثبت عالیم 
ــده  ــه از تاریخ 87/2/16 الزم االجرا ش ــت ک تجاری اس
ــاری، اختراعات و  ــت. عالوه بر عالیم و نام های تج اس
ــن قانون اند که با  ــمول همی طرح های صنعتی نیز مش

ــای صنعتی دارند، مطالعۀ قانونی این مباحث نیز،  ــه اهمیتی که تمامی این موضوعات در حوزۀ تجارت و مالکیته ــه ب توج
مفید و ضروری به نظر میرسد. البته از آنجا که متن قانون طوالنی تر از حوصله خوانندگان می باشد، در هر شماره قسمتی 

از مواد قانون مزبور آورده می شود. 
ــال های 1304 و1310  ــاری و اختراعات به قوانین مصوب س ــابقۀ تقنینی در خصوص عالیم تج ــت، س ــه ذکر اس  الزم ب

بازمی گردد. لیکن در خصوص حمایت قانونی و امکان ثبت طرح های صنعتی، سابقۀ قانونی دیگری در ایران نداریم.
ــه عالقمندان می توانند برای  ــت ک ــن، آیین نامۀ اجرایی قانون مورد بحث در تاریخ 87/11/1 تصویب گردیده اس در ضم
مطالعۀ آن به کتاب "مجموعه قوانین مالکیت های فکری" که توسط انتشارات " مجد " منشر گردیده است، مراجعه فرمایند. 

قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و عالیم تجاری
مصوب 1386/8/7 به نقل از روزنامه رسمی به شماره و تاریخ 18389-1387

فصل سوم ـ عالیم، عالیم جمعی و نامهای تجاری
ماده 32ـ عالمت در موارد زیر قابل ثبت نیست:

الف( نتواند کاالها یا خدمات یک مؤسسه را از کاالها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.
ب( خالف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخالق حسنه باشد.

ج( مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کاالها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.
ــایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان  ــان نظامی، پرچم، یا س د( عین یا تقلید نش
ــازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تأسیس شده اند،  ــمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا س رس
ــازمان ذی ربط  ــور مربوط یا س ــط مقام صالحیتدار کش ــد، مگر آنکه توس بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن عالمت باش

اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه( عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک عالمت یا نام تجاری باشد که برای همان کاالها یا خدمات مشابه 

متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است.
و( عین یا شبیه آن قباًل برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط برآن که عرفًا میان استفاده از عالمت 

و مالک عالمت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک عالمت قبلی لطمه وارد سازد.
ز( عین عالمتی باشد که قباًل بنام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان 

کاال و خدمات و یا برای کاال و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
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 مقدمه 
از  ــوژی  تکنول ــال  انتق ــوع  موض
ــورهای صنعتی در زمره، یکی از  کش
اقتصادی  ــات  تصمیم پراهمیت   ترین 
ــعه  ــال توس ــورهای درح ــرای کش ب
ــود. در صورتیکه این  محسوب می ش
ــورت علمی و مؤثر صورت  انتقال بص
ــادی و ارتقاء  ــل بحران   های اقتص ــی درجهت ح ــرد، می تواند عامل گی
ــود. اما در صورت عدم توجه  ــور قلمداد ش ــتانداردهای زندگی کش اس
ــال تکنولوژی و عدم  ــی و تخصصی بودن فرایند انتق ــاص به پیچیدگ خ
ــرایط کشور بطور کل و شرایط سازمان  انطباق  و بومی نمودن آن با ش
ــه در بهره  برداری  ــاص نه تنها مفید نخواهد بود، بلک ــه بطور خ مربوط
ــده نیز اغلب با مشکالت پیچیده   ای  ــب از تکنولوژی خریداری  ش مناس
روبرو خواهیم شد که  یکی از بارزترین مصادیق آن صنعت خودروسازی 
کشور می   باشد که علیرغم تالش چشمگیر فعاالن این صنعت به ویژه در 
سال   های اخیر، انتقال تکنولوژی در این صنعت بصورت  کاماًل اثربخش 
ــرعت تحوالت جهانی و  ــت و با توجه به گستره س صورت نپذیرفته اس
ــدن مرزهای اقتصادی، حضور پایدار این صنعت در بازارهای  کمرنگ ش
بین المللی و داخلی و قرار گرفتن آن در نقشه استراتژیک خودروسازی 

جهان با چالش   هایی مواجه می   باشد.

