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"ربع مسکون بر هفت بخش است، که هر بخش آن را یک اقلیم نامند. سرزمین هر اقلیم به زیر اندازی 
می ماند که طول آن از خاور تا باختر و عرضش از جنوب  به شما ل گسترده است....

اینک ما هر اقلیمی و هر قطر و هر منطقه ای در آن اقلیم که اخبارش را می دانیم به ترتیب و برحس�ب 
حروف ابجد در این کتاب می گنجانیم "

از مقدمه آثار البالد و اخبار العباد
نوشته زکریا بن محمدبن محمود قزوینی

ــهر قزوین متولد شد. وی در جوانی به  ــیدی و 1203 میالدی( در ش ــال 600 هجری قمری )582 خورش زکریا بن محمدبن محمود قزوینی در س
ــر و نشر داشته است، از جمله محی الدین عربی. وی عالوه بر فقه  ــق مهاجرت کرده و به تحصیل علم و ادب پرداخت و با بزرگان آن دیار حش دمش
ــده های میانه  ــرآمد بود؛ آنچنان که وی را هردوت س ــی از نخبگان عصر، و در زمینه تاریخ و جغرافیای آن زمان س و اصول در علوم طبیعی و سیاس
می خوانند. با این وجود متاسفانه از این دانشمند ایرانی تنها دو اثر باقی مانده که عبارتند از "عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات" و دیگر "آثار 
ــده ی آن هنگام ) ربع مسکون( در  ــناخته ش ــت. در این کتاب کل جهان ش البالد و اخبار العباد" که به بیان امروزین جغرافیای تاریخی آن زمانه اس
ــت. وی ضمن اشاره مستقیم به بیرونی، و گرته برداری از شیوه علمی وی در نوع گزارش نویسی،  ــته اس ــرح و طرح گش قامت و قالب هفت اقلیم ش
ــیار معتبر اخذ نموده در این اثر گرد آورده؛ که از این حیث قابل قیاس با هیچ  ــاهده کرده و یا از منابع بس ــتن مش تنها آنچه که خود به دیده خویش
ــانه سان هایی در کسوت تاریخ  ــانه ها یا افس ــتنیم، در کالمش گاه فس ــت. به هر روی از آنجا که همه ما فرزندان زمانه خویش کتابی در آن دهر نیس

نقش بسته، اما دست کم به هرجا و همه حال نام مرجع و کتابی که از آن نقل کرده را به عینیت آورده است. 
ــت که تمام شهرها و آبادی های مشهور آن روزگار را به ترتیب حروف ابجد در هر اقلیم گزارش  ــبک و نمط نگارش وی در آثار البالد چنین اس س
می کند و بر پایه اصول روش شناختی که در مقدمه های اول و ثانی خود آورده، بر اساس شاخصهایی چون: مردمان، معادن، کان ها، رستنی ها، 

نام آوری شهر، جانوران، آب و هوا، تجارت و صناعت، ... هر دیار و دیهی را وصف و وزن می نماید. 
ــت مگر گزارشی از نتایج رصد و رتبت شهر و شهرستانهای هفت اقلیم جهان در قرن هفتم  ــرده آثار البالد به زبان امروزی، هیچ نیس بنابراین افش
خورشیدی. نکته قابل توجه این است که پنج اقلیم از این هفت در ذیل و زاویه مرزهای فرهنگی تاریخی حوزه ایران شهری قرار دارند؛ چه به تمامی 
ــیار هستند شهرهای ما در آن زمان که بر تارک جهان می درخشند؛ و باز فرخنده آنکه تابناکترین ستارگان این  ــته آنکه بس و چه تا حد زیاد. خجس
ــتند. به رقم تازش مغول، پس از ترک و تازی، گزارش عینیت گرا و علمی قزوینی  ــهرهای ایران زمین هس ــمان پر صورت همان برجهای بلند ش آس
ــهرهای آن زمانه، چه بر مبنای اکثریت و چه بر وجه کثرت، پرورانده در  ــکار می کند که نام آورین ترین ش این نکته را برای چندمین دفعه و مّره آش

دامان حوزه فرهنگی و تمدنی بوده اند.

تا از تو به پادشه بگویند                                       ترک تو بریخت خون تاجیک

و اما امروزه و این روزها :
در آخرین گزارش منتشر شده، Anholt ـ GFK Roper، که معتبر ترین مرکز سنجش برند کشورهاست، ایران در بین 50 کشور مورد بررسی در 
مرتبت انتهایی قرار دارد! بی گمان و گزافه این سخن بر مذاق هیچ ایرانی خوش نمی آید، بلکه چون تیری دل و دیده ما را یکسره تیره می سازد. 
ــیده و در اعتبار آن تردید می کنیم؛ اما شاید این واکنش  ــتین، مرجع مورد نظر را زیر کش ــت که در واکنش نخس ــردگی چنان اس این تیرگی و فش
پرخاشجویانه بیشتر بر وجه غیرت باشد تا دست مایه عبرت. از دیگر سو واکنش دیگر بزرگان صاحب دولت و منزلت ما تا امروز سکوِت صامتی بوده 
است که همخوانی با دفاع سخت و صلب ایشان در دیگر عرصه ها نیست؛ که این خود ما را بیشتر به این فکرت و تفکر رهنمون می دارد که عرصه 
و عرضه های گوناگون جنگ نرم و چالشهای پیچیدۀ جهانی پیشاروی ما، با آن وقتی که الزمه چنین میدان سترگی است،  هنوز کاویده نشده است. 
دست کم این نکته عیان است که نه پاسخ های هیجانی راه گشای کالف و کالفگی های ماست، و نه سکوت و صمت و صّم مسئله را پاک می کند.

ــتهای این سالها با نخبگان و ارباِب صنعت و  ــت و برخواس ــیج اراده ها در تدوین و تقویت راه حّلی علمی و عملی، در نشس ــش برای بس در کوش
ــان بوده  ــی و کمر آنچه که باید در خصوص اهمیت برند ایران و ایران زمین، که در حد و حوصله ایش تجارت، و نیز بزرگان و بزرگواران صاحب کرس

است، به تاکید و تکرار گفته ایم. اما کنش یا واکنشی درخور هنوز بر نیامده است.

سخن سردبیر

گفتا ز کجایی تو
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لعلی از کان مروت برنیامد سالهاست 
تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد

ــت  ــور نخس ــم انداز 1404 جایگاه ایران به عنوان کش ــند چش در س
ــی  منطقه از حیث جایگاه علمی، توانمندیهای اقتصادی و اقتدار سیاس
ــده است. از سوی دیگر امعان نظر به جنبه های نرم  تصویر و تصریح ش
ــان، دیگر انکار ناپذیر بلکه  ــدرت برای حضور با عزت در منطقه و جه ق
ــن و ضمیر جهانیان  ــت منطقه باید در ذه ــت. جایگاه نخس الزامی اس
ــد، که در اصل قدرت نرم بر پایه پذیرش قلبی  ــته باش نیز ما به ازا داش
ــتوان می گردد؛ و مگر برند در تعریف جز  ــتوار و اس و عقلی دیگران اس
ــت؟ باید بر آنچه آمد افزود  جایگاه قابل قبول در دل و دیده دگران اس
ــخ و سران و سلسله جنبانان در رسیدن به سکوی نخست  که عزم راس
در منطقه ستودنی است، لیکن شاید اهمیت و نقش برند کشوری)برند 

ایران( آنچنان که باید برای ایشان بیان و عیان نشده است.
ــور مبدا بر تجارت و نحوه ارزیابی کاال  ــته اثرات برند کش از این گذش
ــت که بر کنار و کناره  ــورها نکته دیگری در این میان اس و خدمات کش
ــور مبداء بر ارزیابی و ذهنیت از  ــی توان نهاد. تاثیر و نقش برند کش نم
ــت که نام بسیاری از کشورها امروزه  برندهای آن دیار آنچنان محرز اس
ــامان گشته که مثالهای آن  ــین برخی از برندها و کاالهای آن س همنش
بسیارند. نکته مهم دیگری که می توان بر این چند افزود، کارکرد ثروت 
ــور در  ــت که در ارتقاء جایگاه یک کش آفرین و ارزش زای این برندهاس
ــدنی  ــگاه تجاری و اقتصادی نقش کلیدی دارد. اما این مهم ناش جوالن
ــوی مرزها  ــور با برند کاال و خدمتی که به آن س ــت هرگاه برند کش اس
ــما هرگز حاضر به  ــبی نداشته باشد. آیا خود ش ــیل می کند، تناس گس
ــوری که نامش را بر این  ــرفته از کش خرید یک محصول با فناوری پیش
وجه و وجهه قبول ندارید، هستید؟ آیا شما می توانید برندهای کشوری 
ــئله دارید، دوست داشته باشید؟ آیا در واقع بسیاری از  را که با آن مس
برندهای کوتاه قامت غربی بر دوش نام های بلند کشور مبداء خود )در 
ــتند که چنین از دور خوش باال و  ــوار نیس آن صنعت و تجارت ویژه( س

بر به نظر می آیند؟
در نظر داریم که تنها کشوری که در این منطقه دارای ظرفیت عظیم 
ــگرف برندسازی است، ایران است؛ که در اصل مرزهای فرهنگیش  وش

ــترده می باشد. این چنین نفوذ  ــی دورتر از مرزهای سیاسی گس تا بس
فرهنگی تاریخی در کمتر بخشی از جهان از آن کشوری است؛ و افسوس 
ــهل از کنار این معادن و ذخایر غنی می گذریم؛ در  ــاده و س که چه س
حالی که همه چشم همسایگان ما که متوسط عمر ایشان از 40 سال به 
عنوان یک کشور تجاوز نمی کند، بر همین انبان و انباز فرهنگی است. 
ــور  ــان، ایران کهن ترین کش ــه در رده بندی جه ــد ک ــان باش یادم
ــه های تاریخی آن تا هزاره ها پیش از  ــت که ریش ــده اس رتبه بندی ش
ــتر از مصر، یونان، چین و هند. زیستن  ــی پیش میالد امتداد دارد؛ بس
ــده  ــبزی برای ما ایرانیان چنان ش بر تن تنومند چنین هویت ژرف و س
است که ماهی در آب، از سرشاری، این عنصر حیات را در گرداگرد خود 
ــیراب از این هزاره ها پا به جهان  ــت چنان س نمی بیند. ما از روز نخس
ــایه ما چه  ــورهای همس ــم که نمی توانیم درک کنیم که کش می گذاری
بحرانی در تعریف ریشه و هویت برای خود دارد و با چه داستان پردازیها 
ــعی دارند خرده داشته های تاریخ نداشتۀ خود را  و افسانه بافیهایی س
ــطوره سازی و فسانه سرایی به خورد ملتهای خود بدهند.  به قاعده اس
ــاید تالشهای مذبوهانه این همسایگان برای سرقت و مصادره میراث  ش
ــا را باید در همین پرتو تعریف و  ــخصیتهای م فرهنگی ایران زمین و ش
ــیر کرد. با این حال نفوذ فرهنگی ما از چین تا مصر چنان بوده و  تفس
هست که با همه یغما و تاراج این سالها هنوز ذخایر ما بسیارند؛ و این 

همان ریشه های قدرت نرم ما است!
ــده های میانی در خاطرات  ــی جهانگرد نامدار س ابن بطوطه اندلس
ــد که برای بازگشت از چین از راه دریایی به سوی خلیج  خود می نویس
ــتی های خود به همراه خدمه آن را در  فارس، خاقان زمانه یکی از کش
ــت. ابن بطوطه می گوید، برای من شگفت آن بود که  اختیار وی گذاش
ــتی اشعار سعدی می خواندند این  نوازندگان وخوانندگان چینی در کش
ــعدی فاصله ای ندارد؛ یعنی  ــت که ابن بطوطه از زمان س در حالی اس
سخن سعدی در زمانه خود وی جهانگیر شده بود و این پدیده ناممکن 
است مگر آنکه حوزه فرهنگی سعدی چنین وسعت و دامنه ای را شامل 
می شد؛ تا اشعار و آوازه وی از اندلس تا چین و ماچین را می توانست 
ــگفتی  ــعدی پر کند؛ و این برای ما البته مایه ش در همان عصر خود س
نیست و مثال بارز آن هند است که تا پیش از تسلط استعمار انگلیس، 

زبان دوم رسمی در آن شبه قاره، فارسی بوده است:
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شکر شکن شوند همه طوطیان هند          زین قند پارسی که به بنگاله می برند

ــیر حرکت وی را بازسازی کرده  ــی، در دبی یک مرکز بزرگ تجاری برپا کرده اند که مس ــت که بدانیم به نام همین جهانگرد پر آوازه آندلس بد نیس
است، و باز این سرقت فرهنگی از بادیه نشینان جنوب خلیج فارس برای ما ایرانیان مایه شگفتی نیست که دست کم از زمان شاپور بزرگ،معروف 

به ذواالکتاف نزد تازیان)379ـ309 میالدی(، با دست اندازیهای این قوم به داشته های دیگران بسیار آشنا هستیم. 
در این جادرست تر می دانم که به مسئله آغازین این نوشتار برگردم و آن طرح موکد اهمیت برند کشورمان ایران و این شریف مردمان ایرانیان است.
ــنهاد دهندگان طرح برندهای ملی  ــًا خود نگارنده از پیش ــاله پر کرده ایم از اهمیت پرداختن به تولیدات ملی و اساس ما صفحه ها در این چند س
بوده است و حتی فراتر از این به همراه دیگر پیشکسوتان در دبیرخانه کنفرانس برند، برای نخستین بار در سال گذشته به شکل علمی بیش از 400 
ــعه تجارت ایران ارزیابی کرده ایم؛ و اگر چنین منادی پرغیرت برندسازی کاالهای ایرانی هستیم، چرا نباید گران  ــازمان توس برند ایرانی را زیر نظر س

بهاترین برند این کهن سرا، یعنی نام خود ایران را در صدر این میدان نوین جهاد اقتصادی فرهنگی نگماریم. 
ــک، نوشته ایم، آیا  ــک گرفته تا ملوس ــعه تجارت برای قاقا و لی لی، از عروس ما که کتابها و مقاله ها در اهمیت و کارکردهای کلیدی برند در توس
ــازی برای کاالهای تند مصرف و یا  ــود، که هرگز منظور بنده بی بها کردن برند س ــتباه نش ــت کم قلمی بزنیم! اش نباید برای نامی چنین نامدار دس
ــینه نگارنده دست کم به عنوان یکی از موسسین و منادیان مکتب برند گرا در حوزه بازاریابی در  ــت؛ که پیش دگر محصوالت مصرفی یا صنعتی نیس

ایران کامال روشن است.
هدف یادآوری اهمیت نامی است که هویت ما همه از آن می آید؛ و یادآوری وظیفه ما در یادآوری نقش نام آوری این دیار بر جایگاه ما در منطقه 
ــاظ اقتدار و افتخار ملی. از پس ذکر این نکته از صاحبان قلم و قدرت و ارباب درم و دولت؛  ــه از لحاظ اقتصادی و تجاری و چه از لح ــان؛ چ و جه
ــنده در قیاس با  ــت و نا بس ــتدعا را دارم که در طرح و بحث این مهم هر آنچه می توانند بکنند، که هرچه کنیم باز هم اندک اس همه و همه این اس

راه بلندی که در پیش داریم.

زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت      کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد

سخن را با ذکر خاطره ای از شرکت خودروسازی جیپ ختم می کنم تا رنگ نوشتار یکسره تاریخی فرهنگی نباشد. نقل است که مدیران شرکت 
ــالها، پرسشی بدیع و خط شکن بود؛ و آن این بود که به نظر  ــی درانداختند که برای آن س ــتی با جمع بزرگی از مدیران میانی پرسش جیپ در نشس
شما برترین دارایی استراتژیک ما کدام است. پاسخ درست را یکی از جوانترین مدیران جیپ که از شعب خارج کشور به نشست دعوت شده بود ارائه 
کرد و آن عبارت بود از "برند جیپ". یادمان باشد در آن سالهای پر افتخار برای این شرکت، نام جیپ چنین پر آوازه بود که کلیه خودروهای شاسی 
بلند را به نام عمومی جیپ می خواندیم، چنان که دستمال کاغذی را با نام کلنکس، مایع ظرفشویی را با نام ریکا و کم از این دست نبودند چون 

تاید و اسکاج و وایتکس و ...؛ چنین است که به اجماع صاحب نظران، پر قدرترین دارایی این دست شرکتهای همان برند تجاری ایشان است! 
و من از شما می پرسم که گرانقدرترین و با ارجترین دارایی شما به عنوان فرزند برومند این سرا و سرزمین چیست؟ 

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز          نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

شهریار شفیعی

سردبیر
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جستارگشایی:
ــتار، درآمدی بر برندسازی کشوری و اشتهار مناطق که زیرمجموعه ای  این نوش
از هویت رقابتی هر شخص حقوقی است، می باشد؛ امید است اهمیت و ارجحیت 

آن در ذهن و ضمیر مسئولین و دست اندکاران این عرصه به درستی بنشیند.
ــتیم،  ــوم میالدی که در آن هس ــت دوره س در این زمان یعنی پایان دهه نخس
ــازی کشوری، پیچیده ترین وپویاترین عرصه برندسازی است که در جایگاهی  برندس
ــرکتی بر می نشیند. نحوه رفتار دنیای بیرون با کشورها  ــازی ش بس فراتر از برندس
ــزای این امر را می توان در  ــت؛ که در دنیای امروز تأثیر بس ــهرت آنهاس متأثر از ش
ــاهده نمود. در دنیای  ــرمایه گزاری به وضوح مش ــارت ، جهانگردی و جذب س تج
جهانی شده و به هم پیوسته کنونی، تصویر کشور مبدأ نقش بسیار مهمی در انتقال 
و پردازش هویت و شخصیت مردم و عرضه های آن سامان اعم از محصوالت داخلی، 

خدمات و کاالهای دستی و فرهنگی و حتی میراث فرهنگی ایفاء می نماید]1[ 
ــت و افکار دیگر  ــور برانگاش ــتی ارتباط هویت و تصویر یک کش در صحت و درس
ــت؛ و البته  ــکی نیس ــل دنیا درخصوص صادرات، مردمان و فرهنگ آن دیار ش مل
ــت. یعنی صادرات، مردمان و فرهنگ  ــویه اس همه می دانیم که این ارتباط دو س
ــی که  ــور تأثیر دارند. با این درآمد، پرسش نیز به نوبه خود بر هویت و تصویر آن کش
ــی درخصوص بودن یا نبودن چنین تأثیراتی  ــت کنکاش کنون در پیش روی ما اس
ــت؛ بلکه با فرض قریب به یقین بر وجود آن، گامی فراتر رفته و از چگونگی و  نیس
ــازوکار)مکانیزم( ارتباط هویت با کاال از یک سو ، ملت و فرهنگ از سوی دیگر،  س

پرسان و پی جو می شویم.
ــخصیت می رود، خود به خود پای دستگاه های  ــخن از هویت و ش زمانی که س
ــتگاه های نظری ـ اخالقی  ــی در این خصوص به میان می آید و اهمیت دس ارزش
ــتگاه های ارزشی پایه و بنیاد  ــود؛  چنان که می دانیم دس دو چندان افزون می ش
ــتگی و  ــکیل می دهند ]2[. از این رو هویت یک برند دارای پیوس هر برندی را تش
ــیار از این حیث است، که بدین جهت مدیریت آن نیازمند توجه بسزا  پیچیدگی بس
ــتگاه های ارزشی پیرامون خود می باشد. یعنی در  عین احترام به  ــیار به دس و بس
ــیم تا دیگران هم ما  ــته باش ــان و نام خود نیز باور داش باورهای دیگران باید به نش

را باور نمایند. 
ــران به ما اتالق  ــت که دیگ ــاده همان نام و یا ننگی اس ــیار س برند به زبان بس
می کنند: کشور، مکان و شهر هم مستثنی از این قاعده نیست هر کشوری همانند 
ــت که  ــه و در عین حال منحصر به خود اس ــای درهم آمیخت ــرد دارای ارزش ه ف
مجموعه ای از چشم اندازها، فرهنگ ها، دیدگاه ها و رفتارهای گوناگون می باشد. 
ــوی زنجان، گز اصفهان،  ــال از مصادیق این موضوع می توان از چاق ــه عنوان مث ب
ــک دارای هویتی خاص خود  ــرد که هر ی ــیراز نام ب ــوای یزد، و گیوه ملکی ش باقل
ــتند. با اندکی دقت و مداقه در مثال های آورده شده می توان دید که دو نوع  هس
برندـ یعنی برند محصول و برند مکان در این مثالها، به نوعی درهم ادغام شده اند 
ــیار برندسازی محصول و خدمات با برندسازی مکان و  ــاندهنده شباهت بس که نش
ــد، برای جلوگیری از هر گونه سطحی نگری و فزونی دقت نظر،  ــور مشخص ش کش

دکتر شهریار شفیعی
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی

مهندس عادل نیروشک
South Queensland University )پژوهشگر وکارشناس ارشد برند(

هویت رقابتی کشورها
به متد درآوردن یک پارادوکس

زمانـی کـه سـخن از هویـت و شـخصیت 
مـی رود، خود بـه خود حـوزه دسـتگاه های 
ارزشـی و نظر در این خصوص به میان می آید 
و اهمیـت دسـتگاه های نظـری ـ اخالقی دو 
چندان افزایش می شـود. بـی گمان چنان که 
می دانیـم دسـتگاه های ارزشـی پایـه و بنیاد 
هـر برنـدی را تشـکیل می دهنـد.از ایـن رو 
هویت یک برند دارای پیوسـتگی و پیچیدگی 
بسـیار از ایـن حیث اسـت، کـه بدین جهت 
مدیریـت آن نیازمند توجه بسـزا و بسـیار به 
دستگاه های ارزشی پیرامون خود می باشد. 

Place Branding ـ1
Destination Branding ـ2
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Place Marketing ـ3
Place Promotion ـ4
 Label ـ5
Joao R. Feire ـ6
Brand Communication ـ7

ــش  این  ــه و ویرای ــل  ترجم 8ـ  مراح
ــن مقاله  ــط نگارندگان  ای ــاب توس کت
ــت و در زمانی  ــیده اس ــام رس ــه اتم ب
ــمندان  و  ــور اندیش ــه حض ــک  ب نزدی
ــوزه  ــن ح ــه  ای ــتداران  فرهیخت دوس
ــروه  ــردد. )گ ــی گ ــم م ــری  تقدی فک
ــات( ــش تحقیق ــاورین  G8، بخ مش
Competitive Identity (CI) ـ9
Fragmentation ـ10

الزم است که نخست  شرحی برای ایجاد تفکیک ها و تمایز بین دو واژه و مفهوم  کلیدی و پایه ای در این نوشتار، 
یعنی برندسازی مکان و برندسازی کشور ارائه گردد. 

برندسازی مکان و کشور:
ــازی مکان ]3[، عناوین و یا مترادف های دیگری از قبیل برندسازی مقصد ]4[، بازاریابی  در ذیل ادبیات برندس
ــت. این در حالی است که برندسازی مکان از بعد مفهومی  ــده اس مکان  ]5[ و یا ترویج یک مکان  ]6[ نیز آورده ش
گسترده تر و اعم از برندسازی کشور، ملت، منطقه و شهر می باشد، و پیشگامان این عرصه، کسانی که دقت بسیار 

در مفهوم سازی در این حوزه داشته اند، همواره بر تمایز و تفکیک این مفاهیم تأکید کرده اند. 
ــکل از جایگاه هایی مانند شهر، کشور و یا مکان توریستی می باشد و  ــخص است که مکان، متش به وضوح مش
همان طور که عنوان شد مناطقی مانند شیراز، یزد، اصفهان، تهران و غیره همگی دارای ویژگی ها و خصوصیاتی 
ــده است،  این پدیده ترجمان همان  است که  پیشتر آورده شد. یعنی  ــتند که در ذهن قاطبه ایرانیان حک ش هس
ــود دارای  ــند. به طبع هر آنچه که  به هویت در ذهن بدل ش ــخصیت می باش آن که مکان ها دارای هویت و ش
خصوصیت رقابت پذیری بوده، که در این مورد )هویت  شهری( رقابت بر سر مواردی از این قبیل 
ــهرت در مهمان نوازی، جذب سرمایه گذارها، ایجاد رفاه  ــت، ش خواهد بود: میزان جذب توریس
برای شهروندان خود و یا بابت منابعی که باعث تولید مزیت رقابتی می گردد. از این رو، در جهان 
رقابتی  امروز برندسازی مکان به صورت فرآیندی پیوسته، کل نگر، تعاملی و بسیار پردامنه مورد 
توجه قرار گرفته است. این امر نیاز به تأمل و ژرف نگری ویژه دارد که خود  بسیار فرا تر از صرف 

طراحی شعار برای شهر و یا لوگو برای محل است.
به عبارتی دیگر مدیریت برند برای یک شهر، کشور و یا مکان توریستی نیازمند امور، فعالیت ها 
ومشخصه هایی بیش از یک برچسب  مناسب و یا مواردی صرفًا ظاهری می باشد؛ بلکه می بایستی 
در نهاد و بنیاد جوهره، متمایز بودن در آن مکان وجود داشته باشد. یعنی این که منحصر به فرد 
بودن هر منطقه یا کشور باید را در بطن فرآیندهای برندساز قرار گیرد تا عرصه ای برای شکوفایی 
ــت که با بیانی دیگر در قلم جوآ آر. ِفِر   ــخصیت و هویت آن مکان مهیا گردد ]7[. این همان اس ش
ــت یابی به مدیریت برند مکان در هرمنطقه باید شاخص هایی  ــده است: "به منظور دس نمایان ش
ــاکله  ــاخت های جهانگردی، کیفیت خدمات محلی و غیره را بتوان در قالب یک ش از قبیل زیرس
ــتمر به هویت مورد نظر دست یافت]8[." بر  ــامانمند هماهنگ نمود و با مدیریت و پیگیری مس س
خالف تصورات بسیاری از مردم که برندسازی مقاصد گردشگری تنها تابع ارتباط صحیح و مناسب 
ــند]9[، تعامل و تناسب صحیح بین شاخص های عنوان شده،  )به عبارت دیگر( تبلیغات می باش
ــت؛ که طبیعتًا حاصل آن یک ارتباط صحیح و مناسب  ــازی در این زمینه اس رکن کلیدی برندس

چند جانبه با مخاطبان خواهد بود]10[ 
ــی مناطق در پی  ــهرها و حت ــورها ، ش ــته و طبیعی اعم، از مردمان کش ــه مردمان اماکن به صورت پیوس البت
ــتند و همان طور که هر فرد، شرکت و یا محصول دارای شخصیت  ــت از نام  خود هس نگهداری، حفاظت و حراس
و هویت است کشورها نیز دارای شخصیت و هویت می باشند. همان گونه که هر فرد در جامعه با همنوعان خود 
ــد و در حوزه  در حال ارتباط و تعامل اجتماعی به منظور امرارمعاش و رفع نیازهای مادی و معنوی خود می باش
تجارت سعی در ایجاد ارتباط  با کسانی دارد که خوش نام بوده و دارای شخصیت و هویت مناسب تجاری هستند، 
کشورها نیز تالش می کنند با ارتباط با کشور های هم تراز و یا برتر از خود پایه گذار داد و ستدی صحیح روابطی 

سودمند از ابعاد گوناگون مالی، اجتماعی و  فرهنگی گردند.
ــورها را باید بر پایه داشته های ذاتی، که در نهاد و بطنشان است،   ــخصیت کش بنابراین با وجود آنکه هویت و ش
ــریع در  ــهیل و تس ــت. به منظور تس پی ریزی باید کرد؛ اما ایجاد ارتباط صحیح نیز امری ضروری و بلکه حیاتی اس
دسته بندی  عناصر عامل  در این جریان بزرگ  مدل آنهولت 6 مجرای  ارتباطی را مهمتر از دیگر مجاری بر می شمارد. 
هگزاگون عنوان شده توانایی بکارگیری منابع مختلف یک سرزمین برای شهره سازی و نام آفرینی آن دیار را مورد 
ــت این بخش را چنین جمع بندی می کنیم:  ــرح خواهیم پرداخت؛ اما نخس ارزیابی قرار می دهد؛ که از وی به ش
ــه ای از نظریات و کاربری ها به  ــوری را به عنوان خوش ــازی کش با عنایت به آنچه آمده می توان فرآیند  برندس
ــور در نظر گرفت که از دیدگاه مفهومی بسیار مشابه برندسازی مکانی  ــتهار یک کش منظور ایجاد و اندازه گیری اش

است ولی از آن متمایز است و در واقع زیرمجموعه برندسازی مکان قرار می گیرد.

مدیریـت برند بـرای یک شـهر، کشـور و یا 
مکان توریسـتی نیازمنـد امـور، فعالیت ها و 
مشـخصه هایی بیش از یک برچسب مناسب 
و یا مـواردی صرفـًا ظاهری می باشـد، بلکه 
می بایسـتی در نهـاد و بنیـاد جوهـره متمایز 
باشـد. داشـته  وجـود  مـکان  آن  در  بـودن 
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ارتباطی  این فرآیندهای  می شود. 
و تصویرپرداز در واقع خوشه های 
ــتند که هیچ  ــه هم هس مرتبط ب
کدام از آن ها به تنهایی نمی تواند 

وجه باغ را بیآرایند.
ــیم  ــته باش ــد در نظر داش بای
ــور  که تولیدات و محصوالت کش
ــطح  چند وجهی بوده و هر یک س
ــد. به  ــه ای دارن ــتهار جداگان اش
ــگری  ــال صنعت گردش فرض مث
ــک با  ــر ی ــی ه ــی و خارج داخل
ــروه کامال متفاوت  توجه به دو گ
مخاطبان )داخلی و خارجی( نیاز 
به برندسازی جداگانه ای دارند. 

 برندس�ازی کشوری یا 
هویتی  رقابتی  یک ملت

ــده ای دیگر  ــوی دیگر ع از س
معتقد هستند که این مقایسه ها 
سطحی بوده و حق مطلب ژرفنای 
بیشتری را می طلبد و واقعیت امر از پیچیدگی عمیق تری برخوردار است. سایمن آنهولت که به عنوان پدر برند 
ــناخته شده، حدود یک دهه پیش این واژه را ابداع نمود، علی رغم کتب پیشین خود در مورد برند  ــوری ش کش
ــوری" واژه "هویت رقابتی" را به قامت چنین پدیده ای برازنده تر  ــوری در ادبیات اخیر خود به جای "برند کش کش

دانسته است.
ــی دقیق و  ــهرها و مناطق" ، با بررس ــورها، ش ــت رقابتی: مدیریت نوین برند برای کش ــش  "هوی وی در کتاب
ــان به زعم  ــت. ایش ــعه برند مکان مبادرت ورزیده اس ــت برند به ارائه تکنیکهایی برای توس ــای مدیری فرآینده
ــور" ترجیح می دهد،  ــازی کش ــته های قبلی خود با همین عنوان، اکنون واژه "هویت رقابتی " را به "برندس نوش
زیرا روش وی بیشتر در رابطه با هویت، سیاست، و اقتصاد رقابتی کشور می باشد تا برندسازی، و با مفاهیمی 
ــت. آنهولت تئوری های خود را با تکیه بر تجربیات فراوان خود در  که تاکنون به کار رفته تا حدودی متمایز اس
ــهرت کشورها و شهرها را در جهان  ــورهای مختلف در جهان در خصوص این که چگونه می توان ش رایزنی کش
تقویت کند ارائه کرده است. یکی از کاستی هایی که آنهولت در روشهای رایج ترفیع و اشتهار آفرینی کشوری بر 

برندسازی کشور – برند سازی شرکت 
ــود را به فرآیند  ــرکت ها به کارگرفته می ش ــازی ش  برخی از صاحب نظران این عرصه، اصولی که در برندس
برندسازی کشور تعمیم داده اند. از این دید، کشور به مثابه شرکت بوده و سبد صادرات به مثابه سبد محصوالت/
خدمات می باشد و همان اصول برندسازی شرکتی در آینه تصویرسازی کشوری منعکس می گردد]11[. با چنین 
رویکردی فرآیندهای صادراتی کشور به عنوان یکی از شاخصه هایی که می تواند در مشهور نمودن کشور و احراز 
شخصیت و در نتیجه دادن هویت به یک کشور مورد استفاده قرار گیرد نقش محوری به خود می گیرد. چنان 

که محصوالت  و کاالهای یک شرکت در برند سازی آن نقشی کلیدی دارد.
آنالوژی و شباهتی که معمواًل میان برندسازی کشوری و برندسازی کاال/خدمات قائل هستند به بیانی فشرده 

عبارتست از]12[: 
ــت  ــت اس ــور دارای پایتخ کش
ــزی؛  ــر مرک ــرکت دارای دفت و ش
شرکت دارای لوگو و کشور پرچم؛ 
شرکت دارای محصوالت/خدمات 
می باشد، کشور دارای صادرات؛  
ــرکت به تأمین مواد و قطعات  ش
الزم برای خود می پردازد، کشور 
ــع  مناب ــرکت  ش دارد؛  واردات 
ــانی خود را مدیریت می کند،  انس

کشور مردم خود را. 
از  ــی  یک ــل  دلی ــن  همی ــه  ب
ــازی  برندس ــاخصه های فرآیند  ش
ــور  ــور فرآیند صادرات آن کش کش
ــه  عرص در  آن  ــه  عرض ــوه  نح و 
ــد در نظر  ــد، بای ــی می باش جهان
ــات  ــه ارتباط ــیم ک ــته باش داش
ــیار  ــد  در این میان نقش بس برن
ــد. در  ــاء می نمای ــی را ایف مهم
ــه ای از  ــتا  از مجموع ــن راس ای
ــای اطالع  ــانه ها و فعالیت ه رس
ــازی  بهره برده  رسانی و تصویرس

فرآیندهـای صادراتـی کشـور بـه عنـوان یکـی از شـاخصه هایـی کـه مـی توانـد 
در مشـهور نمـودن کشـور و احـراز شـخصیت و در نتیجـه دادن هویـت بـه یـک 
کشـور مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد نقـش محـوری بـه خود مـی گیـرد. چنـان که 
دارد. کلیـدی  آن نقشـی  سـازی  برنـد  در  یـک شـرکت  کاالهـای  و  محصـوالت  

Nation Branding Index ـ11
City Branding Index ـ12
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 GfK Roper Public ـ13
Affairs & Media

جامـع  سیسـتمی  روش   NBI
مدیریـت  و  گیـری  انـدازه  در 
اشـتهار ملی در سـطح جهانی 
اسـت. ابزار فوق قابلیت درک، 
وجهه  سـاخت  و  اندازه گیـری 
ملی توانمند را داشته و در ایجاد 
هویـت برای دولت هـا، نهادها 
و مناطـق در چشـم مخاطبان 
خـود، اعـم از بیـن المللـی و 
و  سیاسـتمداران  داخلـی، 
دولتمردان را معاونت می نماید.

صادرات
صنعت جهانگردیمحصوالت/خدمات

مردم

فرهنگ و میراث 
فرهنگی

سیاست های 
داخلی و خارجی

سرمایه گذاری 
و مهاجرت

ــازی کشوری است  ــت می گمارد، همانا نقص ذاتی در مدیریت های غیر یکپارچه برندس آن انگش
ــودی بروز  این پدیده  ــره وار عمل کردن، می انجامد. علت وج ــدگی  و جزی ــه به تکهـ  تکه ش ک
ناخجسته، ناهماهنگ بودن نوع و ماهیت آمیزه های ارتباطی که مدیران سطوح و امور مختلف 
آن کشور در فعالیت های خود به کار می گیرند؛ که خواه نا خواه منجر به تصویرسازی ناهمگون 
ــود. به عنوان مثال در هر کشوری سازمان هایی وجود دارند که در  ــوری می ش و واگرا برای کش
ــتند:  ــتر این بیانیه ها متناقض با یکدیگر هس ــان اطالعیه صادر می کنند که بیش مورد کشورش
ــگری، آژانس های توسعه سرمایه گذاری،  ــی که مرتبط به صنعت گردش نهادهای دولتی و بخش
ــیاری از نهادهای غیر دولتی  ــرکت های صادراتی، وزارت امور خارجه و بس نهادهای فرهنگی، ش
ــی با عالیق خاص .... این پیام های بالقوه متناقض که هر یک چهره ای دیگرگون از  ــروه های و گ
یک کشور رسم و نقش می کنند و همگرایی و همسویی در آن کمتر دیده می شود، هیچ کمکی 

به ترفیع شهرت کشور نمی نمایند]13[ 
ــت به پرسشی کلیدی پاسخ گفت؛ پرسشی که اتفاقًا در ایران امروز زیاد  در این مرحله الزم اس
شنیده می شود و نه تنها از سوی سیاست مداران و مسئوالن کشوری بلکه از سوی افراد عادی، 

در میان دوستان، آشنایان و  حتی از سوی پیرمردان  دهات دور هم عنوان می گردد:
ــت؟ آیا این وظیفه به عهده  ــور( ماس ــازی کش ــئول دفاع از نام و آوازه)برندس ــی مس "چه کس
دولتمردان است یا تجار و یا شهروندان آن کشور ؟" آیا این یک وظیفه عمومی است یا نهادهای 

ویژه ای پرچم دار این امر باشند؟ تاثیر کدام بیشتر است: مردم یا دولت؟ 
مدل 6 وجهی آنهولت

ــش ضلعی)هگزاگون( که هر ضلع آن  ــیم وجوه پایه ای مدل خود از یک ش آنهولت برای ترس
ــب بین  ــاخصی برای ایجاد ارتباط با دیگر ممالک به منظور ترفیع، ترویج و ایجاد وجهه مناس ش
ــتفاده نموده است. وی تأکید می کند که کشورها هر یک در حوزه های از این  ــت، اس المللی اس
ــوری  NBI و  ــازی کش ــت برندس ــش ضلعی رجحان دارند و برای آن ها امتیازاتی تحت فهرس ش
فهرست برندسازی شهری  CBI که هر کدام مجموعه ای از شاخصهای حاکی از از نقاط قوت و 