بیان مسأله 
ــورهای صنعتی به  ــفانه در انتقال مفاهیم مدیریتی نیز از کش متاس
ــور به ویژه در سال های اخیر با همان رویکرد گذشته و عدم  داخل کش
ــد و همانطوریکه انتقال  ــازی آن در حال انجام می باش توجه به بومی س
ــانی مستعد کمتر باعث ایجاد تفکر  تکنولوژی علیرغم وجود نیروی انس
ــن مفاهیم مهم  ــم آن می رود که ورود ای ــور گردید، بی صنعتی در کش
ــتری( که عملکردی غالبًا  مدیریتی همچون CRM )مدیریت ارتباط بامش
مغایر با مفهوم آنرا در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها شاهد هستیم و 
ــتری( که بعضًا با جیغ مشتری  یا VOICE OF CUSTOMER )صدای مش
همراه می شود و...... اخیرًا نیز واژه بسیار مهم BRAND به بازار انتقال 
ــت های ذهنی  ــب با تلقی و برداش پیدا نموده که افراد توصیفی متناس
خاص خود از آن می نمایند و بعضًا بر اساس آن تعابیر نیز در محیط های 
ــتان تمثیلی مولوی در  ــا را به یاد داس ــل می نمایند، که م ــاری عم تج
خصوص تشخیص فیلی در تاریکی توسط اشخاص مختلف می اندازد که 
ــوی این تمثیل جاودانه را که در حوزه برند هم مصداق پیدا نموده  مول

در مثنوی خود اینگونه بیان می نماید. 
ــنید ــید     فهم آن میکرد هرجا می ش همچنین هر یک به جزوی که رس
ــب داد این الف ــف     آن یکی دالش لق ــد مختل ــان ش از نظر گه گفتش
ــر گرفتن فرآیند  ــال تکنولوژی بدون درنظ ــه که اگر انتق همانطوریک
ــی، توان  ــادی اجتماع ــرایط اقتص ــد آن با ش ــذب و پیون ــق، ج تطاب
سرمایه گذاری، سطح مهارت نیروی انسانی،  امکانات زیربنایی و دانش 
ــدن زنجیره  ــورت نگیرد، قطعًا باعث گسیخته ش ــوط به فناوری ص مرب
منظم فرآیند انتقال تکنولوژی خواهد شد و مراحل دیگر )جذب، توسعه 
ــم وارداتی نیز  ــد یافت. انتقال این مفاهی ــوآوری( نیز تحقق نخواه و ن
بدون در نظر گرفتن معنی و مفهوم دقیق و آشنائی با  فرایند بکارگیری 

صحیح آن می تواند اثربخشی آنرا به مقدار چشمگیری کاهش دهد، در 
ــیوس تائیدی بر این موضوع می باشد: همین رابطه عبارت قصار کنفس
"اگر من فرمانروای جهان بودم اولین کاری که می کردم تثبیت معنی 

و مفهوم واژه ها بود زیرا تعریف واژه ها مقدمه عمل است."
ــدگار نمودن آن  ــوم برند و فرایند مان ــوی فهم دقیق از مفه به هرس
ــرکت های ایرانی برای ورود به  ــتری از اولین چالش های ش در ذهن مش
عرصه مدیریت برند می باشد. زیرا در بازارهای هوشمند امروز شرکت ها 
ــه دنبال راه هایی  ــند و ب ــر قیمت ها می باش کمتر به دنبال رقابت بر س
ــاختن ارزش محصوالت خود در ذهن مصرف کنندگان  برای ماندگار س
هستند که این روش تنها از طریق ساختن برندهایی قدرتمند و مدیریت 
ــرایط محیطی امکان پذیر می باشد. یکی دیگر از  صحیح و منطبق باش
ــت که برخی از مدیران  ــای ما در رابطه با مدیریت برند این اس چالش ه
ــلم را که این مشتریان هستند که در بازارهای امروز به  این واقعیت مس
ــازمان ها، نادیده می گیرند. باید به این  ــند نه س برندها حیات می بخش
ــتری  اصل مهم توجه کنید که "محصول در کارخانه و برند در ذهن مش

ساخته می شود."
ــد، اصواًل با چالش های  ــازمان ها برای ورود به عرصه مدیریت برن س
ــند  ــازمانی( روبرو می باش مختلف محیطی )محیط کالن، عمومی و س
ــه به اختصار به آن  ــد ک ــازمانی می باش که مهمترین آنها چالش های س