کاستی های کشور ها و شهر ها می باشند را قائل می شود.
ــازی کشوری" را ضرب نمود و بدین ترتیب حوزه ای  ــال 1996سکه زرین  "برندس آنهولت در س
ــت پایه گذاری نمود. وی با مشارکت و  ــتهار گذاش ــازی و اش نوین و جذاب در عرصه علم برندس
همکاری روابط عمومی خدماتی رسانه ای ِجی.اف.ِکی روِپر  در سال 2005، فهرست اندازه گیری 
کشور را ابداع نمود. امروزه دیگر  NBI جهت اندازه گیری اشتهار ملل جهان شناخته شده است 
و برای درک درست تر وجهه کشور بسیار مفید است و می تواند ابزاری برای تبدیل نقصان های  
ــب وکار، بازرگانی و جهانگردی گردد. به بیانی دیگر  گاه ژرف به موفقیت در اموری از قبیل کس
ــتهار ملی در سطح جهانی است. ابزار  ــتمی جامع در اندازه گیری و مدیریت اش NBI روش سیس
ــته و در ایجاد هویت برای  ــاخت وجهه ملی توانمند را داش فوق قابلیت درک، اندازه گیری و س
دولت ها، نهادها و مناطق در چشم مخاطبان خود، اعم از بین المللی و داخلی، سیاستمداران 

و دولتمردان را معاونت می نماید.
وی در طول سنوات، گستره تحقیقات خود را از 35 کشور به 50 کشورافزایش داد، وی مؤکد 
اظهار می کند که کشور ها و شهر ها را می توان تحت این 6 شاخصه رتبه بندی نمود تا از منظر 

هویت رقابتی آنها را رصد کرد: 
1ـ صنعت جهانگردی:

ــه مورد نظر با  ــور یا منطق ــفر به کش ــرزمین دیگری از طریق س اولین تجربه ملموس افراد س
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ــفر تجاری  ــوان جهانگرد و یا به منظور س عن
ــت اهمیت و  ــه عل ــن محور ب ــد. ای می باش
ــود دارد به عنوان  ــه در نهاد خ ــفافیتی ک ش
یکی از مهمترین محورهای ارتباطی با دنیای 
ــددی برای  ــد، زیرا افراد متع ــارج می باش خ
تفریح، آموزش، تجارت و غیره به مکان های 
ــرمایه  ــی کنند، درنتیجه س ــفر م مختلف س
ــانی  و محیطی در  ــذاری اعم از مالی، انس گ
این حوزه دارای فرآیندهای بسیار سودمندی 
ــل کانال ارتباطی  ــد بود. به همین دلی خواه
ــب  ــت ایجاد ارتباطی مناس ــده قابلی بیان ش
ــد. ــهروندان بین المللی را دارا می باش با ش
 این روش به عنوان یکی از روشهای بسیار 
ــور همیشه مورد  متداول در برند نمودن کش
ــه و  به همین  ــرار گرفت ــه دولتمردان ق توج
ــت ها بودجه قابل توجهی  دلیل معمواًل  دول
ــاص می دهند و فعالیت  ــه این امر اختص را ب
ــیاری را در طول  ــهای بازاریابی بس ها و تالش
ــوند.   ــور متحمل می ش ــنوات بر این مح س
نمونه های بارز معاصر و متاخر  این راهبرد را 
می توان در کشورهای مالزی، ترکیه، امارات 
ــین دبی(، سنگاپور و قبرس  )به ویژه امیرنش
ــرو این  ــود و از نمونه های پیش ــاهده نم مش
دست می توان از  فرانسه، ایتالیا، انگلستان، 

سوئیس و آمریکا  یاد کرد.
2ـ صادرات محصوالت و خدمات:

ــال نمایندگانی  ــد ارس ــن روش به مانن ای
ــاط دنیا در  ــه تمام نق ــفیر ب محترم چون س
ــد، البته در  ــب می باش ــان و مکان مناس زم
مکان هایی که کشور مبدأ در آنجا با وجهه ای 
ــده و از شهرتی معقول و  مناسب شناخته ش
ــد. به طور مثال هرگاه  مطلوب بهره مند باش
ــود در  ــی صحبت می ش ــوالت چین از محص
ذهن واژه هایی مانند : ارزان، بدون کیفیت، 
ــتی و غیره تداعی می گردد، و در  غیر بهداش
ــوالت ژاپنی به  ــخن از محص مقابل هرگاه س
میان می آید کیفیت، کارایی و برخورداری از 
استانداردهای جهانی را به ذهن القا می کند.

ــی در ذهن شکل می گیرد  حال پاراداکس
ــوالت باعث ارتقاء  ــر این که آیا محص مبنی ب
شهرت کشور می گردند؟ و یا کشور است که 
ــث ترفیع محصوالت در اذهان می گردد؟  باع
آیا تغییر چهره کنونی چین با توجه به نگرش 

عمومی شکل گرفته نسبت به محصوالتش که به ارزانی و بی کیفیتی شهره هستند ، امری سهل 
ــهرت آن  ــت؟آیا اگر در کیفیت محصوالت ژاپن خللی ایجاد گردد تأثیری در وجهه جهانی و ش اس

کشور دارد؟
ــورهایی مانند آلمان ) محصوالت  ــوارد موفق در این جرگه می توان  از تجربه کش ــه  م از جمل
ــوجات و محصوالت غذایی(،  ــوئد )مورد ولوو(، فنالند )مورد نوکیا(، ترکیه ) منس صنعتی(، س
ــه )صنایع مستظرفه(، ایتالیا )مد و فشن(، آمریکا  ــرفته(، فرانس ژاپن  )محصوالت فن آوری پیش

)فن آوری های فضایی( یاد نمود.
سیاستهای دولتی و سیاست خارجه 

این شاخصه به عنوان یکی از ارکان بسیار مهم و حائز اهمیت برای تمامی جهانیان و دولت ها 
ــت های داخلی و خارجی هر کشور بر کلیه تعامالت میان ملت متبوع آن  ــد. تأثیر سیاس می باش

دولت و دیگر ملل جهان و همچنین تعامالت دولتهای دیگر تاثیر مستقیم و گاه آنی دارد.
ــطوح و سبد صادرات آن کشور  ــتهار یک کشور بررسی س ــت تنها عامل در اش باید توجه داش
ــت و عوامل پیچیده دیگری، که فراتر از صادرات هستند، مانند سیاست خارجی و تعامل با  نیس
ــورهای دیگر و شهروندان خود، نحوه برخورد و حتی چگونگی تعامل شهروندان با یکدیگر را  کش
نیز دربر می گیرد. ولی نباید از نظر دور داشت که عامل مؤثر در تجلی و ارتقاء شاخصه ها در این 
ــانه های عمومی و جهانی هستند و عملکرد آنان تأثیر بسزایی در چگونگی به نمایش  مقطع، رس

گزاردن موارد نامبرده و چهره پردازی یک کشور نزد جهانیان دارد. 
3ـ سرمایه گذاری و مهاجرت:

در قرن حاضر یکی از روشهای سریع ارتقاء و رشد اقتصادی جذب سرمایه گذاری خارجی است 
ــایر منابع سرمایه ای و استعدادهای داخلی و خارجی می گردد. از جمله کشورهایی  که جذب س
ــترالیا، دبی و کانادا  و از همه  ــت آورده اند می توان از اس که  در این عرصه تجربه مثبتی  به دس

مهمتر جمهوری خلق چین ) تحت سیاست یک کشور با دو نظام اقتصادی( نام برد.
4ـ فرهنگ و میراث فرهنگی،)تبادل فرهنگی، فعالیتهای فرهنگی(: 

ــل دیگر منتقل  ــلی به نس فرهنگ)مجموعه ای از باورها ، نگرش و مکررات رفتاری که از نس
ــدان نقش جهان  ــن تاریخی از قبیل می ــادی )مانند، اماک ــراث های فرهنگی ع ــردد(، می می گ
اصفهان( و معنوی)مانند نوروز با جشن سده، یلدا و یا شهرت ایرانیان به مهمان نوازی و مهمان 
ــاری از انواع گزینه ها در اختیار ما قرار می دهد که ایجاد، اعتماد  ــتی(، و منبع غیر سرش دوس
و  اطمینان در ملل دیگر و بهبود کیفیت زندگی در حیطه داخلی را به دنبال دارد. تجربه نشان 
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منظـور از برنـد نمـودن یـک کشـور ترفیـع شـاخصهایی از قبیـل 
صـادرات کاال و خدمـات آن کشـور، رفتـار سیاسـتمداران، وجهـه 
میـراث  و  فرهنـگ  شـهروندان،  رفتـار  جهانگـردی،  صنعـت 
فرهنگـی و سیاسـت هـای جـذب سـرمایه و مهاجـرت آن کشـور 
در راسـتای ایجـاد ارتباطـی مناسـب بـا دنیـای پیرامـون اسـت.

گشـایش قفل باورها و اذهان 
اهالی دیگر کشورها و استفاده 
از این اذهان در راستای تقویت 
ارتقـاء دیـدگاه مناسـب به  و 
مکان یا کشـوری که در پی نام 
در  البتـه   ، هسـتیم  آن  آوری 
زمره امور قامض و پر مناقشه 
ای اسـت که نیازمند به اتخاذ 
روشـهای نویـن و تأثیرگذار، 
سـازی  مانـدگار  جهـت 
شـهرت بیـن المللی مـکان/ 
کشـور مـورد نظر می باشـد. 

به آن می دهد. باید در نظر داشت که در برند مکان 
ــم اندازی معتبر، قابل اجرا و در دسترس  باید چش
برای آینده به ویژه در حوزه آینده مشترک ما ترسیم 
ــتیابی و در نهایت بر  ــود و تمام تالش برای دس ش

ارتقاء این چشم انداز متمرکز گردد. 
پس برندسازی کشوری در نهاد برپایه یک چشم 
ــی تابناک  ــا در آینده و تمایل به درخشش انداز زیب
استوار باید باشد. حتی اگر هم بخواهد از ارزشهای 
ــتانی خود تغذیه شود باز باید نگاهها  تاریخی و باس
ــه ها  به آینده و میوه های آتی برآمده از همان ریش
باشد. در این راستا تنظیم دقیق و هدفمند نمودن 
ــالی که مکان/ کشور  با استناد  کلیه پیام های ارس
ــا درنظر گرفتن تصویری که  ــم انداز خود و ب بر چش
ــان عموم باقی بگذارد،  ــل دارد از خود در اذه تمای
ــایش قفل باورها و اذهان اهالی  ــت. گش حیاتی اس
ــتفاده از این اذهان در راستای  دیگر کشورها و اس
ــب به مکان یا کشوری  تقویت و ارتقاء دیدگاه مناس

داده است که وجود غنای فرهنگی در برندسازی کشورها عاملی کلیدی که بدون آن همواره 
برند کشوری ایجاد شده کم مایه بی سرمایه می ماند.

ــت که به علت نبود ریشه و بنیه فرهنگی کافی،  ــین دبی اس مثال بارز این نمونه امیرنش
ــدگی  محض برخوردار  ــازی صورت پذیرفته از خطر پذیری باالیی از زاویه تجاری ش برندس
ــته  ــائل اقتصادی نگریس ــد فقط از دیدگاه مس ــت. به هرحال در مکان هایی که به رش اس
می شود، خطر به وجود آوردن تصویری قطبی شده از برند کشوری محتمل است؛ که در آن 
همه چیز از جمله امور معنوی و عاطفی نیز دچار کاال شدگی شده و تجاری زدگی در همه 

عرصه های آن یکه تازی می کند.
5ـ مردم،)ترفیع ساکنان منطقه و یا کشور(:

ــگرف در این عرصه همان  ــر به فرد با عملکردی ش ــال های ارتباطی منحص ــی از کان یک
ــهروند عادی، نه فقط سیاست مداران، ارباب  ــرزمینی می باشند. اگر هر ش مردمان هر س
رسانه ها، و دیپلمات ها، بتوانند سفیری مناسب از سرزمین مادری و یا شهر خود باشند، 
ــافری به  ــور بود. به عنوان مثال هر مس ــاهد  تغییر نگرش جهانیان به آن کش می توان ش
هنگام سفر در کشوری دیگر می تواند نمایشگر صفاتی باشد که به آن صفات در کشور خود 

ــن شهرت دارد. در زعم نگارنده ایرانیان خود بهترین نمونه هستند و تالش  و یا جهان حس
بدیل ایشان در دفاع از نام و نشان ایرانی نزد دیگر ملل زبانزد است.

جمع بندی و نگاهی به آینده:
ــه به معنای واقعی کلمه برند بوده اند. هر چند برخی با واژه برند کشوری  مکانها همیش
ــازی  ــامانمند در پی برندس ــیتماتیک و س مخالفت می کنند، اما ملل جهان به صورت س
هستند تا کشور خود را در سطح جهان مطرح کنند. شهرت کشورها همیشه توسط رهبران 
ــده و یا توسعه یافته است و معمواًل برگرفته از شهرت نویسندگان، فالسفه،  آن مدیریت ش
ــرکت های تبلیغاتی و روابط  ــعراء و سایر مشاهیر می باشد. امروزه ش ــان ش فیلمنامه نویس
عمومی این مهم را به نحو گسترده ای بر عهده گرفته اند. واژه برند کشوری واژه ای نا آشنا 
ــور ترفیع  ــد. منظور از برند نمودن یک کش ــیاری از افراد می باش و چالش برانگیز برای بس
ــاخصهایی از قبیل صادرات کاال و خدمات آن کشور، رفتار سیاستمداران، وجهه صنعت  ش
ــت های جذب سرمایه و  ــهروندان، فرهنگ و میراث فرهنگی و سیاس جهانگردی، رفتار ش

مهاجرت آن کشور در راستای ایجاد ارتباطی مناسب با دنیای پیرامون است.
ــان ناعادالنه و ناموزون  به هرحال طرفداران مکان از برخی زوایای تصویری که به نظرش
است، ناراضی هستند، یکی از وظایف برندسازی مکان تضمین و اطمینان از ارائه تصویری 
ــت؛ بدون اغراق و گزافه گویی که رنگ غیر مسئوالنه  کامل، واقعی ، امروزی و متمرکز اس
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ــت که نیازمند به اتخاذ روشهای نوین و تأثیرگذار،  ــه ای اس ــتیم ، البته در زمره امور قامض و پر مناقش که در پی نام آوری آن هس
جهت ماندگار سازی شهرت بین المللی مکان/ کشور مورد نظر می باشد. 

ِدنی نکته بس متفکرانه تری در این خصوص مطرح می کند که بطن آن دایر بر پارادوکسهای ارزشی در فرآیند برندسازی کشوری 
است، که برای درک درست تر دیدگاه وی پرسش کلیدی او را در پی آورده ایم:

" آیا تعارضی ایجاد می گردد اگر هویت کشور تابعی از عالیق تجاری آن کشور باشد؟"
ــنایی کافی به علم برندسازی  ــت که:" افرادی که دارای صالحیت، پیشینه و آش ــط ِدنی این چنین اس ــده توس ــخ عنوان ش پاس
ــی نمایند و از آن مانند پلی بین مدیریت برند و نام آوری کشور و پویایی بازرگانی  ــند ایده مذکور را می توانند تحلیل و بررس می باش

و جایگاه جهانی آن دیار در عرصه تجاری بهره گیری نمایند".
باید همواره در نظر داشته باشیم که برندسازی مکان تالشی دراز مدت است که نباید بار مالی آن بیش از توانایی و استعدادهای 
اقتصادی آن مکان باشد. این صرفا یک فرآیند کاری نیست که در لحظه آماده گردد و همچنین مجاهدتی کوتاه مدت نیز نمی باشد، 
اما اگر به درستی صورت پذیرد مزایای آن در دراز مدت برای تمام حوزه ها چه ملموس و چه غیر ملموس به مراتب بیش از هزینه 

ای است که از ابتدا در این گستره صرف گردیده است.
بر این باوریم که برندسازی کشور وظیفه کلیه آحاد آن کشور بوده و همگی باید در راستای یافتن، ، جهت دادن و راهبری نبوغ 
و مهارت های صاحب اثر در این عرصه تالش نمایند. این امر در کلیه زمینه ها اعم از حوزه های دانش اندوزی، تجارت، حکومت، 
ــه باید در نظر داشت که فقط با ابتکار و نوع آوری در سطح عالی، احترام به علم و  ــت. همیش ــت، هنر و ... صادق اس محیط زیس
عزمی راسخ به مثابه یک جهاد متعالی است که می توان ارزشهای نهفته در چهارگوش سرزمین مادری را به دایره جهان نقش زد.
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در  آوری  نـوع  و  ابتـکار  بـا 
سـطح عالـی، احتـرام بـه 
علم و عزمی راسخ به مثابه 
یـک جهاد متعالی اسـت که 
در  نهفته  ارزشهای  می توان 
مادری  سرزمین  چهارگوش 
را به دایره جهـان نقش زد.
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ضمیمه )1(: در ذیل اتبه و مربتط کشورهای ابراز شده 
در NBI تدوین شده در سال 2008 ارائه می گردد.

Rank Country (NBI 2008) Score

1 Germany 67.4
2 France 67.3
3 United Kingdom 66.8
4 Canada 66.3
5 Japan 66.1
6 Italy 65.9
7 United States 65.5
8 Switzerland 64.9
9 Australia 64.6
10 Sweden 64.1
11 Spain 63.3
12 Netherlands 61.6
13 Norway 60.6
14 Austria 60.6
15 Denmark 60.3
16 New Zealand 60.1
17 Finland 59.2
18 Ireland 58.7
19 Belgium 58.1
20 Brazil 56.6
21 Russia 55.7
22 Iceland 55.0
23 Singapore 53.7
24 Argentina 53.7
25 Mexico 53.2
26 India 52.9
27 Hungary 52.8
28 China, PR 52.8
29 Poland 52.7
30 Czech Republic 52.5
31 Egypt 52.5
32 South Korea 51.6
33 Thailand 50.7
34 China, Rep. of 50.6
35 Turkey 50.5
36 South Africa 49.6
37 Chile 49.4
38 Malaysia 49.4
39 Peru 49.1
40 Romania 48.9
41 Lithuania 48.0
42 Indonesia 47.7
43 Estonia 47.6
44 UA Emirates 47.6
45 Cuba 46.6
46 Ecuador 46.6
47 Saudi Arabia 45.5
48 Nigeria 40.9
49 Iran 38.0

Rank Governance Brand 2008 Score

1 Switzerland 67.3
2 Canada 67.2
3 Sweden 66.5
4 Germany
5 Australia
6 Norway
7 Netherlands
8 Denmark
9 United Kingdom
10 France
11 Finland
12 New Zealand
13 Austria
14 Chile
15 Belgium

Rank Immi./ Inv. Brand 2008 Score

1 Canada 62.3
2 United Kingdom 62.1
3 United States 62.1
4 Switzerland
5 Germany
6 France
7 Australia
8 Sweden
9 Italy
10 Japan
11 Netherlands
12 Spain
13 Denmark
14 Norway
15 New Zealand

Rank Export Brand 2008 Score

1 Japan 77.0
2 United States 74.8
3 Germany 72.7
4 United Kingdom
5 France
6 Canada
7 Switzerland
8 Sweden
9 Italy
10 Australia
11 Netherlands
12 Spain
13 Norway
14 Denmark
15 South Korea

Rank Tourism Brand 2008 Score

1 Italy 77.2
2 France 75.9
3 Spain 73.3
4 United Kingdom
5 Australia
6 United States
7 Canada
8 Japan
9 Switzerland
10 Germany
11 Egypt
12 Scotland
13 Brazil
14 Sweden
15 Austria

Rank Cult./her. Brand 2008 Score

1 France 71.4
2 Italy 70.9
3 United Kingdom 69.0
4 Germany
5 United States
6 Spain
7 Russia
8 Japan
9 PR China
10 Brazil
11 Australia
12 Canada
13 Sweden
14 Netherlands
15 Austria

Rank People Brand 2008 Score

1 Canada 70.1
2 Australia 68.9
3 Italy 67.7
4 Sweden
5 Switzerland
6 United Kingdom
7 Germany
8 Japan
9 Spain
10 New Zealand
11 France
12 Netherlands
13 United States
14 Norway
15 Scotland
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پیدایش، گسترش و

مدیریت  بـرند
نویسندگان: علیرضا یعسوبی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
داریوش حسین پور

کارشناس ارشد مهندسی صنایع )مدیریت سیستم ها و بهره وری(

چکیده
گیری آن به آغاز فعالیت های تولیدی و تجاری  ــکل  پیشینه برند و ش
ای بودند که برای  گردد. برندهای ابتدایی عالمت های ساده  ــر باز می  بش
ــدگان کاالهای  ــایی تولید کنن ــت حیوانات اهلی و شناس تعیین مالکی
ــدند. با آغاز انقالب صنعتی و ایجاد فاصله بین  ش ــتفاده می  تجاری اس
ــایی و  ــش برندها در معرفی، شناس ــده، نق ــده و مصرف کنن تولید کنن
ــا و خدمات اهمیت پیدا کرد. پس از جنگ جهانی دوم  رهگیری کااله
ــریع توان تولید و ایجاد  ــایل ارتباط جمعی، افزایش س ــترش وس و گس
ــیوه امروز پدید  ــای برای انواع کاالهای مصرفی، دانش برند به ش تقاض

آمد و با معرفی ابزارهای ارتباطی نوین مثل اینترنت به اوج رسید. 
ای از نام و عالمت گرافیکی،  ــده  ــکل از مجموعه پیچی برند متش

های ملموس و ناملموس است که باهدف ایجاد یک  ارزش 
ــتریان در بخش های مختلف  ــر ذهنی برای مش تصوی

ــت با جذب  ــده و در تالش اس بازار هدف ارائه ش
ــودآوری هرچه  ــتر، س ــد بیش ــتریان متعه مش

بیشتری برای صاحبان برند فراهم آورد. 
برندها از سه طریق اهداف خود را حاصل 
ــت، از طریق تاثیرگذاری بر  می کنند: نخس
ــاد تجربه اولین  ــتریان )ایج ــاب مش انتخ
ــاد تعهدی  ــق ایج ــرف(، دوم از طری مص
نانوشته با مصرف کنندگان مبنی بر ثبات 
ــل از مصرف  ــری تجربه حاص و تکرارپذی
ــود نحوه  ــات و بهب ــت )ثب ــا خدم کاال ی
ــق متمایز  ــوم، از طری ــای نیاز( و س ارض
ــایر  ــبت به س نمودن کاالها و خدمات نس

محصوالت رقیب.
ــده، برندها حق  ــای رقابتی آین در بازاره

ــتریان ایجاد  ــرای مش ــتری را ب ــاب بیش انتخ
ــرکت ها،  ــن، کارکنان ش ــرد. همچنی خواهند ک

ــهام و سایر عوامل ذینفع  گذاران، صاحبان س سرمایه 
ها نیز از برندها بعنوان ابزارهای راهبردی بهره  ــازمان  در س

خواهند برد. به عالوه با گسترش اینترنت و خرید از راه دور، برندها 
ــرده و معرف  ــش مخاطرات خرید عمل ک ــوان عاملی جهت کاه به عن
محصوالت و خدمات جدید به مشتریان هستند. مهمترین نقش برندها 
در آینده در ارتباط با جهانی شدن اقتصاد تعریف می شود. برندها اجازه 
می دهند تا شرکت ها، مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و وارد بازارهای 
ــود،  ــت که یک کاال در کجا تولید می ش ــوند، دیگر مهم نیس جهانی ش
بلکه نکته حائز اهمیت این است که چه برندی را با خود حمل می کند. 

مقدمه
ــای راهبردی که  ــت تجارت، ابزاره ــده و پر از رقاب ــای پیچی در دنی
موجبات تعهد و تکرار مصرف، افزایش ارزش اقتصادی برای سهامداران 
ــترش دامنه فعالیت ها اقتصادی به فراسوی مرزهای جغرافیایی،  و گس
فرهنگی و سیاسی را برای سازمان ها فراهم کند، بسیار ارزشمند و صد 

 
برندها از سـه طریق اهـداف خود را حاصـل می کنند: 
نخسـت، از طریق تاثیرگـذاری بر انتخاب مشـتریان 
)ایجاد تجربه اولین مصرف(، دوم از طریق ایجاد تعهدی 
نانوشته با مصرف کنندگان مبنی بر ثبات و تکرارپذیری 
تجربـه حاصل از مصرف کاال یا خدمـت )ثبات و بهبود 
نحوه ارضـای نیاز( و سـوم، از طریـق متمایز نمودن 
کاالها و خدمات نسـبت به سـایر محصوالت رقیب.

البته معدود هستند.
ــاید بتوان ادعا کرد که تنها ابزاری که می تواند تمامی ویژگی های  ش
ــک دارایی،  ــود نیز بعنوان ی ــرد هم آورده و خ ــورت موثر گ ــاال را بص ب
ــان نام تجاری  ــش دهد، برند یا هم ــازمان را افزای ــادی س ارزش اقتص
ــدن اقتصاد، گسترش اینترنت و نقش آن در  ــت. به عالوه، جهانی ش اس
فعالیت های بازاریابی و بازرگانی، قرابت سبک زندگی طبقه متوسط در 
اکثر کشورهای دنیا صرف نظر از فاصله های جغرافیایی و فرهنگی، تنوع 
بیش از حد کاالها و خدمات در بازراهای جهانی به همراه توقع روز افزون 
ــتند که بر نقش برند در توسعه بازارها و  مشتریان، همگی عواملی هس
و سودآوری شرکت ها در بازارهای رقابتی موجود صحه می گذارند.

ــالی است  ــور ما نیز چند س در کش
ــات بازاریابی و  ــه مفهوم برند در ادبی ک
ــادی به ویژه   ــون اقتص ــور در مت همینط
ــرف به  ــای تند مص ــد کااله ــع تولی صنای
ــمندی  ــم می خورد و فعالیتهای ارزش چش
ــت. با توجه  ــن زمینه صورت پذیرفته اس در ای
ــت مقاله حاضر  به اهمیت این موضوع، امید اس
ــد کمک کرده و نظر  ــرفت این رون نیز اندکی به پیش

خوانندگان عزیز را جلب نماید.

تاریخچه و نحوه شکل گیری برند 
خواستگاه برند کجاست؟ واژه برند از کلمه قدیمی انگلیسی با معنی 
ــتق  ــزم" )و در اصل از واژه ای هندی ـ اروپایی به معنی "داغ"( مش "هی
ــده است. عالمت گذاری حیوانات اهلی برای جلوگیری از سرقت آنها  ش
ــال پیش از میالد مسیح در مصر باستان رایج بوده است تا  در 2700 س

حیوانات مسروقه قابل تشخیص باشند.
ــی به صورت  ــتفاده از عالمت های بازرگان ــم اس ــدود قرن ده در ح
طرح های ساده ای متشکل از خطوط رایج گردید. عالمت های بازرگانی 
ــتی،  ــدن کش برای اثبات مالکیت کاالهایی که به علت صدمه یا غرق ش
ــدند، مورد استفاده قرار می گرفتند.  ــرقت یا سایر موارد ناپدید می ش س
ــایی کاالها به وسیله  ــتجو و شناس همچنین، این عالمت ها برای جس

افراد بی سواد، مفید بودند.
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اسـتفاده اولیه برند، برای تشـخیص مالکیت حیوانـات اهلی و برای 
جلوگیـری از دعـاوی مربوط به آن بـود، از آن پـس، در غرب آمریکا 
اسـتفاده از برنـد به معنـی تاییدی از سـوی فروشـنده بـه خریدار 
مبنـی بر "عالمـت کیفیت" حیوانـات اهلی مورد خریـد و فروش بود.

از دیـدگاه گسـترده تر، یـک برند اثری 
است که کلیه اقدامات شرکت و چگونگی 
رفتار آن، بر مصرف کننده باقی می ماند. 
کل سـازمان ایـن اثـر را ایجـاد کرده و 
یکایک کارکنان سازمان در نحوه ارتباط 
مخاطبین سازمان با برند موثر هستند.

ــده در نیمکره غربی، به شکل سه صلیب التین متعلق به هرنان  ــتین برند ثبت ش نخس
ــوان الگوهایی بودند که به  ــد. برندها به عن ــال 1519 وارد مکزیک ش ــز بود، که در س کرت
ــخیص بوده و به منظور تعیین هویت استفاده می شدند. استفاده اولیه  ــادگی قابل تش س
برند، برای تشخیص مالکیت حیوانات اهلی و برای جلوگیری از دعاوی مربوط به آن بود، 
ــوی فروشنده به خریدار  ــتفاده از برند به معنی تاییدی از س از آن پس، در غرب آمریکا اس

مبنی بر "عالمت کیفیت" حیوانات اهلی مورد خرید و فروش بود.
ــکل دادند و عالمت هایی را بر روی  ــران در اروپا و ژاپن نیز  اتحادیه هایی را ش صنعت گ
ــرای اطمینان از کیفیت  ــی ب ــدات آنها ضرب می کردند. این عالمت ها به عنوان روش تولی
ــیله آنها کاالهای معیوب قابل ردیابی و بازگشت به  ــدند و به وس ــتفاده می ش محصول اس
ــا صنعتگران تولید کننده  ــن عالمت ها به اتحادیه ها اجازه می داد ت ــد کننده بودند. ای تولی
ــا از اتحادیه اخراج کنند. انقالب صنعتی باعث تقویت  ــوب را جریمه کرده و ی کاالی نامرغ
رشد بازرگانی گردید و عالمت های تجاری عمومیت یافته و هرچه بیشتر جنبه قانونی پیدا 

کردند.
همزمان با گسترش امکانات تولیدات انبوه، مفهوم برند و مدیریت آن به شکل امروزی 
ــترش امکانات  ــکل امروزی همزمان با گس ــد، مفهوم برند و مدیریت آن به ش ــود آم به وج
ــکل گیری مفهوم امروزی این دانش در اواخر قرن  تولید انبوه پدیدار گردید. مرحله اول ش

ــدن انقالب صنعتی و فراهم شدن  ــتم با فراگیر ش نوزدهم و ابتدای قرن بیس
بستر الزم برای تولید محصوالت کارخانه ای به صورت انبوه فراهم گردید. در 
ــد و  این دوران تقاضای پنهان برای انواع کاالهای مصرفی به تدریج نمایان ش
مصرف کنندگان این امکان را پیدا کردند که از میان کاالهای موجود در بازار 

دست به انتخاب بزنند. 
ــتخوش توقف  ــوج اولیه با بحران اقتصادی دهه 30 تا حدودی دس این م
ــین  گردید. رکود اقتصادی موجب گردید تا مصرف کنندگان به الگوهای پیش
مصرف که همانا صرفه جویی و خرید مایحتاج ضروری بود، واپس روی کنند.
ــعله ور شدن آتش جنگ  ــتم با ش در اواخر ده 30 تا نیمه دهه 40 قرن بیس
دوم جهانی، امکانات تولیدی به ویژه در آمریکای شمالی بسیار گسترش یافت 
ــی دوم علی رغم کلیه  ــرار گرفت. جنگ جهان ــتر در خدمت جنگ ق اما بیش
خسارت ها و ویرانی ها، باعث شد تا زیرساختار صنعتی به ویژه در آمریکا تقویت 
شود و پس از جنگ، این زیر ساختار عامل محرک تولید، صادرات و مصرف 
ــای ارتباط جمعی  ــا عمومیت یافتن ابزاره ــوه گردید. دهه 50 میالدی ب انب
ــترش تلویزیون به عنوان مهمترین رسانه ارتباطی، به راستی دوره  به ویژه گس

تولد دانش برند سازی به شیوه امروزی به شمار می رود.
به طور کلی می توان گفت دانش برند به شیوه امروزی یک مبحث حدودًا 60 
ــاله می باشد که هنوز در دوران طفولیت خود به سر می برد. در طی پنجاه  س
ــازی  ــال اخیر، کاالهای مصرفی تند رو محرک اصلی مفهوم برند س و چند س
ــان دانش برند، تبلیغات و  ــد. همچنین، همواره ارتباط تنگاتنگی می بوده ان

رسانه های ارتباط جمعی وجود داشته است.  

مزیت های استفاده از برند
برخی از مزایایی که یک برند قدرتمند ایجاد می کند، عبارتند از:

1.  افرایش قوه تشخیص مشتریان
2.  افزایش تعهد مشتریان 

3.  تسهیل فرایند جایگاه یابی برند
4.  تسهیل معرفی کاالها و خدمات جدید

5.  افزایش درآمد و ارزش دارایی ها 

نحوه عملکرد برندها
ــبت به  یک برند موفق نه تنها نقطه اتکای منحصر به فردی برای تمایز نس
ــاد می نماید. این  ــرای بازار هدف خود، ارزش افزوده ایج ــت، بلکه ب رقبا اس
ــود خود، ارزش  ــرکت اجازه می دهد که در کنار افزایش س ارزش افزوده به ش

سهام سهامداران را نیز فزونی بخشد
نحوه عملکرد برندها در جدول زیر آمده است:
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هدف برندها روش اثر گذاری برندها برندها به عنوان ابزار

ایجاد حرکت ناگهانی در بازار ایجاد پاسخ های احساسی پلی میان خریدار و فروشنده

دریافت بهای باالتر )در قبال کاالها و 
خدمات(

ایجاد اعتبار و اعتماد تاثیرگذار بر شیوه انتخاب مصرف کنندگان

ایجاد اعتبار و اعتماد پیشبرد ارزش ها یک ابزار بازاریابی

کم کردن حس مقاومت )در جریان خرید( جلب هیجان ها نماد کیفیت

ایجاد حس همبستگی با مصرف کنندگان صحه گذاشتن بر باورها عالمت اعتماد

تعهد نسبت به ثبات )کمی و کیفی 
محصول یا خدمت(

برطرف کردن نیاز به آزمودن )کاالها و 
خدمات(

ابزار ارتقا شغلی

ایجاد باور دشوار کردن کار برای رقبا ابزاری برای تقویت قوه تشخیص

ایجاد بازار عملکرد متفاوت در حین فرایند خرید وسیله ای برای تولید انبوه محصوالت جدید

ایجاد یک فضای ذهنی )برای کاال یا 
محصول(

مغناطیسی که حتی مخالفان را هم جذب 
می کند

ایجاد تعهد )در مصرف کننده( منبعی برای ایجاد ارزش افزوده

از دیـدگاه گسـترده تر، یـک برند اثری 
است که کلیه اقدامات شرکت و چگونگی 
رفتار آن، بر مصرف کننده باقی می ماند. 
کل سـازمان ایـن اثـر را ایجـاد کرده و 
یکایک کارکنان سازمان در نحوه ارتباط 
مخاطبین سازمان با برند موثر هستند.

نح�وه عملک�رد و اه�داف کلی 
استفاده از برندها

راهبرد برند 
ــق آنها برندها  ــت که از طری ــوع راهبرد برند ایجاد راه هایی اس موض
فروش بیشتر و در نتیجه سودآوری بیشتری داشته باشند. این روش ها 
ــیوه  ــته بندی آن، ش ــی کاال مثل طراحی کاال و بس ــای نمایش جنبه ه
تبلیغات و توسعه برند تا زمینه های بنیادی تر مثل رابطه میان برندهای 
ــه با برندهای رقیب را  ــرکت و برندهای زیر مجموعه و مقایس اصلی ش

دربر می گیرند.
ــوان ابزارهای راهبردی در  ــرکت های موفق برندهای خود را به عن ش

ــودآوری برندهایشان را تجزیه و تحلیل  نظر گرفته و نیروهای موثر بر س
می کنند. سپس جایگاه برندهایی با مزیت های منحصر به فرد را مشخص 
کرده و از این جایگاه در مقابل رقبا دفاع می کنند. با به کارگیری چنین 
ــه نکرده بلکه  ــر طراحی و تبلیغات تکی ــا صرفًا ب ــی، بازاریاب ه دیدگاه
به صورت منسجم تمامی منابع شرکت را برای دستیابی به مزایای برند 

نسبت به رقبا به کار می گیرند. 
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برند یک سـاختار نمادین است 
کـه در برگیرنده یک نام، عالمت 
گرافیکـی،  نشـانه  مشـخصه، 
نشـانه ها، تصاویر و یـا مفاهیم 
ذهنی اسـت که کاال یا خدمت را 
متمایـز می سـازد و در واقع یک 
تصویـر ذهنـی و یا شـخصیتی 
ذهـن  در  کـه  می کنـد  ایجـاد 
می شـود.  حـک  مصرف کننـده 
نـام برنـد بخشـی از برنـد بـه 
حسـاب می آید که شامل واژگان 
یـا حروفی اسـت که انسـان ها 
می تواننـد آنـرا مشـاهده کنند.