می پردازیم: 
1�  تفکر استراتژیک و بهره برداری از فرصت ها

ــازمانی ما برای ورود به عرصه مدیریت برند  مهم ترین چالش درون س
ــتراتژیک  به ویژه در بازارهای متحول و غیر پایدار امروز، خالء تفکر اس
می باشد. از دیدگاه کلی، تفکر استراتژیک یک "بصیرت و فهم از وضعیت 
ــت. این بصیرت کمک می کند تا  موجود و بهره برداری از فرصت ها" اس
ــود؛ و  ــناخته ش ــتی و به موقع ش واقعیت های بازار و قواعد آن به درس
ــرایط راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی خلق  ــخگویی به این ش برای پاس
شود.اعتقاد و عالقه مدیریت به ورود به عرصه استراتژیک مدیریت برند 
و پذیرش قلبی این واقعیت که با توجه به گستره سرعت تحوالت جهانی 
ــدن مرزهای اقتصادی، بقای شرکت های ایرانی در حضور  و کمرنگ ش
ــرای ورود به عرصه های جهانی  ــت و ب قدرتمند در بازارهای جهانی اس

نیازمند ایجاد برند جهانی هستیم.
2�  برنامه ریزی استراتژیک

ورود به عرصه مدیریت برند، مستلزم ایجاد مزیت های رقابتی است و 
رویکردی که قادر است برای شرکت ها مزیت رقابتی خلق کند تدوین یک 
ــتراتژی مشخص و منطبق با شرایط فعلی می باشد. تفکر استراتژیک  اس
ــی است که می تواند با  ــتراتژی های خالق و اثربخش زیر بنای تدوین اس
ــرکت را از رقبا متمایز  ــی محصول و خدمات ش ــق مزیت های رقابت خل
ــتراتژیک و  ــرگ نقش متفاوتی برای "متفکران اس ــد. هنری مینتزب نمای
برنامه ریزان استراتژیک قائل است. وی مسؤلیت برنامه ریزان استراتژیک 
را در انجام نقش های اثربخشی همچون گردآوری داده، همراهی متفکر 
ــتراتـــــژی و نهایتًا " مشارکت در پیاده سازی  ــتراتژیک در خلق اس اس
ــم انداز و معماری  ــتراتژیک می داند ولی خلق چش ــم اندازهای اس چش
ــتراتژی را حاصل تفکر استراتژیک قلمداد می کند. لذا ابعاد تحلیلی  اس

دکتر محمود سمیعی نصر
 دکترا در بازاریابی بین الملل
عضو هیئت علمی دانشگاه

برن�د مدیری�ت  عرص�ه  در  ایران�ی  ش�رکت های  س�ازمانی  درون  چالش ه�ای 

برند از دیدگاه شما

مهم ترین 
چالش درون 
سازمانی ما 
برای ورود به 
عرصه مدیریت 
برند به ویژه در 
بازارهای متحول 
و غیر پایدار 
امروز، خالء 
تفکر استراتژیک 
می باشد. از 
دیدگاه کلی، 
تفکر استراتژیک 
یک "بصیرت و 
فهم از وضعیت 
موجود و 
بهره برداری 
از فرصت ها" 
است.
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"ب�ه  دنب�ال تولی�د بیش�تر نباش�یم، بلکه 
ب�ه دنب�ال تولی�د متمای�ز باش�یم" .تولید 
محور بودن اغلب ش�رکت های ایرانی که 
متاس�فانه برگرفته از فض�ای انحصاری و 
نیمه انحصاری بسیاری از صنایع در کشور 
انرژی  می باشد باعث فرسایش تدریجی 
نیروهای انس�انی، بویژه مدیریت شرکت 
گردیده و اغلب مدیران ما فرصتی  برای بروز 
خالقیت ندارند. زیرا ایده های خالقانه به 
ذهن های آماده و مستعد خطور می نماید.

ــتراتژی با ابعاد خالقانه و  و عقالیی اس
نوآورانه تفکر استراتژی پیوند می خورد 
و یک رویکرد قوی برای ورود به عرصه 

مدیریت برند را فراهم می سازد. 
3�  ساختار سازمانی 

ــاختارهای سازمانی  عدم تطابق س
ــده از  ــن ش ــتراتژی های تدوی ــا اس ب
ــرکت ها  ــت که ش ــکالتی اس دیگر مش
ــه  ــند. زمانی ک ــرو می باش ــا آن روب ب
استراتژی های سازمان بر مبنای ورود 
به عرصه مدیریت برند تدوین می گردد، 
ــالح و بازبینی  ــرو اص ــق آن در گ تحق
ساختار قدیمی می باشد. ما نمی توانیم 
ــتراتژیک جدید و ساختار  با اهداف اس
ــور در بازارهای  ــال حض ــی بدنب قدیم
جهانی و مقوله مهم برند سازی باشیم.

4�  مقاومت در مقابل تغییر 
ــرکت  ــت برند ش ــیر مدیری در مس
ناگزیر از تغییر است. اما تغییر نیازمند 
ــرا پذیرفته و به  ــت که آن فرهنگی اس
ــوی دیگر  ــرود. از س ــتقبال آن ب اس
ــر یکی از مهمترین  می دانیم که تغیی
چالش های شرکت های امروزی است 
ــت  ــًا هیچ کس تغییر را دوس و تقریب
ــع موجود  ــی وقتی وض ــدارد و حت ن
ــا توجه  ــت، ما ب ــوب نیس ــی خ خیل
ــه خودمان  ــاط فرهنگی جامع به نق
مقاومت خود را در قبال تغییر اینطور 
توجیه می کنیم که تغییر ممکن است 
ــت  وضع را بدتر کند ) که بعضًا درس
ــت(. الکن اگر رهبری به  هم بوده اس
عنوان شاخص تحول به وظیفه ذاتی 
ــهیل کننده  خود عمل کند، طبعًا تس
و گره گشای فرآیند تغییر خواهد بود.

لذا اگر در راه راهبری گام می زنیم 
ــیر، اولین  باید بدانیم که در این مس
ــتیم. ما خود باید  چالش خود ما هس

تغییر کنیم تا خود به استقبال خطر نرویم، چگونه  انتظار داریم دیگران 
در فرآیند تغییر از ما پیروی کنند؟

5�  مشتری مداری
ــات بوده و هویت برند  ــتری داور نهایی کیفیت محصول و خدم مش
ــد، در آن نمایان  ــه فرد ترین خصوصیات برن ــه مهمترین و منحصر ب ک
ــود تنها از طریق تمرکز شفاف بر نیازهای مشتریان فعلی و بالقوه  می ش

ــازی  ــازمان قابل انجام و بهینه س س
ــن باور در ما  ــت. در صورتی که ای اس
ایجاد شود که تنها مشتری است که 
ــغلی ما را تضمین می کند و  آینده ش
ــعار را بتدریج محور  ــن ش بتوانیم ای
ــرکت نمائیم. به  کلیه فعالیت های ش
ــن مزیت رقابتی را برای  واقع بزرگتری
ــت برند برای  ــه عرصه مدیری ورود ب
ــم. زیرا  ــق نموده ای ــرکت خود خل ش
ــتریان تحت تاثیر برند مورد  رفتار مش
عالقه شان صورت می گیرد و اغلب با 
ویژگی ها و خصوصیات کاال در هنگام 
ــرای آنها این  ــد کاری ندارند و ب خری

برند است که مهم است.
ــه  ک ــد  بدانی ــت  اس ــب  جال
ــز و تویوتا با  ــازانی مانند بن خودروس
تغییر نگرش بازاریابی سنتی از طریق 
ــای CRM و مدیریت  اجرای برنامه ه
ــه باالترین نرخ  ــته اند ب ــد توانس برن
تبدیل مشتری معمولی به مشتریان 
ــد و از این طریق  ــت یابن وفادار دس

فروش چشمگیری داشته باشند.
6�  تولید محوری

ــتر نباشیم،  "به  دنبال تولید بیش
ــیم"  بلکه به دنبال تولید متمایز باش
.تولید محور بودن اغلب شرکت های 
ــه از  ــفانه برگرفت ــه متاس ــی ک ایران
ــاری و نیمه انحصاری  فضای انحص
بسیاری از صنایع در کشور می باشد 
ــرژی  ــی ان ــایش تدریج ــث فرس باع
ــژه مدیریت  ــانی، بوی ــای انس نیروه
ــب مدیران ما  ــرکت گردیده و اغل ش
ــی  برای بروز خالقیت ندارند.  فرصت
ــای خالقانه به ذهن های  زیرا ایده ه
آماده و مستعد خطور می نماید. این 
درحالیست که امروزه دیگر شرکت ها 
به دنبال تولید بیشتر نیستند، بلکه 
با ساختن برندهایی قدرتمند به دنبال رسوخ در ذهن مشتری هستند. 
ــر کاال نمی خرند بلکه برند می خرند".  ــتریان دیگ زیرا در بازار امروز "مش
ــازی، عدم توجه الزم به  ــرکت ها، فرهنگ س ــوی  توان مالی ش به هرس
تحقیقات و نوآوری  و منابع انسانی از دیگر چالش های است که بایستی 

برای ورود به عرصه مدیریت برند مورد توجه خاص قرار گیرد.