مدیریت و توسعه برندها
ــس  ب کاری  ــد  جدی ــای  برنده ــی  معرف
ــبه  ــت. برند یک ش مخاطره آمیز و زمان بر اس
ــتفاده طوالنی  ــود بلکه با اس ــاخته نمی ش س
ــکل می گیرد.  ــدت از یک کاال یا خدمت ش م
ــای یک کاال یا  ــته مزیت ه تجربه کردن پیوس
ــد آمدن ارتباط، ارجحیت،  خدمت باعث پدی
ــان در ذهن مصرف کنندگان  اعتماد و اطمین

شده و برند را پدید می آورد.
ــاختن یک برند از صفر مستلزم طراحی  س
ــردی را در  ــک مزیت کارب ــت که ی برنامه ایس
ــد. ارائه کردن این  ــه ده ــه با رقبا ارائ مقایس
ــته بوده و در صورت  ــت پیوس مزیت می بایس
امکان ضمانت داشته باشد. این کار مستلزم 
ــاد کارایی  ــرمایه گذاری قابل توجه در ایج س
ــای کاری و ایجاد  ــکیل دادن گروه ه برتر، تش
ــری را ارائه نموده  ــت که این برت فرهنگی اس
ــانده و از آن  ــران رس ــالع کارب ــه اط و آن را ب
ــرو بودن  ــتیبانی نماید. در هر حال، پیش پش
در بازار، برداشت های خاصی را از برند ایجاد 
ــتریان  ــار و آگاهی و مش ــرده و باعث اعتب ک
ــتر و بطور بالقوه صرفه های ناشی  متعهد بیش

از مقیاس را به همراه خواهد داشت. 
ــتراتژی های کلی برای مدیریت و توسعه  اس
ــوالت و خدمات  ــامل معرفی محص برندها ش
ــذاری حق  ــا و واگ ــارکت برنده ــد، مش جدی

استفاده از برند می گردد:

1.  گسترش برند به وسیله معرفی 
محصوالت / خدمات جدید 

گسترش برند می تواند یکی از بهترین منابع 
رشد سودآورد برای یک برند باشد. همچنین، 
ــی آورد که تصویر یک  ــن فرصت را بوجود م ای
ــازی شود. انگیزه اصلی در گسترش  برند نوس
برند رشد سودآوری تجاری همزمان با حفظ و 
ترجیجًا افزایش ارزش اقتصادی برند می باشد. 
ــن کار از طریق جذب کاربران جدید، ایجاد  ای
ــی برتر و قیمت  ــرایط مصرف جدید، کارای ش

گذاری باالتر انجام می پذیرد. 

2.  مشارکت برندها  
یک برند می تواند از طریق مشارکت با سایر 
ــک طبقه دیگر از کاالها  ــا  با ورود به ی برنده
ــود. صاحبان  یا یک بازار دیگر برند تقویت ش
ــم در زمینه خدمات و هم در زمینه  برندها ه
ــبت به مزیت های  کاالها به طور فزاینده ای نس
ــوند.  ــارکت برند آگاه می ش ــه مش قابل توج

مشارکت برندها می تواند:
•  به نفع برندهای تثبیت شده باشد

•  باعث تقویت برندهای جدید می شود
•  به توسعه برندها کمک می کند 

ــتراک در برند خالی از خطر  با این حال اش
ــت. برای مثال گسترش برند در بازارها /  نیس
محصوالت / خدمات می تواند ارزش اقتصادی 
ــد. هماهنگی  ــنتی را کاهش ده برندهای س
دقیق ارزش های برندهای مشترک، تمرکز بر 
ــعه بلند مدت برند و انتخاب هوشمندانه  توس
ــث اطمینان  ــدف، می تواند باع ــای ه بازاره

بیشتر از موفقیت چنین اتحادهایی گردد.

3.  واگذاری امتیاز استفاده از برند 
ــتفاده از برندها نکات  ــق اس ــذاری ح واگ
کلیدی جالب توجهی به همراه دارد. این کار 
ــاه و با حداقل  ــد در مدت زمانی کوت می توان
ــازار تحت  ــعت ب ــد را از نظر وس ــه، برن هزین
ــش به یک برند ملی )و حتی بین المللی(  پوش
ــل نماید. با این حال، برخی از برندهایی  تبدی
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ــد صرفًا به  ــود را واگذار کرده ان ــه امتیاز خ ک
ــر اینکه واگذرنده امتیاز برند و یا دریافت  خاط
ــور به توافق  ــی اداره ام ــده آن بر چگونگ کنن
ــه ثبات و کیفیت  ــیدند و یا توجه کافی ب نرس
ــتریان  ــده به مش ــات ارائه ش ــا و خدم کااله
ــت خورده اند.  معطوف نگردیده است، شکس
ــکل هنگامی رخ می دهد که پاسخ به  این مش
ــش که چه کسی به واقع کسب و کار  این پرس

را اداره می نماید، روشن نیست. 

اهمیت برندها در آینده
ــوی  ــای معن ــن دارایی ه ــا مهمتری برنده
ــروش برای  ــازار و ف ــترش ب ــای گس و ابزاره
ــده رقابتی  ــه در آین ــتند ک ــرکت هایی هس ش
ــت خواهند کرد. براین  بازارهای جهانی فعالی
ــر اهمیت  ــا از دیدگاه های زی ــاس، برنده اس

خواهند داشت:
•  هدایت حق انتخاب 

•  گسترش تجارت الکترونیک 
•  جهانی شدن 

•  مشتریانی با تقاضاهای روزافزون
ــتند  ــوق به این معنی هس ــه عوامل ف هم
ــت به واقع از نیازها و  ــرکت ها می بایس که ش
ــتریان درک واقعی داشته  ــته های مش خواس
ــا صرفه های  ــت ت ــند. همچنین الزم اس باش

ناشی از مقیاس را در فرایند تولید به دست 
ــای خود را مطابق  ــان برنده آورده و همزم
ــی از برندها  ــکل دهند. برخ میل افراد ش
محصوالت و خدماتشان را مطابق نیازهای 
ــد داد یعنی  ــتریان تغییر خواهن فردی مش

شکلی از تولید انبوه بصورت سفارشی.

نتیجه گیری
ــه یکی از چالش  ــیله برندها ب ــری و ایجاد ارزش افزوده به وس ــر ایجاد، راهب ــش و هن دان
ــت. علیرغم نوپا بودن  ــده اس برانگیزترین جنبه های فعالیت های بازاریابی و بازرگانی تبدیل ش
ــدن اقتصادها و همچنین، اشباع  ــریع ابزارهای ارتباطی و جهانی ش ــرفت س این مبحث، پیش
ــش برند بوده اند و خواهند بود. به همین  ــدن بازارهای جهانی همگی از عوامل محرک دان ش
دلیل دستیابی به بازارهای جهانی ومنطقه ای با توجه به ویژگی های هر بازار و معرفی برندهای 
مناسب، از مهمترین ابزارهای موفقیت و توسعه پایدار سازمان های تجاری و حتی غیر تجاری 

در دنیای رقابتی آینده به شمار می رود. 
ــزوده هم برای  ــن روش های ایجاد ارزش اف ــوان یکی از مهمتری ــق به عن ــازمان های موف س
ــتریان و هم برای سازمان متبوع خود می بایست با شناخت مفهوم برند، طراحی و اجرای  مش
ــاد و تجارت از این ابزار  ــد و توجه به روندهای جهانی اقتص ــر و کارآمد برن ــتراتژی های موث اس

راهبردی به بهترین شکل بهره مند شوند.

سـاختن یک برند از صفر مستلزم 
طراحی برنامه ایست که یک مزیت 
کاربـردی واقعـی را در مقایسـه با 
رقبـا ارائـه دهـد. ارائه کـردن این 
مزیت می بایسـت پیوسـته بوده و 
در صـورت امکان ضمانت داشـته 
باشـد. تمامی بخش های سازمان 
می بایسـت از نظر فرهنگی طوری 
هماهنگ شوند تا بتوانند ارائه این 
مزیت را با اشـتیاق دنبـال نمایند.

شـرکت های موفـق برندهای 
ابزارهـای  بعنـوان  را  خـود 
راهبـردی در نظر مـی گیرند. 
آنها نیروهایـی را که می توانند 
بر سـودآوری برندهایشان اثر 
بگذارند، تجزیه و تحلیل نموده 
برای برندهایـی که مزیت های 
منحصـر به فرد دارنـد جایگاه 
مشـخصی را تعریف کرده و از 
این جایـگاه در مقابل رقبا دفاع 
می کنند. با بـه کارگیری چنین 
صرفا  بازاریاب هـا  دیدگاهـی، 
بـر طراحـی و تبلیغـات تکیـه 
منسـجم  بصورت  بلکه  نکرده 
تمامـی منابع شـرکت را برای 
برنـد  مزایـای  بـه  دسـتیابی 
نسبت به رقبا به کار می گیرند. 
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جستارگشایی
ــق اهداف و  ــت که میزان تحق ــن فرآیندهای راهبردی اس ــرد از مهمتری ــی عملک ارزیاب
ــخص کرده و به عنوان یکی از فعالیتهای کلیدی و از عناصر  ــازمان را مش برنامه های هر س
اصلی مدیریت به شمار می رود. از طریق ارزیابی به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با 
ــه یابی آنها اقدامات اصالحی جهت بهبود عملکرد را انجام می دهد. با توجه به آن که  ریش
برند یک محصول جزء دارایی های یک سازمان محسوب شده و از اهمیت خاصی برخوردار 
است؛ ارزیابی عملکرد آن بخش مهمی از این فعالیت محسوب می شود. در این راستا کارت 
ارزیابی برند به سازمانها کمک می کند تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت برند خود، عالوه بر 
دستیابی به وفاداری مشتریان، خود را در مقابل خط مشی پیشبردی رقبا بیمه کنند. هدف 
این مقاله معرفی و تعیین ساختار کارت ارزیابی برند و کاربرد آن در اندازه گیری عملکرد می 
باشد. با توجه به آنکه ارزیابی صحیح و استفاده بهینه از نتایج ارزیابی منوط به داشتن درک 
ــنجش  ــد، در ابتدا ویژگیهای برند موفق و مزایای س صحیح از ویژگیهای برند موفق می باش
عملکرد نام ونشان تجاری ذکر شده است، در ادامه ارزیابی عملکرد برند و مزایای آن و آنگاه 

در نهایت کارت ارزیابی برند مورد بررسی قرار گرفته است.
درآمد

ــه رقابت به ارزیابی  ــه جایگاهی مطلوب در عرص ــتیابی ب ــازمان برای دس مدیران یک س
ــروری را مد نظر قرار  ــف اقدام کرده و انجام اقدامات اصالحی ض ــرد واحدهای مختل عملک
می دهند. هدف از ارزیابی عملکرد نخست هدف گذاری صحیح، دوم تقویت فرآیند اصالح و 
بهبود و توسعه مدیریت علمی و در نهایت ارتقاء توان دستیابی به اهداف می باشد. در آغاز 

ارائه تعریفی از ارزیابی عملکرد ضروری به نظر می رسد:
ــی، معناداری،  ــنجش جامع عملکرد در قالب عباراتی نظیر کارایی، اثر بخش به فرآیند س
ــرای تحقق اهداف و  ــوب اصول و مفاهیم ب ــخگویی در چارچ ــازی، قابلیت پاس توانمند س
ــازمانی، ساختاری، برنامه ای و توسعه بلند مدت سازمان، ارزیابی عملکرد ابالغ  وظایف س

می شود.
ــد که امروزه ارزیابی عملکرد سازمانها در کشورهای توسعه یافته به صورت  به نظر می رس
مداوم صورت گرفته و در نظام برنامه ریزی این کشورها جایگاهی شایسته دارد. در صورتی که 
ــول مانده و یا بصورت  ــعه همچون ایران همچنان مغف ــورهای در حال توس این امر در کش
ــود که به نظر می رسد ریشه این کمبودها در کمی و کاستی  ــته می ش ناکارآمد به آن نگریس
آشنایی با ارکان و ابزارهای مدیریت نا مشهود از جمله برند، نزد ارباب صنعت و سرمایه این 

سرزمین است. در یک کالم باید عنوان نمود که در ابتدای راه قرار داریم.

مقدمه ای بر عملکرد کارت امتیازی برند

هـدف از ارزیابی عملکرد نخسـت هدف گذاری صحیـح، دوم تقویت 
فرآینـد اصـالح و بهبود و توسـعه مدیریت علمـی و در نهایت ارتقاء 
توان دستیابی به اهداف می باشـد. به فرآیند سنجش جامع عملکرد 
در قالب عباراتی نظیر کارایی، اثر بخشـی، معناداری، توانمندسازی، 
قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم برای تحقق اهداف و 
وظایف سازمانی، سـاختاری، برنامه ای و توسعه بلندمدت سازمان، 

ارزیابی عملکرد ابالغ می شود.

نسرین مشایخی
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ــه داراییهای  ــازمان از جمل ــک س ــد ی برن
ــتراتژیک آن محسوب می شود  ــهود اس نامش
ــازده آن، همانند  ــرد و ب ــت عملک و الزم اس
ــازمان ، بصورت دوره ای  ــایر داراییهای س س
ــی قرار بگیرد. این نکته  مورد ارزیابی و بررس
ــد یافت که  ــتری خواه ــت بیش ــی اهمی زمان
ــبی در بین  ــه موقعیت و جایگاه مناس برند ب
ــد. در واقع  ــتریان خود دست یافته باش مش
ــرط  اندازه گیری عملکرد یک برند موفق، ش
ــت و جایگاه کنونی  ــت حفظ موقعی الزم جه
ــت. به بیانی  ــایر رقبا اس برند را در مقابل س
ــت که شرکتها بصورت دوره ای  دیگر الزم اس
ــت عالی در بین  ــی که به موقعی و در زمانهای
ــت یافته اند، به بررسی و  مشتریان خود دس
ــه و عملکرد آن را  ــد خود پرداخت ارزیابی برن
ــوان نمود  ــری نماید. می توان عن ــدازه گی ان
ــق احتیاج به یک مدل  ــگاه یک برند موف جای
ــری دارد که این امر حفظ جایگاه و  اندازه گی
ــایر رقبا  ــت کنونی برند را در مقابل س موقعی
ــل عملکرد برند به  ــه ارمغان می آورد. تحلی ب
ــر آن، و در یک بیان  ــت و تصوی ــی هوی بررس
ــهای  کلی، عملکرد و اثر برند در ابعاد و بخش
مختلف سازمان کمک کرده ، دیدگاهی را که 
ــکار ساخته و در  در مورد برند وجود دارد آش
ــد.  واقع هدف وجودی آن را تحقق می بخش
ــی  ــتا کارت ارزیابی برند با بررس ــن راس در ای
عملکرد، کمک شایانی به سازمانها و شرکتها 

می کند تا به این مهم دست یابند.
ــاس دیدگاه  ــد، براس ــازی برن كارت امتی
مشتری نسبت به برند، به بررسی عملکرد یک 
ــرکت می پردازد؛ و نه تنها برای شركتهایی  ش
ــد، بلكه برای آنهایی که از مجموعه  با یك برن
ای از برندها بهره می گیرند نیز كارایی بسیار 
ــاس این كارت، به  ــی دارد. منطق و اس باالی
ــت آوردن نتایج مطلوب برای شركتهایی  دس
است كه از كشش تقاضای باالیی برخوردارند. 
ــتری   كارت امتیازی برند، مدیریت تجربه مش
ــت از  ــد نظر قرار می دهد که عبارت اس را م
ایجاد تجربة خرید متفاوت، متمایز و منحصر 
ــد و وفاداری  ــش جذابیت برن ــرد، افزای به ف
ــن كارت، عملكرد  ــتری؛ در حقیقت، ای مش
ــتری را با هم تلفیق  برند و مدیریت تجربة مش

میكند]1[ 

محصـول  یـک  از  رضایـت  و  پایـدار  کیفیـت 
اطمینان هرچه بیشـتر مشـتریان بـه یک برند 
خاص را به همراه داشـته و موجـب در اولویت 
قـرار گرفتـن محصـول خـاص در مجموعـه 
انتخـاب آنهـا می گـردد. از ایـن رو می تـوان 
عنوان کـرد رفتار خریـد مصرف کننـدگان را به 
طور مثبتـی تحت تأثیر قـرار می دهد. در واقع 
برند موفق تصویر ذهنی مشـتریان را توسـعه 
داده، آن را حفـظ می کنـد و مزایایـی از قبیـل 
توسـعه فرصت هـای بالقـوه بـازار، انعطـاف 
پذیری بیشـتر و ایجاد موانـع رقابتی در مقابل 
استراتژی های بازاریابی رقبا را فراهم می آورد.

مشخصه های برند موفق
ــول،  ــک محص ــت از ی ــدار و رضای ــت پای کیفی
ــک برند  ــتریان به ی ــتر مش ــان هرچه بیش اطمین
ــته و موجب در اولویت قرار  خاص را به همراه داش
ــه انتخاب آنها  ــن محصول خاص در مجموع گرفت
ــب میان برند و  ــت که تناس می گردد. بدیهی اس
تصویر ذهنی مصرف کننده از خود، نقش محوری 
ــد ایفا می کند  ــتریان در هنگام خری در رفتار مش
ــازمان بیانگر  ــه تصویر س ــده ك ــوان ش ]3و2[. عن
ــتریان از خدمت و معتبر  ــده و ادراك كلی مش عقی
ــده سازمان به آنها است.این  بودن قولهای داده ش
نگرش جهانی، تأثیر بالقوهای بر وفاداری مشتریان 
ــته و عامل مؤثری برای رد كردن پیشنهادات  داش
ــوان  ــه عن ــن ب ــوب می گردد.همچنی ــا محس رقب
ــازمانها  ــاخصهای موفقیت س یكی از مهمترین ش

ــردد. برند موفق تصویر ذهنی  قلمدادمی گ
ــعه داده، آنرا حفظ  ــتریان را توس مش

ــعه  می کند و مزایایی از قبیل توس
انعطاف  ــازار،  ب بالقوه  ــای  فرصته
پذیری بیشتر و ایجاد موانع رقابتی 
در مقابل استراتژیهای بازاریابی رقبا 
ــی آورد همچنین عامل  را فراهم م

ــك ادراك شده  مؤثری در كاهش ریس
ــردد. هنگامی كه  ــوب می گ آنها محس

مشتریان تصویر خوبی از سازمان دارند، 
ــرای محصوالت و خدمات  ارزش باالتری ب

ــده، رضایتمندی بیشتری دارند و  متصور ش
ــد ]4[. تصویر  ــازمان خرید می کنن مجددًا از س

ــته باورهای شکل  ذهنی تعاریف متنوعی نظیر دس
ــه در مورد یک برند و یا مجموعه تداعی هایی  گرفت
ــده اند، را در  ــه اغلب بصورت پر معنا تنظیم ش ک
ــر می گیرد. در تعریفی دیگر تصویر برند به عنوان  ب
ــر در ذهن  ــرای القای یک تصوی ــی آگاهانه ب تالش
ــک این تعاریف  ــود. بی ش مخاطب، معرفی می ش
بیانگر اهمیت قابل توجه تصویر ذهنی ناشی از یک 

برند موفق است ]5[  
ــد که  یک برند خوب دارای چندین بعد می باش
ــور خالصه بصورت "VIEW" بیان  می توان آنرا بط

کرد ]6[:
1. به چشم آمدن   

ــتریان بازار هدف  بطور مؤثر در معرض دید مش
قرار داشته باشد.