منابع :
1(  James L. Morrison,1994,”From Strategic Planning to 
Strategic Thinking” Jossey Bass Publisher
2(  Brand Magazine,1387,first year, Vol.1

   علیرغ�م تالش چش�مگیر فع�االن این 

صنعت به ویژه در سال   های اخیر، انتقال 
تکنول�وژی در این صنعت به صورت کاماًل 
اثربخ�ش ص�ورت نپذیرفته اس�ت و با 
توجه به گستره سرعت تحوالت جهانی 
و کمرن�گ ش�دن مرزه�ای اقتص�ادی، 
حض�ور پایدار ای�ن صنع�ت در بازارهای 
بی�ن المللی و داخل�ی و ق�رار گرفتن آن 
خودروس�ازی  اس�تراتژیک  نقش�ه  در 
جهان ب�ا چالش   هایی مواجه می   باش�د.

راه  در  اگ�ر  ل�ذا 
گام  راهب�ری 
بای�د  می زنی�م 
بدانیم که در این 
اولی�ن  مس�یر، 
چال�ش خ�ود ما 
خود  ما  هستیم. 
باید تغییر کنیم تا 
استقبال  به  خود 
نروی�م،  خط�ر 
انتظ�ار  چگون�ه 
در  دیگران  داریم 
از  تغییر  فرآین�د 
ما پی�روی کنند؟
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 :)Brand Strategy( 1� اس�تراتژی برن�د
برنامه ای است برای توسعه سیستماتیک برند به 
منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده.
ــم  ــاس چش ــد بر اس ــد بای ــتراتژی برن اس
ــته از اصول  ــکل گرفته و برخاس انداز برند ش
متمایزسازی و جذب مستمر مشتریان باشد.
این استراتژی بایستی عملکرد کلی شرکت را 
به منظور اطمینان یافتن از صحت رفتارهای 
ــد تحت هدایت و  ــالم از برن برند و تجارب س

کنترل داشته باشد.

 :)Brand Architecture( 2� معماری برند
ــازمان چگونه ساختار و اسامی یک برند را  س

وارد پرتفوی خود می کند
ــتم معماری برند را  به طور کلی سه سیس
ــتم یکپارچه که در آن  می توان نام برد: سیس
ــرکت برای تمام محصوالت و خدمات  نام ش
ــتفاده قرار می گیرد، سیستم  شرکت مورد اس
پشتیبانی یا حمایتی که در آن تمام برندهای 
ــفاهی  ــیله لینک های ش ــه بوس ــر مجموع زی
ــرکت متصل  ــد اصلی ش ــری به برن ــا تصوی ی
ــتقل که در آن  ــوند و سوم سیستم مس می ش
ــرکت فقط به عنوان یک شرکت  برند اصلی ش
ــده و هر  ــرکت مادر مطرح ش هولدینگ یا ش
یک از محصوالت یا خدمات  به طور جداگانه 

نام گذاری و برند سازی می شوند.

3� جای�گاه یابی برند )Brand Positioning(: یعنی جایگاه متمایز و منحصر به فردی که یک برند 
ــتی آن را از  ــود که مخاطبانش به درس در یک محیط رقابتی به خود اختصاص می دهد تا مطمئن ش

سایر برندها شناسایی کرده و تشخیص می دهند.
جایگاه سازی مستلزم به کار گیری صحیح و دقیق همه اجزای آمیخته بازاریابی است.

ــامل نام و هر گونه عالئم و  4� هوی�ت برن�د )Brand Identity(: یعنی بیان خارجی از یک برند ش
ویژگی های تصویری.

هویت برند در واقع عنصر اصلی و اساسی است که برند بوسیله آن خود را به مشتریانش می شناساند 
و از رقبایش متمایز می کند.

 
ــیله آن یک برند در ذهن ذینفعان  ــت که بوس ــی اس 5� تجربه برند )Brand Experience(: روش

شکل می گیرد.
ــگاه خرده فروشی، تبلیغات، محصوالت و  ــده هستند مثل محیط فروش برخی از تجارب کنترل ش
خدمات، وب سایت و غیره  و برخی کنترل نشده اند مثل تبلیغات دهان به دهان، مطالب روزنامه ها 
ــفاف، متمایز و کلی از  ــتمر به همراه یک تجربه برند ش ــته از تجارب مس و غیره. برندهای قوی برخاس

محصوالت یا خدمات برند است.
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دعـوت به ارسـال مطلب
فصلنامه برند از همه عالقه مندان، دانشجویان، اساتید، مدیران و صاحب نظران حوزه های 
ــال  ــاوره مدیریت، بازاریابی، تبلیغات و ... دعوت به عمل می آورد تا با ارس مدیریت برند، مش
ــور عزیزمان یاری  ــعه دانش برند در کش مقاالت، تجربیات و مطالعات خود ما را در جهت توس

رسانند.