2. اطالع رسانی مناسب   
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اطالع مشتریان از مزایا و فواید نام تجاری را به همراه دارد.
3. جذابیت احساسی   

برای نام تجاری ایجاد شخصیت و هویت می کند.
4. جنبه های کارکردی   

اشاره به مزیت وعملکردهای خاص یک برند دارد.
ارزیابی عملکرد برند

ــزء ویژگی هایی ماندگار و الینفک کاالو خدمات  ــرد برند در ارتباط با ویژگیهای درونی )که ج عملک
در نظر گرفته می شود( آن می باشد. در یک معنای گسترده تر عملکرد برند با ابعادی نظیر ویژگیهای 
ــودمندی،  ــه و ثانویه محصول/خدمت، قابلیت اعتماد و اعتبار، ماندگاری و دوام، کار آمدی و س اولی
ــی و کارآیی خدمات و همین طور حالت طراحی و غیره ارتباط داشته باشد. از مواردی که در  اثر بخش
ــاره  کرد: چگونه برند، ارزیابی های  ــت می توان به این موارد اش ارزیابی عملکرد برند حائز اهمیت اس
ــه اندازه مبتنی بر  ــت کاال/ خدمات، طبقه بندی کرده و تا چ ــتریان خود را در مورد کیفی ــی مش ذهن

ارزیابی اصول زیبایی شناختی و نیازها و خواسته های اقتصادی مشتریان می باشد]6[ 
ارزیابی عملکرد برند از زاویه نگاه مشتریان چهار بعد اساسی را دربر می گیرد که عبارتند از ]7[:

1. عملکرد برند
2. دستیابی آسان به برند

3. هویت برند
4. قیمت و ارزش برند

ــود زیرا تنها در این  ــوب می ش ارزیابی مداوم عملکرد برند بخش جدایی ناپذیر از مدیریت آن  محس
حال است که نقاط ضعف و قوت یک برند و عوامل اثر گذار برآن قابل پایش می باشد. مزیت اصلی  این 
سیستم اندازه گیری، این است که مدیریت برند و کلیه عملکردهای شرکت را با یکدیگر مرتبط و همسو 
می سازد. الزم به ذکر است بکار گیری متداوم این روش، باالترین توانایی سازمان را موجب خواهد شد. 

سنجه ها و پاره سنجه های کانونی سامانه های ارزیابی عملکرد
یک سیستم موثر سنجش عملکرد برند به شناسایی و تصمیم گیری در موارد ذیل کمک می کند ]8[:

• کدام بخش از بازار پتانسیل بیشتری برای فروش دارد؟
• فعالیتهای بازاریابی شرکت بهتر است بر کدام جنبه از آمیخته بازاریابی متمرکز باشد؟

• در چه زمینه ای باید سرمایه گذاری کرد؟
• عملکرد برند در طول زمان و در مقابل رقبا چگونه بوده است؟

• عملکرد برند در مقابل انتظار مشتریان چگونه بوده است؟
• تشخیص نقاط ضعف برند قبل از آنکه تبدیل به مشکل برای شرکت شود.

• تعیین میزان آسیب پذیری برند.
• چگونگی ایجاد تغییر در برند بدون از دست دادن وفاداری مشتریان. 

ارزیابـی مـداوم عملکـرد 
برند بخـش جدایی ناپذیر 
از مدیریـت آن محسـوب 
می شـود زیرا تنهـا در این 
حال اسـت که نقاط ضعف 
و قوت یک برنـد و عوامل 
اثر گذار بـر آن قابل پایش 
می باشـد. مزیـت اصلـی 
این سیسـتم اندازه گیری، 
ایـن اسـت کـه مدیریـت 
برنـد و کلیـه عملکردهای 
شرکت را با یکدیگر مرتبط 
و همسـو می سـازد. الزم 
بـه ذکـر اسـت بکار گیری 
روش،  ایـن  متـداوم 
باالترین توانایی سـازمان 
شـد. خواهـد  موجـب  را 
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ــتراتژیهای مرتبط با برند مورد استفاده قرار می گیرد.  عملی کردن اس
ــه دیدگاهی جامع در خصوص  ــتفاده از آن می توان ب همچنین با اس
ــد ، ترجیحات  ــدرت و اعتبار برن ــد از جمله ق ــط با برن ــل مرتب عوام

مشتریان، دوره زندگی، بازده و ارزش افزوده برند دست یافت ]9[ 
معرفی مدل A5 و کاربرد آن در اندازه گیری عملکرد برند
ــیتم اندازه گیری عملکرد برند مؤثر به سازمانها و شرکتها کمک  س
ــتریان و در مقابل  می کند که عملکرد برند را در چارچوب ارزش مش
ــالمت کنونی برند را مورد  ــا مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین س رقب
ــی قرار داده و از طریق آن کلیه فرآیندها، فرصتها و نتایج مرتبط  بررس

با مدیریت برند مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
معیارهای تشکیل دهنده کارت ارزیابی برند عبارتند از

• معیارهای ادراکی
• معیارهای عملکردی

• معیارهای مالی 
ــکیل شده اند که بیانگر  هر کدام از این معیارها خود از عواملی تش

مدل A5 می باشد:
الف ( معیارهای ادراکی:

1. آگاهی از برند  
• با مشتریان ارتباط احساسی برقرار کند.

• در مقابل نیازهای مشتریان پاسخگو باشد.
• جایگاه باالیی در اذهان مشتریان داشته باشد.

• بی طرف باشد)جانبدارانه نباشد(.
2. آشنایی با برند   

• ارجحیت برند توسط مشتریان.
• ارتباط مشتریان با برند.

• تعهد برند در مقابل مشتریان.
• ادراک مشتریان از برند.

ب( معیارهای عملکردی
3.تداعی برند  

• موقعیت برند در ذهن مصرف کننده
• قیمت 

• مالکیت مشتری
• حفظ مشتری

 4. وفاداری به برند  
• منافع حاصل از استفاده از برند
• ارزش ایجاد شده برای مشتری

ج( معیارهای مالی
 5. ارزیابی  
• ارزش برند

• بازده سرمایه گذاری بر روی برند
• واکنش برند نسبت به سهم بازار

• ساختار هزینه برند
• بازده خالص برند

• هزینه سرمایه گذاری برند
این مدل یک وسیله ساده، موثر و جامع برای اندازه گیری عملکرد 
برند در ابعاد مختلف ارائه می دهد. درک ارتباطات بین ادراک برند، 
ــائل مالی در هنگام استفاده این مدل در  عملکرد برند و درنهایت مس
سازمانها ضروری می باشد. این ارتباطات را می توان از طریق بررسی 
ــتریان و تجزیه تحلیل واکنشهای آنها در مقابل برند مورد نظر  نیاز مش

و ارزیابی تاثیر برند بر روی انتخاب مشتریان بدست آورد. 
عملکرد کارت ارزیابی برند

رانـش  اسـتراتژی های  اگرچـه 
موثـر هسـتند، ولی بایـد توجه 
مـدت،  بلنـد  در  کـه  داشـت 
مطلـوب،  توزیـع  از  اطمینـان 
حفظ حاشـیه سـود و توسـعه 
سـهم بازار، اسـتراتژی بسـیار 
می شوند،  محسوب  راحت تری 
بـه  مشـتریان  اگـر  بخصـوص 
برنـد شـما عالقه مند باشـند ؛ 
البتـه در شـرکت های تولیـدی، 
بـرای ایجـاد تعـادل قـدرت در 
کانال هـای توزیع الزم اسـت که 
از هـر دو اسـتراتژی بهـره برد. 
راهبردهای  بـر  بنابراین عـالوه 
رانشـی در بـازار بایـد بـر روی 
کار کرد. نیز  راهبردهای کششی 
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ــتم مدیریتی )نه فقط یک  ــت که به عنوان یک سیس کارت ارزیابی برند الهام گرفته از کارت ارزیابی متوازن اس
ــود و بوسیله آن سازمان دیدگاهها و استراتژیهای خود را مشخص کرده و آنها  ــیتم اندازه گیری( تعریف می ش س
ــده و  ــتراتژیک ش را تبدیل به فعالیت می کند. در واقع کارت ارزیابی برند باعث ایجاد تمرکز بر روی  اهداف اس

موفقیت برند را با باالترین نتیجه به همراه دارد]10[ 
کارت ارزیابی به عنوان ابزاری مناسب برای اندازه گیری عملکرد برند محسوب می شود. ضروری است که یک 
ــتای اجرایی نمودن فرآیند کارت ارزیابی ارتباط بین ادراک مشتری از برند، عملکرد آن و تاثیرات  ــرکت در راس ش
مالی را بخوبی درک کند. این ارتباط می تواند از طریق  تجزیه تحلیل تعامل بین مشتری و برند و ارزیابی اثرات 
آن در انتخاب یک محصول در مقایسه با محصوالت رقبا حاصل گردد ونهایتًا از نتایج بدست آمده در ارزیابیهای 
کمی ادراک و رفتار خرید مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی معیارهای عملکرد مستلزم تجزیه تحلیل 
یکپارچه از کلیه حوزه های عملیاتی یک شرکت اعم از مالی، بازاریابی، لوجستیک ، فروش و فعالیتهای مرتبط 

با مشتریان است]11[ 
با بکارگیری کارت ارزیابی این اطمینان حاصل می گردد که برنامه های یک شرکت با برنامه ها و استراتژیهای 
ــرکت از جایگاه خود در  ــتراتژی مرتبط با برند، الزم است ش ــت. قبل از پیاده سازی هر نوع اس ــو اس برند همس

مقایسه با رقبا آگاه باشد ]12[ 
نتیجه گیری:

کارت ارزیابـی برنـد الهـام گرفتـه از کارت ارزیابـی متـوازن اسـت که به عنـوان یک 
سیسـتم مدیریتـی )نه فقـط یـک سـیتم اندازه گیـری( تعریف می شـود و بوسـیله 
آن سـازمان دیدگاه هـا و اسـتراتژی های خـود را مشـخص کـرده و آنهـا را تبدیـل 
بـه فعالیـت می کنـد. در واقـع کارت ارزیابـی برنـد باعـث ایجـاد تمرکـز بـر روی  
اهـداف اسـتراتژیک شـده و موفقیـت برنـد را بـا باالتریـن نتیجه بـه همـراه دارد.
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افـزون  روز  رشـد  بـه  توجـه  بـا 
تغییـرات و عـدم اطمینان نسـبی، 
سیسـتم  یـک  نیارمنـد  شـرکت ها 
ارزیابـی برند می باشـند کـه بتواند 
از  بخـش  اثـر  و  کارا  سنجشـی 
آورده، نقـاط ضعف  برنـد بدسـت 
و تهدید هایـی که در کمین هسـتند 
را بشناسـند و بـا درک صحیحـی از 
نقاط قوت و فرصت هـا، راه را برای 
ادامـه حیـات برنـد هموار سـازد.

ــزون تغییرات و  ــد روز اف با توجه به رش
ــرکت ها نیارمند  ــبی، ش عدم اطمینان نس
ــند که  ــی برند می باش ــتم ارزیاب یک سیس
ــش از  برند  ــی کارا و اثر بخ ــد سنجش بتوان
بدست آورده، نقاط ضعف و تهدید هایی که 
ــند و با  درک  ــتند را بشناس ــن هس در کمی

ــوت و فرصت ها،  ــاط ق ــی از نق صحیح
ــد هموار  ــه حیات برن ــرای ادام راه را ب
ــازد. این فعالیت ها به منظور توسعه  س
استراتژی بازاریابی و برنامه های سرمایه 
ــود و کارت ارزیابی  ــذاری انجام می ش گ
برند ابزاری مناسب در تحقیقات بازاریابی 
ــی توان به  ــه از طریق آن م ــد ک می باش
دیدگاهی جامع در خصوص عوامل مرتبط 
ــدازه گیری  ــه و با ان ــت یافت ــا برند دس ب
ــی از  ــاد درک صحیح ــدی و ایج رفتارکلی
ــعه  ــگاه آن در میان رقبا ، امکان توس جای
ــرکت را فراهم نمود. به طور کلی  برند ش

ــیوه  ــرای کارت ارزیابی برند ش ــد تدوین و اج فرآین
ــای کیفی  ــری پارامتره ــت اندازه گی ــر جه ای مؤث
ــخص است  عملکرد برند در یک بازار و در زمان مش
ــاختار برند را  ــی س ــرکت امکان اثر بخش که به ش
ــده را می دهد. ــرمایه گذاری انجام ش بر روی س
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 مقدمه
دستیابی به مزیت رقابتی در دنیای امروز، 
تنها با تکیه بر ویژگی های کارکردی محصوالت 
ــه در عصر  ــود، بلک و خدمات حاصل نمی ش
حاضر، برند مهم ترین عامل متمایزکننده یک 
شرکت تجاری از رقبا است. اگرچه رویکردهای 
ارزشیابی برند در سطح جهان متفاوت است، 
ــا متدولوژی ها و ابزارهای معدودی  لیکن تنه
ــازمان،  ــی محیط پیرامون س قادرند با بررس
ــازمانی و  ــرون به درون س ــر نگرش ب تکیه ب
ــیوه های تحقیقاتی و اجرایی  بهره مندی از ش
ــای صحیحی را  ــجم و هدفمند، داده ه منس
ــازار جمع آوری  ــوص وضعیت پویای ب در خص
کرده و با تحلیل اکوسیستم تقاضای هر برند، 
وضعیت آن را به لحاظ مالی ارزیابی کنند]1[ 

ــالیان متمادی،      برای س
ــد  ــهود مانن ــای مش دارایی ه
دارایی های مالی، سرمایه های 
برای  ــده  داده ش ــاص  اختص
ــاختمان  ــن و س ــد، زمی تولی
ــوان مهم ترین منابع در  به عن
کسب و کار به شمار می رفتند. 
ــخص گردید  پس از مدتی مش
ــری از دارایی ها  ــوع دیگ که ن
ــز وجود دارند که ناملموس  نی
ولی  ــند  می باش ــهود  نامش و 
ــی برای ارزش گذاری آنها  روش
در دست نبود. در حال حاضر 
ــتر روش های ارزیابی  نیز بیش
ــودآوری  ــزان عملکرد و س می
ــاخص هایی  ــر ش ــاری ب ــای تج در فعالیت ه
ــرمایه متمرکز بوده و  ــت س مانند نرخ بازگش
ــابداری  ارزش های ناملموس در رویه های حس
ــود و زیان در  ــورت س ــه و ص ــد ترازنام مانن
ــه معنی قصور  ــوند. این ب ــر گرفته نمی ش نظ
مدیریت در درک اهمیت دارایی های نامشهود 
ــا، فناوری،  ــه برنده ــت، چرا که همیش نیس
ــای مختلف و کارکنان به عنوان  حق امتیازه
ــی کسب موفقیت در شرکت های  عامل اساس
مختلف مورد پذیرش قرار گرفته و اهمیت آنها 
به طور مستمر مورد تاکید و تایید قرار گرفته 
ــت، ولی کمتر مورد ارزیابی و ارزش گذاری  اس

قرار گرفته اند ]2[ 

علی سلیمانی بشلی
مدیر امور بین الملل مرکز بازاریابی خدمات مالی

حق  فنـاوری،  برندها،  همیشـه 
کارکنـان  و  مختلـف  امتیازهـای 
به عنوان عامل اساسـی کسـب 
موفقیت در شـرکت های مختلف 
و  گرفتـه  قـرار  پذیـرش  مـورد 
اهمیـت آنهـا بـه طور مسـتمر 
مـورد تاکیـد و تایید قـرار گرفته 
ارزیابی  اسـت، ولی کمتر مـورد 
گرفته اند. قـرار  ارزش گـذاری  و 

شاخص های مالی در ردیابی 
وضعیت و ارزش برند 

روش های ارزش گذاری برند
مدل های ارزیابی برند به چند دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از:

ــاخص های مالی •  ــن مدل ها، برندها به لحاظ کمی و مطابق با ش ــای مالی: در ای مدل ه
مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 مدل های رفتاری و روان شناختی: بنیان این مدل ها بر مبنای ادراک مصرف کننده است.• 
مدل های ترکیبی: این مدل ها ترکیبی از مدل های مالی و رفتاری هستند.• 
ــتی از شاخص های ارزش برند را ارائه می کنند و به •  مدل های پرتفوی: این مدل ها فهرس

مدل های داده ـ ستانده نیز مشهور هستند.
ــمگیری  ــبه ارزش برندها با هم تفاوت های چش ــتاوردهای محاس ــتر موارد، دس در بیش

دارند؛ بنابراین ضروری است مدیران در انتخاب مدل ارزیابی دقت الزم را مبذول دارند.
 دو دیدگاه متفاوت در قبال ارزش برند وجود دارد. دیدگاه مدیران بازاریابی سازمان ها، 
ــت. بر این اساس، شناسایی روابط  ــف معیارهای تاثیرگذار بر ارزش برند اس متمرکز بر کش
ــت. حال آنکه نگرش مدیران  ــی میان ارزش ویژه برند و محرک های آن، با اهمیت تر اس عل
ــهم برند از کل ارزش مالی شرکت، محاسبه و گزارش ارزش  ــایی س مالی، مبتنی بر شناس

پولی آن است ]3[ 

روش های ارزیابی مبتنی بر تحقیق
ــتر مبتنی بر تحقیقات  ــد وجود دارد که بیش ــادی جهت ارزیابی ارزش برن ــای زی مدل ه
ــتند و کمتر عملکرد نسبی برندها را مورد بررسی  ــتریان هس صورت گرفته در ارتباط با مش
ــی، نگرش های رفتاری و یا ادراکی  ــاخص های مال قرار می دهند. در این رویکرد به جای ش
ــای ارزیابی برند از  ــرد. برخی از روش ه ــورد ارزیابی قرار می گی ــال برند م ــتریان در قب مش
ــاس  ــبی بهره می برند. بر اس ــهم برند از بازار هدف و قیمت نس ــاخص هایی همچون س ش
روش های ارزیابی مبتنی بر تحقیق، بروز تغییر در یک یا چند شاخص موجب تغییر در رفتار 
ــتریان می شود که بالطبع ارزش های مالی برند مورد بررسی را نیز تحت تاثیر قرار  خرید مش
ــعه و طراحی  ــایر پارامترها مانند تحقیق و توس می دهد. این رویکردها تفاوتی بین اثرات س
برند قایل نیستند، از این رو قادر نیستند ارتباط روشن و محکمی بین شاخص های بازار و 

معیارهای مالی ارائه نمایند ]4[ 
ــاخص های ارزش گذاری برند به منظور ارزیابی ارزش مالی  درک، تحلیل و اندازه گیری ش
برند بسیار الزم و ضروری است. در ارتباط با رفتار خرید مشتریان عوامل کلیدی و حساسی 
وجود دارند که در موفقیت برند تا حد زیادی نقش دارند، ولی زمانی برای ارزش گذاری برند 
قابل استفاده و کاربردی هستند که در یک الگو و مدل اقتصادی استاندارد، گنجانیده شوند.
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 دو دیدگاه متفاوت در قبال ارزش برند وجود دارد. دیدگاه مدیران بازاریابی 
سـازمان ها، متمرکز بر کشـف معیارهای تاثیرگذار بر ارزش برند است. بر 
این اساس، شناسایی روابط علی میان ارزش ویژه برند و محرک های آن، با 
اهمیت تر است. حال آنکه نگرش مدیران مالی، مبتنی بر شناسایی سهم 
برند از کل ارزش مالی شـرکت، محاسـبه و گزارش ارزش پولی آن است.