راهنمای ارسال مطالب شما برای فصلنامه برند:
ــی در فضای Word XP، 2003 یا 2007 تایپ  ــالی به زبان فارسی یا انگلیس 1.مطالب ارس
ــده(  ــی( و یا بیش از 10 صفحه )مقاالت ترجمه ش ــده و بیش از 15 صفحه )مقاالت پژوهش ش

نباشد.
2. برای تایپ مطالب خود از فونت B Nazanin 12 )متن( و 14 عناوین استفاده شود.

ــامل عنوان، نام نویسنده )نویسندگان(، ایمیل، لغات کلیدی )حداکثر 6  3. صفحه اول ش
کلمه( و چکیده باشد.

ــی باید شامل چکیده – تشریح و بیان موضوع – روش – نتیجه گیری و  4. مقاالت پژوهش
پیشنهادات باشد.

5. فایل word مطالب خود را به آدرس info@brandmagazine ir ارسال نمایید.
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معرفی کتاب

مدیریت استراتژیک برند
نویسنده: کوین کلر

مترجم: عطیه بطحایی

ــداف اصلی  ــا درک عمیق تری از اه ــک می کند ت ــما کم ــن کتاب به ش ای
برندسازی به دست آورید. مهم ترین اهداف این کتاب عبارتند از:

ــت و جو و کاوش مهم ترین موضوعات پیرامون مباحث برنامه ریزی،  1ـ جس
پیاده سازی. اجرا و ارزیابی استراتژی برند.

2ـ ارائه ی مفاهیم، تئوری ها، مدل ها و سایر ابزارهای مناسب برای بهبود 
تصمیم گیری در حوزه ی مدیریت برند.

ــناختی در سطوح فردی و  تاکید اصلی در این کتاب بر درک اصول روان ش
سازمانی برای بهینه سازی تصمیم گیری در خصوص برندهاست.

استراتژی محصوالت لوکس: قوانین بازاریابی را به دور ریخته و برندهای لوکس ایجاد کنید
ــس در این کتاب در مورد  ــتین، خبرگان برندهای لوک ــنت باس جین نوئل کاپ فرر و وینس
مدیریت اثر بخش برندهای لوکس بحث می کنند که ابتدا الزم است مفهوم واژه لوکس درک و 
ــی شود. استراتژی محصوالت لوکس عمدتًا برخاسته از روش های سنتی و قدیمی کسب  بررس
و کارهای خانوادگی است مثل برندهای فراری ،پرادا،بلگاری، گوچی، ویتون، کارتییر و چنل.
ــیاری از فروشگاه ها پیدا  ــتند و امروزه می توان آنها را در بس محصوالت لوکس غالبًا مد هس
ــس"، "لوکس جدید" و "فوق لوکس"  ــرد. عبارت های جدید مانند "تولید انبوه محصوالت لوک ک
همگی سعی در تبیین واژه لوکس دارند، اما اگر همه چیز واقعًا لوکس باشد اساسا واژه لوکس 

دیگر چه معنایی خواهد داشت؟
ــت که چه چیزی یک کاال یا یک محصول یا یک برند را  ــوال در حال حاضر مطرح اس این س

لوکس می کند؟
ــه و به کاربردهای مدیریتی  ــه تحلیل عمیق مفهوم لوکس بودن پرداخت ــاب فوق الذکر ب کت

ــرکترهای خانوادگی مثل فراری، بی ام و، چنل،  ــت ـ که توانسته ش ــتراتژی های معمول بازاریابی اس ــیار فراتر از اس و روش ها واقعی ـ که غالبًا بس
جورجیوآرمانی، کارتییر و ویتون را به شرکت های موفق بین المللی تبدیل کند، می پردازد.

در این کتاب ما تفاوت های محتوایی بین مفهوم لوکس، مد و ارزش افزوده را بر می شماریم و قوانین تضمین کننده ای را برای موفقیت خدمات 
و کاالهای لوکس ارائه می کنیم.