ب�ر  مبتن�ی  ارزیاب�ی  روش ه�ای 
شاخص های مالی

روش های مبتنی بر هزینه	 
ــع کلیه  ــر تجمی ــی ب ــرد مبتن ــن رویک ای
ــور ایجاد و  ــه منظ ــه ب ــت ک ــای اس هزینه ه
ــرایط کنونی  ــد صورت گرفته و ش معرفی برن
ــامل کل  ــد را رقم زده اند. این هزینه ها ش برن
ــد، بازاریابی، تبلیغات  ــعه برن هزینه های توس
ــت. این  ــایر هزینه های مرتبط با برند اس و س
ــتقیم بین  ــه ارائه ارتباط مس ــا قادر ب روش ه
ــرمایه گذاری های مالی و ارزش افزوده برند  س
ــوب  ــزء روش های ناکارآمد محس ــوده و ج نب
ــرمایه گذاری های مربوط به برند  می شوند. س
ــهود و پیشبرد فروش  باید ورای تبلیغات مش
ــوزش کارکنان،  ــعه، آم و حتی تحقیق و توس
ــیوه های  ــی محصول، ش ــته بندی، طراح بس

خرده فروش و غیره صورت پذیرد ]5[ 
قیمت ترجیحی	 

ــد در این روش  ــبه ارزش برن مبنای محاس
ــت از ارزش خالص فعلی برندهای  عبارت اس
ــیاری از برندها  برتر در آینده. هدف اولیه بس
لزومًا کسب قیمت ترجیحی نیست بلکه هدف 
ــب باالترین تقاضا در آینده است. به  آنها کس
ــظ تقاضا در آینده  ــارت دیگر، اهمیت حف عب
ــق ارزش از طریق ایجاد  ــیار مهم تر از خل بس
ــرایط فعلی است.  قیمت های ترجیحی در ش
ــت،  ــتی هایی نیز همراه اس این روش با کاس
ــبی برای مقایسه قیمت های  زیرا مبنای مناس

ترجیحی کاالهای برنددار وجود ندارد ]6[ 
اینتربرند	 

ــده این است که  ــوال مطرح ش مهم ترین س
ــرمایه را در  ــت س چگونه می توان نرخ بازگش
ــرد؟ و چگونه می  ــبه ک ــوص برند محاس خص
توان میزان ارزش برند یک شرکت را مشخص 
ــرای  ــی ب ــوی خاص ــفانه الگ ــاخت؟ متاس س
محاسبه ارزش برندی که مورد پذیرش اکثریت 
محققین باشد، وجود ندارد. موسسه اینتربرند 
ــبه ارزش افزوده  روشی مشابه به محـــــاس
ــه  ــادی)EVA( را بکار می برد و در آن س اقتص
حوزه سودآوری نام تجاری را بررسی می کند: 
1ـ درآمدهای اقتصادی آینده که یک واحد 
ــی دارای نام تجاری انتظار تحصیل آن  بازرگان

را دارد.

2ـ نقش نام تجاری در ایجاد این درآمدها.
3ـ ریسک درآمدهای مورد انتظار نام تجاری. 

اینتربرند صورت سود و زیان برند یک واحد بازرگانی را برای تعیین ارزش دالری برند محاسبه 
ــبت  ــاس به رتبه بندی برندها می پردازد. برخی از محققین دیدگاه متفاوتی نس کرده و بر این اس
ــته و اظهار می دارند که ارزش برند )در صورت برابر بودن سایر شرایط( به  به روش اینتربرند داش
میزان تقاضا یا سهم بازار یک شرکت بستگی دارد. سهم بازار نامتناسب اختالف سهمی را ایجاد 

می کند که ارزش یک نام تجاری را تشکیل می دهد ]7[ 
کاربرد اقتصادی	 

ــتفاده قرار گرفته و مبتنی بر اندازه گیری ارزش ویژه برند و  ــال 1988 مورد اس این روش از س
ــایانی کرده و نقش مهمی  ــتریان کمک ش ــت. برندها به ایجاد تقاضا در مش پارامترهای مالی اس
ــتریان با توجه به حجم خرید، دفعات خرید و قیمت کاال  در امنیت تقاضا برای آینده دارند. مش
ــم می آورند؛ از این رو، ماهیت فعالیت و اهداف  ــب ایجاد درآمد برای صاحبان برند را فراه موج
ــاط نزدیک با برند  ــول و مبانی مالی نیز در ارتب ــتند. اص ــو هس ــی و برند با یکدیگر همس بازاریاب
ــود، سپس با استفاده از  ــتند. در این روش، ابتدا درآمد آتی برند تعیین و هدف گذاری می ش هس
ــان دهنده میزان ریسک در دستیابی به درآمدهای هدف گذاری شده است، به  نرخ تنزیلی که نش
ــده تبدیل می شود. فرایند تعیین ارزش ترکیبی و تلفیقی برند شامل  ارزش خالص فعلی تنزیل ش

مراحل زیر است ]4[:
1ـ بخش بندی بازار. برندها نحوه انتخاب مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهند؛ اما میزان نفوذ 
آنها همیشه به یک اندازه نیست و بستگی به بازاری دارد که برند در آن فعال است. در این حالت 
بازارها طوری تقسیم می شوند که هر بازار یکنواخت و همگن باشد و فاقد هم پوشانی با بازارهای 
ــد. برندها با توجه به بخش بندی های بازار، ارزش گذاری  می شوند و مجموع ارزش های  دیگر باش

هریک از قسمت ها، مبنایی را برای کل ارزش برند ایجاد می کند.
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برند  عملکـرد  ارزیابـی  عمومـًا 
مبتنـی بر معیارهـای مالی مانند 
نرخ بازگشـت برند )قدرت برند 
در کسـب درآمد(، نرخ بازگشت 
فروش، سـهم برنـد از بـازار و 
ارزش واقعـی برند اسـت. ولی 
اتکای صرف بـه معیارهای مالی 
می توانـد نتایج گمـراه کننده ای 
را در پی داشته باشـد. بنابراین 
الزم است سایر معیارهای موثر 
بر قدرت و ارزش برند نیز مد نظر 
قرار گیرند. این معیارها عبارتند 
عملکـردی،  شـاخص های  از 

ادراکی و روان شناختی.

ــه،  ــن مرحل 2ـ تحلیل هـای مالـی. در ای
ــه دارایی های  ــای مربوط ب ــع و درآمده مناف
ــک از بخش های  ــه به هر ی ــهود با توج نامش
ــود.  ــف، تعیین و پیش بینی می ش ــازار تعری ب
درآمدهای نامشهود عبارتند از منافع حاصل 
ــد منهای هزینه های اجرایی، هزینه های  از برن
ــرمایه گذاری  و مالیات ها. به طور کلی در  س
ــادی برند تاکید  ــر منافع اقتص ــن مرحله ب ای

می گردد.
3ـ تحلیل تقاضا. در این مرحله نقش برند 
ــی و ارزیابی  در بازار مربوط به آن مورد بررس
ــود که چه  ــخص می ش ــرد و مش ــرار می گی ق
نسبتی از منافع و درآمدهای نامشهود مربوط 
ــت. درآمد حاصل از برند از طریق  به برند اس
ــاخص های برند در درآمدها و منافع  ضرب ش

نامشهود محاسبه می شود ]8[ 
4ـ معیارهای رقابتی. نرخ تنزیلی ویژه برند 
ــوت و ضعف برند در  ــی نقاط ق از طریق بررس
ــه با برندهای رقیب محاسبه می شود.  مقایس
ــورد انتظار درآمدهای  ــک آتی و م بیانگر ریس
مرتبط با برند است. معیارهای رقابتی شامل 
ارزیابی برند، ثبات بازار، نقش برند در رهبری 
ــد برند و حمایت ها قانونی از  بازار، میزان رش

برند است ]9[ 
ــد  برن ارزش  برنـد.  ارزش  محاسـبه  5ـ 
 )NPV( ــت از ارزش خالص فعلی ــارت اس عب
عایدات آتی برند که به وسیله نرخ تنزیلی برند 
ــان  تصحیح می گردد. ارزش خالص فعلی نش

ــی برند در ایجاد ارزش و  دهنده میزان توانای
ــور کلی در فرایند  ــت. به ط منافع آتی آن اس
ــای مختلفی  ــد از پارامتره ــذاری برن ارزش گ
ــم آن عبارتند از:  ــود که اه بهره گرفته می ش
ــهم برند از بازار،  ــد برند در بازار، س نرخ رش
عایدات برند، حاشیه سود، هزینه های فروش 
ــود قبل از مالیات و استهالک  و بازاریابی، س
ــص پس از  ــی خال ــود عملیات )EBITA(، س
ــرمایه گذاری  ــات )NOPAT(، میزان س مالی
ــده برای برند، هزینه سرمایه گذاری،  انجام ش
ــد، درآمد تنزیلی  ــع برند، نرخ تنزیلی برن مناف
ــد بلند  برند، ارزش فعلی خالص و میزان رش
ــی از پارامترهای  ــدت برند. از همه یا بخش م
ــف ارزیابی برند  ــای مختل ــور در روش ه مذک

استفاده می شود ]10[ 

نرخ تنزیل، میزان رشد برند و عمر 
مفید برند

ــد  ــر مفی ــد و عم ــرخ رش ــل، ن ــرخ تنزی ن
ــن موضوعاتی اند که در  ــب مهم تری برند، اغل
ارزش گذاری برند نادیده انگاشته می شوند؛ در 
ــیار مهمی در ارزش گذاری  حالی که نقش بس
ــر روش های  ــا می کنند. در اکث نهایی آن ایف
ــد به  ــرخ تنزیل و نرخ رش ــذاری، از ن ارزش گ
ــبی جهت تخمین  منظور تعیین ضریب مناس
ارزش سود ساالنه برند استفاده می شود ]11[ 
ــیدکه  فرمول مربوط به حالت بدون سررس
مبنای کلیه این محاسبات می باشد، به صورت 

زیر بیان می شود:

ــد ـ نرخ تنزیل( / )نرخ رشد + 1(  )نرخ رش
= ضریب ضمنی 

ــی از مهم ترین و  ــل، یک ــرخ تنزی تعیین ن
ــت. در اغلب تجزیه و  ــوارترین مراحل اس دش
ــده  تحلیل های مربوط به جریان نقد تنزیل ش
ــتفاده، میانگین  )DCF(، نرخ تنزیل مورد اس
ــرمایه )WACC(، می باشد  موزون هزینه س
)بریلی و میرز، 1996(. این نرخ به صورت ذیل 

تعریف می شود:
ــهام  ــوق صاحبان س ــا /حق )کل دارایی ه
ــهام( + )کل  ــان س ــوق صاحب ــه حق × هزین
دارایی ها/بدهی × هزینه پس از مالیات بدهی( 

WACC =
ــتفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه  اس
ــائلی را در  ــرکت به عنوان نرخ تنزیل، مس ش
 WACC پی دارد. اولین مسئله این است که
ــت.  ــرکت اس ــبت بدهی ش نماینده ای از نس
بنابراین، غیرمنطقی به نظر می رسد که ارزش 
یک دارایی بتواند بر مبنای اهرم بدهی شرکت 
ــیار مناسب تر خواهد بود که  تغییر نماید. بس
ــی )در قالب  ــزان بده ــده می WACC نماین
ــی )مانند  ــه مال ــد که یک مؤسس وامی( باش
ــد کرد یا  ــرکت اعطا خواه ــک( به این ش بان
نماینده نسبت بدهی صنعت مورد نظر باشد.
مسئله دوم در مورد چگونگی تعیین صحیح 
ــط شرکت  ــهام توس هزینه حقوق صاحبان س
می باشد. رایج ترین روش مورد استفاده بدین 
ــرمایه ای  منظور، مدل قیمت گذاری دارایی س
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درک، تحلیـل و اندازه گیـری شـاخص های 
ارزش گذاری برند به منظـور ارزیابی ارزش 
مالی برند بسـیار الزم و ضروری اسـت. در 
ارتباط با رفتار خرید مشتریان عوامل کلیدی 
و حساسـی وجـود دارنـد کـه در موفقیت 
برند تـا حد زیادی نقش دارنـد، ولی زمانی 
بـرای ارزش گـذاری برنـد قابل اسـتفاده و 
کاربـردی هسـتند کـه در یـک الگـو و مدل 
اقتصـادی اسـتاندارد، گنجانیـده شـوند.

هدف اولیه بسـیاری از برندها لزومًا کسـب 
قیمـت ترجیحـی نیسـت بلکه هـدف آنها 
کسـب باالترین تقاضـا در آینده اسـت. به 
عبـارت دیگر، اهمیت حفظ تقاضـا در آینده 
بسـیار مهم تر از خلـق ارزش از طریق ایجاد 
قیمت های ترجیحی در شرایط فعلی است.

)CAPM( است. این مدل از طریق محاسبه رگرسیون تغییرات قیمت 
ــرکت را نسبت به بازار تعیین  ــهم نسبت به تغییرات بازار، ریسک ش س

می کند ]12[  
ــی  ــرکت های غیربورس ــب برای ش ــرخ مناس ــامل ن ــائل ش این مس
ــود. از ضریب بتای  ــده در بورس ها( می ش ــت نش ــرکت های فهرس )ش
ــرای بتای این  ــده ای ب ــه عنوان نماین ــی می توان ب ــرکت های بورس ش
ــت مفروضاتی در خصوص ساختار  ــرکت ها استفاده کرد اما الزم اس ش

سرمایه و مشابهت های عملیاتی شرکت ها 
در نظر گرفته شود.

آخرین مسئله این است که آیا استفاده 
ــن  ــوان اولی ــه عن ــرکت ب از WACC ش
ــا خیر.  ــت ی ــاب، کار صحیحی اس انتخ
ــان  ــی از مزایا و منافع اصلی ایجاد نش یک
تجاری، کاهش نوسان پذیری سود است. 
ــتفاده از WACC، ممکن  در صورت اس
است برند کمتر از حد واقعی ارزش گذاری 
ــان پذیری کمتر سود به ضریب  شود. نوس
ــه هزینه کمتر  ــر و در نتیج بتای کوچکت

حقوق صاحبان سهام منجر می شود.
ــبه  ــی از رایج ترین موارد محاس این یک
 WACC مضاعف است. یکی از بدیل های
ــد؛  می باش ــت  صنع  WACC ــرکت،  ش
ــبت بدهی به حقوق  ــتفاده از یک نس اس
ــهام مبتنی بر میزان وامی که  صاحبان س
ــه مالی مانند بانک به منظور  یک مؤسس
ــرکت اعطا خواهد  خرید این دارایی به ش
کرد؛ و تعیین نرخ تنزیل با توجه به اصول 

اقتصادی ]13[ 
ــت که  ــوزه دیگری اس ــرخ تنزیل، ح ن
ــی در آن وجود دارد.   مباحث قابل توجه
ــرخ تنزیل  ــار برای تعیین ن ــن معی چندی
ــای  ــد از رونده ــه عبارتن ــود دارد ک وج
ــد پیش بینی شده؛ تخمینی  تاریخی؛ رش
ــاد در آینده؛ و نرخ  ــد واقعی اقتص از رش
تورم به اضافه تعدیل رشد واقعی. عوامل 
ــد  متعددی باید به هنگام تعیین نرخ رش
ــب در نظر گرفته شود. این عوامل  مناس
ــت و  ــم انداز صنع ــدازه و چش ــامل ان ش
ــاختن  ــرکت در برآورده س نیز توانایی ش
ــد  ــدگاه نرخ رش ــازار از دی ــای ب تقاضاه

می باشد ]8[ 
ــف  ــای مختل ــری روش ه کارگی ــه  ب
ــه مقاصد زیر  ــیدن ب ارزش گذاری در رس

حایز اهمیت است ]11[:
1ـ تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری های تجاری. 

2ـ اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری های صورت گرفته برای برند. 
3ـ تصمیم گیری در ارتباط با سرمایه گذاری برند ]4[ 

ــرکت های  ــانس به ش ــط با اعطای لیس ــای مرتب 4ـ تصمیم گیری ه
زیرمجموعه.

5 ـ تعیین و اختصاص هزینه های بازاریابی بر اساس منافع حاصل از 
هر بخش تجاری.

ــازی  بهینه س و  ــازمان دهی  س ـ   6
ــاس  ــتقاده از برندهای مختلف بر اس اس

ارزش اقتصادی برندها.
ــترک برندها بر اساس  7 ـ ارزیابی مش
ــک مربوط به برند  منافع اقتصادی و ریس

هر شرکت.
ــب برای ایجاد  8ـ  اتخاذ تصمیم مناس
یا بازنگری در برند پس از ادغام شرکت ها.

تعامالت مالی
کاربردهای مالی ارزیابی و ارزش گذاری 

برند عبارتند از: ]8[
ــی منصفانه ارزش امتیاز برند  1ـ ارزیاب
ــرکت های زیر  ــور انتقال آن به ش به منظ

مجموعه. 
2 ـ  تعیین ارزش امتیاز برند به منظور 
دستیابی به حداکثر بهره برداری از ارزش 

ویژه برند در فرایند اعطای امتیاز برند. 
ــه ای در جهت  ــم نمودن زمین 3ـ فراه
ــک دارایی  در  ــاب برند به عنوان ی احتس

ترازنامه.
ــن ارزش برند در زمان ادغام  4 ـ تعیی

شرکت ها.
در  ــد  برن ــهم  س ــن  تعیی ـ   5
ــاد  ــترک و ایج ــرمایه گذاری های مش س
ــیم منافع  ــرای تقس ــخص ب مبنایی مش

کسب شده.
ــوان  ــه عن ب ــد  برن از  ــتفاده  اس ـ   6
ــهیالت )زمانی  تضمینیی جهت اخذ تس
که امتیاز  بهره برداری اقتصادی از برندها 
به عنوان تضمین مورد قبول واقع شود(.

نتیجه
 عمومًا ارزیابی عملکرد برند مبتنی بر 
ــت برند  معیارهای مالی مانند نرخ بازگش
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ــب درآمد(، نرخ بازگشت  )قدرت برند در کس
فروش، سهم برند از بازار و ارزش واقعی برند 
ــه معیارهای مالی  ــت. ولی اتکای صرف ب اس
می تواند نتایج گمراه کننده ای را در پی داشته 
ــایر معیارهای  ــت س ــد. بنابراین الزم اس باش
ــد نیز مد نظر قرار  ــر بر قدرت و ارزش برن موث
ــاخص های  گیرند. این معیارها عبارتند از ش
ــناختی. تلفیق  ــردی، ادراکی و روان ش عملک
ــای و اجزای کمی و کیفی مرتبط  این معیاره
ــوازن  ــازی مت ــا در  روش کارت امتی ــا آنه ب
ــل اعتمادی در  ــج دقیق و قاب ــد نتای می توان
ــی برند)ها( در بازار مورد  تعیین جایگاه واقع
ــاس آن امکان تعیین  نظر ارائه نموده و بر اس
ــرای مدیران  ــب ب ــتراتژی بازاریابی مناس اس
شرکت ها فراهم می گردد. همچنان که اهمیت 
ــرکت ها افزایش  ــهود در ش دارایی های نامش
ــتقرار ابزارهای مدیریتی بر مبنای ارزشی برای  یافته است، مدیران خواهان اس
ــایر دارایی های مؤسسه  ــتند که بتواند مدیریت دارایی های برند را با س برند هس
ــعه و بهبود رویکرد اقتصادی به برند، زمینه مناسبی جهت  هم تراز کند. با توس
ارائه چهارچوبی هماهنگ در ارتباط با ارزش گذاری آن وجود دارد و این امکان 
ــی و ارزش گذاری برند به عنوان ابزاری  ــود دارد که روش های مختلف ارزیاب وج

کارآمد در فرایند مدیریتی برند بدل گردد.
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برندها به ایجاد تقاضا در مشـتریان کمک شـایانی کرده و نقش مهمی در 
امنیت تقاضا برای آینده دارند. مشـتریان با توجه به حجم خرید، دفعات 
خریـد و قیمـت کاال موجب ایجـاد درآمد بـرای صاحبان برنـد را فراهم 
می آورنـد؛ از این رو، ماهیت فعالیت و اهـداف بازاریابی و برند با یکدیگر 
همسو هسـتند. اصول و مبانی مالی نیز در ارتباط نزدیک با برند هستند.