در این کتاب عالوه بر اینها مباحث منابع انسانی و مدیریت مالی نیز به چشم می خورد. در پایان باید گفت در کتاب استراتژی محصوالت لوکس 
مباحث دیگری از قبیل بازاریابی شرکت با شرکت یا B2B  نیز مطرح گشته که با استفاده از آنها یک شرکت می تواند استراتژی های متفاوتی برای 

متمایز کردن خود و محصوالتش از نظر لوکس بودن با سایر شرکت ها پیدا کند.
مقدمه: لوکس بودن یا  لوکس نبودن مسئله این است

بخش 1: بازگشت به مفاهیم لوکس بودن!
1� پیدایش مفهوم لوکس

تاریخچه مختصری از مفهوم لوکس
قرن بیستم و فراگیر شدن مفهوم لوکس

مفهوم لوکس جامعه و فرد
جایگاه و مرزهای مفهوم لوکس در جامعه حاضر

پول، هنر، مد و لوکس
ورود به حوزه مفهوم لوکس

2� پایان سردر گمی: لوکس بودن به معنای دریافت هزینه اضافی نیست
روش های مختلف در مورد مفهوم لوکس
انکار خصوصیات مربوط به لوکس بودن

هیچ حرکت مستمری برای تبدیل اضافه ارزش به مفهوم لوکس وجود ندارد.
ــتراتژی رو به پایین اصال کار آسانی  ــتفاده از اس خروج از مفهوم لوکس با اس

نیست.
منشا چالش اخیر چیست؟

خروج از سردرگمی: بررسی موردی در صنعت خودرو       
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های فکری مجموعه قوانین مالکیت 
ــه مالکیت، خصوصًا احترام به مالکیت آثار  ــت اقتصادی در پرتو احترام ب امنی

فکری محقق می شود.
حقوق مالکیتهای فکری، علمی است که محور مباحث آن از یک سو حمایت 
از حقوق صاحبان آثار فکری و از سوی دیگر حمایت ازحقوق مصرف کنندگان در 
برابر کاالها و خدمات تقلبی است . این علم که به دو بخش مالکیتهای صنعتی 
ــود، برخالف اکثر رشته های حقوقی،  ــیم میش و مالکیتهای ادبی و هنری تقس
فقط چهرۀ بومی و مّلی ندارد، بلکه کثرت موافقتنامه ها و اتحادیه های جهانی، 

بیشتر به آن چهره ای بین المللی داده است.
ــرعت از مرزها میگذرد  ــرفت ارتباطات، کاالها و خدمات به س امروزه با پیش
ــتا، دولتها،  ــت.در این راس و دورنمای تجارت جهانی، جامعه ای بدون مرز اس
ــرمایه  ــه ای روز افزون به نظام مالکیت فکری دارند چرا که موجب جلب س توج
ــدار و همچنین روابط بین  ــعه پای ــذاری، برانگیختن خالقیت و نوآوری، توس گ

المللی مطلوب می گردد. 
تدوین کنندۀ این کتاب که در حوزۀ حقوق مالکیتهای فکری فعالیت حرفه ای 
دارد، بدلیل فقدان مجموعۀ جامعی که حاوی قوانین مالکیتهای فکری باشد به 

ــت، از چاپ قوانین منسوخ خودداری شده و قوانین معتبر  ــر این مجموعه همت گمارده و در تدوین این مجموعه، تالش کرده اس گردآوری و نش
ــر » مجموعه قوانین های تخّصصی «  امری  ــک با تورم قانونی حاضر، تدوین و نش ــوند. بدون ش ــته بندی ش به صورت موضوعی ـ تاریخی دس

ضروری و ارزشمند است.
این کتاب به چهار فصل تقسیم شده است : 

فصل اول : قوانین داخلی و کنوانسیونهای بین المللی راجع به مالکیتهای صنعتی ) عالیم و اسامی تجاری ، اختراعات ، طرح های صنعتی، 
نرم افزارهای رایانه ای، رقابت مکارانۀ تجاری و ...( 

 فصل دوم : قوانین راجع به مالکیت آثار ادبی و هنری
فصل سوم : آرای وحدت رویۀ دیوان عالی کشور در حوزۀ مالکیتهای فکری 

فصل چهارم : ضمایم مشتمل بر آرای اصراری، نظریات ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه ، اسامی کشورهای عضو کنوانسیونهای بین المللی.
با توجه به مقام و اهمیت قانون در تعیین حقوق و تکالیف افراد، این کتاب به عنوان مرجعی قانونی در حوزۀ مالکیتهای فکری نه تنها برای 

حقوقدانان بلکه برای کلیۀ کسانی که به امور تجاری اشتغال دارند و یا دارای آثار صنعتی، ادبی یا هنری هستند، قابل استفاده میباشد.
ــالک 219 تلفن: 66486874   ــت پ ــانی میدان انقالب، خیابان اردیبهش ــی » مجد « به نش ــدان میتوانند این کتاب را از کتابفروش  عالقمن

خریداری نمایند. 

زاگ
نویسنده: مارتی نیومیر
مترجم: سارا میرزایی

در عصر عرضۀ محصوالت تقلیدی و ارتباطات لحظه ای، ثبات در میدان رقابت، دیگر 
یک استراتژی قابل قبول و برنده نیست.

امروز، باید فراتر از رقابت رفت. قانون چیست؟
زمانی که هر کسی زیگ)ZIG( می کند، شما )ZAG( کنید.

ــه چطور بین  ــان می دهد ک ــنده نش ــن کتاب اخیر)خال برند(، نویس ــروش تری در پرف
استراتژی تجارت و طراحی ارتباط برقرار کرد.

ــاخت نام تجاری متمایز را تشریح  ــتراتژی برای س درکتاب زاگ )ZAG(، او بهترین اس
می کند – تمایزی بنیادی

تبلیغات سنتی در یک مارپیچ سخت قرار گرفته اند:
1. مردم گفتگوی یک طرفه را دوست ندارند.

2. مردم نسبت به تبلیغات بی اعتمادند، در نتیجه ترجیح می دهند که برای هر چیزی 
شخصًا به سراغش بروند و آن را نزدیک ببینند.

زاگ تحولی در دیدگاه همۀ مدیران در مورد نام های تجاریشان از تولد تا کنون.
بیایید متمایز باشید، تمایز به معنی واقعی.



58  

13
89

هار 
 ـ ب

ارم
چه

ره 
شما

دـ  
 برن

امه
ل ن

فص

مشترک گرامی 
ــماره از مجله برند، اولین مجله تخصصی در حوزۀ مدیریت برند در ایران، را در اختیار دارید. خواهشمند است با  ــومین ش ــما هم اکنون س ش
ــواالت زیر ما را در ارزیابی کیفیت و جذابیت مطالب و همچنین در بهبود و ارتقاء سطح مجلۀ برند یاری فرمایید. خواهشمندیم فرم  ــخ به س پاس
ــال فرمایید و یا به شماره 83132132 فاکس نمایید. فرم نظرسنجی از طریق وب سایت مجله نیز قابل  ــده را به آدرس دفتر مجله ارس تکمیل ش

دسترسی است.
پیشاپیش از صرف وقت و توجه شما صمیمانه سپاسگزاریم.

نام شرکت/ سازمان: .......................... .... صنعت یا زمینۀ فعالیت: ....................................... 
واحد/ دپارتمان فعالیت: ...........................

1. نحوه دسترسی و آشنایی شما با مجلۀ برند: 
کنفرانس بین المللی برند                    اینترنت               پیشنهاد و توصیه دوستان                    کنفرانس بازاریابی        

ارسال مجله برای سازمان                  سایر موارد .......................................................... 
   

2. چند درصد از مطالب این شماره مجله را مرور کردید: ......................

3. چند درصد از مطالب این شماره مجله را عمیقًا مطالعه کردید: ......................

4. کدام یک از مطالب این شماره مورد عالقه شما قرار گرفته است؟ 
                                              )3                                               )2                                              )1

و .............................................
5. کدام یک از مطالب این شماره در زمینۀ شغلی شما کاربردی تر است؟ 

                                              )3                                               )2                                              )1
و .............................................

6. به نظر شما تاکید بر چه حوزه هایی بر کیفیت و جذابیت مطالب این مجله می افزاید؟
                                              )3                                               )2                                              )1

و .............................................

7. آیا مطلبی در این شماره هست که به نظر شما غیرضروری و غیرمفید باشد؟
 نام ببرید: ......................................................................................................................................

                                                     
8. طراحی مجله را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب                      خوب                     متوسط                       ضعیف                          بسیار ضعیف 

ــما تفاوتها و برتری های این مجله در چه حوزه هایی  ــابه متمایز می دانید؟ به نظر ش ــایر مجالت مش 9. تا چه حد مطالب این مجله را از س
آشکارتر است؟ ....................................................................................................................................

                                                    

10. به نظر شما کاستی ها و نقاط بهبود مجله برند در چه حوزه هایی است؟.................................................................

11. در یک نگاه کلی چه نمره ای )از 1 تا 20( به این شمارۀ مجله اختصاص می دهید؟ .....................................................

آیا مایل به همکاری با مجله می باشید؟           بله                    خیر 

   در صورتی که پاسخ مثبت است، مشخصات فردی، نوع فعالیت و عالقمندی خود را برای همکاری با ما ذکر کنید:
  نوع و حوزه فعالیت: ..........................................................................................................................
  نام و نام خانوادگی...................... میزان تحصیالت.......................... شماره تماس:...........................................

سایر نظرات و پیشنهادات: .....................................................................................................................
                                                        

فرم نظرسنجی
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