 31

13
89

یز 
 پای

م ـ
نج

ره پ
شما

دـ  
 برن

امه
ل ن

فص ارائه مدلی برای سبد برند،
به عنوان عامل ایجاد مزیت رقابتی

امیر لطفی نژاد
دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران

جستارگشایی
ــی  ــه دارایی های ــران ب ــه مدی ــروزه توج ام
ــت.  ــوس بیش از پیش فزونی یافته اس ناملم
ــاره  ــل این امر می توان به این نکته اش از دالی
نمود که بیشترین سهم در ارزش کسب وکارها 
از درون دارایی های غیر ملموس، مجال بروز 
می یابند. برند نیز بخش مهمی از دارایی های 
ــرکت محسوب می گردند که  ناملموس یک ش
دارای ارزش اقتصادی بوده و می توانند منجر 
ــد در مورد محصوالت  به خلق ایده های جدی
ــرکت شده؛ از این رو ارتقای نام  و خدمات ش
تجاری در بسیاری موارد به استراتژی سازمان 
تبدیل می شود. ازسوی دیگرمزیت رقابتی که 
ــد به همراه خود دارد نیز یکی از مهمترین  برن
ــود. زیرا وجود یک مزیت  مباحث تلقی می ش
ــه معنای عملکرد  ــازمان  ب رقابتی در یک س
ــت که در کوتاه مدت  ــبت به رقباس بهتر نس
ــودآوری و در بلند مدت بقا و رشد سازمان  س

را تضمین می کند.
ــرکت ها محصوالت خود را  ــیاری از ش بس
ــه می کنند.  ــه بازار ارائ ــت چندین برند ب تح
ــوع محصوالت و  ــن ترتیب با افزایش تن به ای
ــتریان  برندهای خود با گروه های مختلف مش
ــن جایگاه های متنوع  ــده و با تعیی مرتبط ش
برای این برندها، ریسک بهره گیری از تنها یک 
ــبد برند  برند را از بین می برند. پورتفولیو یا س
ــط  ــت که توس به مفهوم تمامی برندهایی اس
ــرکت ارائه شده و با معرفی محصوالت  یک ش
ــایر برندها را به  و خدمات متنوع راه ورود س

زندگی مشتریان می بندند.
ــر از ایجاد و  ــد فرات ــبد برن ــتراتژی س  اس
ــت، خصوصًا  ــوی اس ــد ق ــک برن ــت ی مدیری
هنگامی که بدانیم تقریبًا تمامی شرکت ها در 

بازار رقابت از چندین برند بهره می برند. 
ــبد برند ابزاری برای مدیریت پیچیدگی  س
حاصل از تجمیع برندها و ایجاد سطوح باالتر 

مزیت رقابتی پایدار می باشد. 

های کسب وکار  اهمیت محیط 
اقتصادی  ــالوده های  ش ــت  اهمی ــروزه  ام
ــاد کالن در  ــای اقتص ــم بنیان ه و نقش مه
ــعه اقتصادی، بر همگان  رقابت پذیری و توس

روشن شده است. 

 
برنـد نیـز بخش مهمـی از 
یک  ناملمـوس  دارایی هـای 
شرکت محسـوب می گردند 
اقتصـادی  ارزش  دارای  کـه 
بـوده و می تواننـد منجر به 
در  جدیـد  ایده هـای  خلـق 
مورد محصـوالت و خدمات 
رو  ایـن  از  شـده؛  شـرکت 
در  تجـاری  نـام  ارتقـای 
استراتژی  به  موارد  بسیاری 
سـازمان تبدیـل می شـود.

ــی و حقوقی، شرایط  ــی و نهادهای کم نقص سیاس ثبات فضای سیاس
اولیه مهمی را برای رقابت پذیری فراهم می آورند.

ــطح اقتصاد خرد، وضع به شیوه ای مناسب بهبود  اما تا وقتی که در س
نیابد، اصالح سیاسی و یا اصالحات اقتصادی در سطح کالن به بار نخواهد 
ــت های مدون وقابل اجرا در محیط های  ــت. بنابراین با اتخاذ سیاس نشس
ــب وکار می توان دربحث توسعه اقتصادی ورقابت پذیری پیشرفت های  کس

شایان توجهی بدست آورد.
ــه از جمله ارکان اصلی  ــای تولیدی و خدماتی ک ــات و بنگاه ه  موسس
ــتند، باید با بکارگیری راهبردهای مناسب در  محیط های کسب وکار هس
این راه قدم بردارند؛ موضوع ایجاد برندهای ماندگار و شایسته و همچنین 
ــوب  ــات محس پرورش آنها از جمله دغدغه های اصلی مدیران این موسس

می شود ]1[ 
ــت رقابتی خاصی را برای  ــر، هرکدام از رقبا، مزی ــک صنعت معتب در ی
ــهمی از بازار را به  ــیله س ــود در نظر گرفته و حفظ می کنند تا بدین وس خ
ــت و بازاریابی نمونه هایی از  ــود اختصاص دهند. کیفیت، قیمت، امنی خ
ــب منجر به تثبیت  ــتند. مدیریت برند و بازاریابی مناس ــن مزیت ها هس ای

شرکت ها در بازار رقابتی خواهد شد.
ــهیل رقابت پذیری با رقبا،  ــازمان باعث تس ایجاد پرتفولیوی برند در س
ــود. به عالوه  ــه بنگاه ها می ش ــازار و اعتالی وجه ــب ب بخش بندی مناس
ــت. امروزه 33 درصد از ثروت جهانی  مهمترین فایده آن، تولید ثروت اس

به برندهایی تعلق دارد که از راه های زیر حاصل می شود ]2[:
1.  افزایش وفاداری مشتریان )و افزایش مشتریان وفادار( 

2.  تسهیل تأمین مالی شرکت ها 
3.  ثبات در کسب درآمد 

4.  پایداری اشتغال نیروی انسانی 
5.  ارتباط تنگاتنگ ارزش سهام شرکت با قدرت برند 
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بنابراین؛ همان طور که در یک تیم هر عضوی نقش خاص خود را به عهده 
ــت؛ هر  ــبد یا پرتفولیوی برند نیز قضیه به همین منوال اس دارد، در مورد س
برند نقش خود را به سوی هدف نهایی که همان تولید ثروت و افزایش ارزش 

شرکت است، ایفا می کند.
ــند که چطور باید منابع  ــرکت ها همواره باید این سوال را ازخود بپرس ش
ــد تا ارزش مورد  ــهیم کنن ــانی ومالی خود را میان برندهای موجود تس انس
انتظار سهامداران حاصل شود؟ در واقع باید برکسب ارزش باالتر ازبرندهای 
موجود، از طریق سازماندهی و مدیریت مناسب برند و روابط بین آنها درسبد 

دارایی برند، تمرکز کنند ]3[ 
این مقاله بطور کلی سعی دارد به این دو مساله بپردازد که:

ــعه )یا عدم توجه به توسعه( استراتژی  ــرکت ها رابه توس 1ـ چه دالیلی ش
سبد دارایی هدایت می کند؟

ــبد دارایی برند چگونه می تواند سصوح باالتر مزیت رقابتی  2ـ مدیریت س
را برای شرکت ایجاد کند؟

ــتراتژی های سازمان  مدیریت برند و ایجاد ارزش برند، از عناصر اصلی اس
بشمار می روند. 

راهبردهای اساسی برند؛ معماری برند1 و سبد برند
ــی برند خود را در رابطه با یکی از دو  ــرکت باید راهبردهای اساس یک ش

مورد زیر تنظیم کند ]4[:
1ـ معماری برند

2ـ سبد برند
ــطح از معماری برند که به صورت یکپارچه  ــه س متفکران بازاریابی بین س

عمل می کنند، تمایز قائل شده اند:
1ـ برند سازی شرکتی )یک نام برای تمام محصوالت(

2ـ  آمیخته برند2 )دوبرند در رابطه با یک محصول(
3ـ مجموعه ای ازبرندها )هرمحصول برند مربوط به خود را دارد( 

ــود را دارند. اما  ــوط به خ ــتراتژی ها مزایا ومعایب مرب ــن اس ــک ازای هری
درهرمورد تمرکز اصلی روی ارتباط بین برند و محصول می باشد.

معماری برند ساختار برندها در درون نهاد سازمان هاست. روشی است که 
ــرکت به یکدیگر مرتبط و از یکدیگر منفک  در آن برندها درون پروتفولیوی ش
ــتند. معماری باید معرف گروه های برندگذاری در درون سازمان باشد؛  هس
ــتیبانی  ــرکت به یکدیگر مرتبط و از یکدیگر پش چگونه برند و زیر برندهای ش

می کنند؟ چگونه زیربرندها هدف اصلی برند شرکت را منعکس می کنند؟
سبد برند از پی روابط رقابتی بین یک برند با دیگر برندها می آید. رایزباس 
ــبد برند را "مجموعه ای از برندهایی که یک شرکت درتملک خود  )2003( س

قرار داده است" تعریف می کند ]5[ 
داوار )2004( بیان می کند که برندها عضوی از یک تیم محسوب می شوند 

که درحال تالش برای اعتالی نام شرکت هستند.
ازآنجایی که ترکیب برندها درقالب سبد دارایی برند، عاملی مهم وکلیدی 
ــیاری از شرکت هاست،  ــرفت، رشد و مدیریت ریسک بس برای توسعه وپیش
ــب وکارهای  ــرکت ها و رهبران کس ــبد دارایی برند برای اغلب ش ــوم س مفه

جهانی از اهمیت باالیی برخوردار است ]6[ 

مطابق نظر ریالز )2006( تئوری مدیریت سبد دارایی ها از 
ــته مدیریت مالی گرفته شده و زمانی مورد استفاده قرار  رش
ــود مورد انتظار سرمایه گذاران از مقدار بهینه  می گیرد که س
آن کمتر باشد؛ ضمن این که بیشینه سازی سود ممکن است 

مستلزم پذیرفتن سطحی از ریسک نیز باشد.
ــو( بیان  ــد )پورتفولی ــبد برن ــت تئوری مدرن س درحقیق
ــیدن به حداکثر  ــرمایه گذران رس می کند که هدف نهایی س

بازده و حداقل سود است. 
ــتراتژیک درمورد سبد برند  ــاله اس به طورکلی چندین مس

مطرح هستند که عبارتند از ]7[ 
چه تعداد برند به منظور اعمال مدیریت متوازن درشرکت • 

مورد نیاز است؟
ــبد •  ــازی بر س تاثیر گروه های محصول، بازارها و جهانی س

دارایی برند چیست؟
بهترین روش سازماندهی روابط بین برندها چیست؟• 

ــبد دارایی برند، باعث شده  فقدان کار عملی درزمینه س
ــرای پژوهش ها  ــتفاده از روش های مورد کاوی ب ــت تا اس اس
ــعی شده است از نتایج این  ــتفاده شود که دراین مقاله س اس
تحقیقات حداقل به طور نظری برای رسیدن به خواسته های 

تحقیق، بهره برداری شود.
ــد،  ــن پژوهش که از نوع تحقیق کتابخانه ای می باش در ای
ــت آمده از  به ارائه یک مدل توصیفی که حاصل نتایج به دس
ــت می پردازیم. این مدل که برآمده  یافته های این تحقیق اس
ــرکت می باشد موارد زیر  از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی ش

را در بر می گیرد:
ــب مهارت های ویژه توسط شرکت درسیر •  فرآیندهای کس

تکاملی آنها درراه رسیدن به سطوح باالتر توسعه سبد دارایی 
برند
وارتباط بین یک مزیت رقابتی پایدار وسبد دارایی برند• 

ــته های تحقیق  ــن بخش به منظور عملی کردن خواس درای
مراحل زیر را طی می کنیم:

بسـیاری از شـرکت ها محصوالت خود را تحت چندین 
برنـد به بـازار ارائه می کننـد. به این ترتیب بـا افزایش 
تنـوع محصـوالت و برندهای خود بـا گروه های مختلف 
مشـتریان مرتبط شـده و بـا تعیین جایگاه هـای متنوع 
برای ایـن برندها، ریسـک بهره گیری از تنهـا یک برند 
را از بیـن می برنـد. پورتفولیو یا سـبد برند بـه مفهوم 
تمامـی برندهایـی اسـت که توسـط یک شـرکت ارائه 
شـده و بـا معرفـی محصـوالت و خدمـات متنـوع راه 
ورود سـایر برندهـا را به زندگـی مشـتریان می بندند.
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سـبد دارایی برند نسبت به تجمیع 
برندهـا در سـطح باالتـری قـرار 
دارد. درواقع برای ایجاد یک سـبد 
دارایـی برنـد مناسـب، عـالوه بر 
تجمیع برندها، معیارهای مدیریتی 
مـورد نیـاز و مهارت هـای کلیـدی 
بـا تجربیـات از قبـل کسب شـده 
شـرکت، ترکیب می شوند. ترکیب 
ایـن عوامل امکان ایجـاد یک مدل 
تبدیـل  بـرای  مناسـب  توصیفـی 
یـک گـروه برنـد بـه سـبد دارایی 
برند، بعنـوان عامل ایجـاد مزیت 
رقابتـی پایـدار را فراهم مـی آورد.

1ـ شناختن گام های مختلف فرآیند ایجاد سبد دارایی برند
2ـ بیان نتایج حاصل از اثرات مورد انتظار و یا عملی شده این فرآیند 

3ـ عوامل کلیدی تبدیل یک گروه برند به سبد دارایی برند
4ـ درنهایت ارائه مدل پیشنهادی

ایجاد سبد دارایی برند
ــه مرحله مختلف درفرآیند ایجاد سبد دارایی برند وجوه دارد که پژوهش های شرکت ها عمومًا برپایه آن  س

استوار است: 
1ـ تجمیع برند 

این مرحله برنیازهای شناخته شده از طریق بخش بندی بازار استوار است.
2ـ اصالح سبد برند

ــد تا تعداد برندهای مورد  ــرکت تالش می کن این مرحله بر دوره ای که ش
استفاده را محدود کند و سازماندهی دوباره ای را انجام دهد، تاکید دارد.

3ـ ایجاد مدل توسعه براساس گروه بندی های ساختار یافته برند
این مرحله بر تعریف معیار عملیاتی برای تبیین مدل وایجاد مزیت رقابتی 

برای مدیریت تاکید دارد.
ــان داده است که هریک از  البته نتایج حاصل ازپژوهش های مختلف نش
ــرکت ها دریکی از این مراحل قراردارند. اما باید این سه مرحله به صورت  ش

گام به گام و متوالی طی شود.
ــبد دارایی برند نسبت به تجمیع برندها در سطح باالتری قرار  بنابراین س
ــب، عالوه بر تجمیع  ــبد دارایی برند مناس دارد. درواقع برای ایجاد یک س
ــاز و مهارت های کلیدی با تجربیات از  ــا، معیارهای مدیریتی مورد نی برنده

قبل کسب شده شرکت، ترکیب می شوند.
ــب برای تبدیل   ترکیب این عوامل امکان ایجاد یک مدل توصیفی مناس
ــبد دارایی برند، بعنوان عامل ایجاد مزیت رقابتی پایدار  یک گروه برند به س

را فراهم می آورد ]4[ 
ــه مرحله  ــده و محرک های اصلی این س ــه مرحله ذکر ش درجدول زیرس

نشان داده شده است.

جدول شماره 1� مراحل ایجاد سبد دارایی برند و محرک های 
اصلی ایجاد هر یک از این مراحل، )چایالن، 2008(

سبد دارایی برند، پاسخی است به تمایالت مختلف و معیارهای مهم مورد انتظار شرکت که می توان این 
ــخ را درچهار دسته به عنوان اثرات مورد انتظار شرکت دسته بندی کرد که در جدول شماره 2 به نمایش  پاس

در آمده است.

جدول شماره 2� اثرات مورد انتظار سبد دارایی برند

محرک های اصلی

تمرکز روی توزیع بخش بندی بازار تجمیع برند

ــازی  تنوع س مفهوم  یکپارچگی 
درسیاست های بازاریابی

تعدیل تعداد برندها اصالح سبد دارایی برند

بهینه سازی سازمانی ــای  پژوهش ه ــازی  بهینه س
اقتصادی و صنعتی

تبیین مدل توسعه

جدول شماره 2

جذب مشتریان مختلف وتازه وارد ــمت بخش بندی های  حرکت به س
دیگر و تسخیر بازارهای دیگر

تسریع دررشد و پیشرفت

ــاف درموازنه و ارزیابی  قابلیت انعط
موفقیت یا شکست یک برند

رشد متوازن سرمایه گذاری ها رشد متوازن وجوه سرمایه

تسریع در جهانی سازی تاثیر اندازه برروابط توزیع مقادیر و اندازه های بحرانی

ـ سینرژی )هم افزایی( میـان  هزینـه  تسـهیم 
پژوهش و بازار
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سازمان هاسـت. فص نهـاد  درون  در  برندهـا  سـاختار  برنـد  معمـاری 
روشـی اسـت کـه در آن برندها درون پروتفولیوی شـرکت بـه یکدیگر 
مرتبـط و از یکدیگـر منفـک هسـتند. معماری بایـد معـرف گروه های 
برندگـذاری در درون سـازمان باشـد؛ چگونـه برنـد و زیـر برندهـای 
می کننـد؟  پشـتیبانی  یکدیگـر  از  و  مرتبـط  یکدیگـر  بـه  شـرکت 
چگونـه زیربرندهـا هـدف اصلی برنـد شـرکت را منعکـس می کنند؟

تبدیل سبد برند به یک مزیت رقابتی پایدار
نتایج این تحقیق نشان می دهد که مرحله سوم این فرآیند که احتیاج به مهارت های ویژه ای داشته و 4 عامل مهم زیر را دربر می گیرد:

1ـ شناسایی جامع و دقیق معیارهای انتخاب برند
2ـ تعریف ضوابط و معیارهای فرآیندها

3ـ توانایی شرکت برای سازگار نمودن ساختارها با فرآیند
4ـ ایجاد یک چهارچوب مناسب برای مدیریت استراتژیک برند

که این 4 عامل را می توان برای هریک از شرکت ها با توجه به ساختار آنها و نوع نگرش این شرکت ها وهمچنین اهمیت این عوامل برای 
آنها روی یک ماتریس نشان داد ]4[ 

پیشنهاد و ارائه مدل
درپایان این پژوهش، به ارائه یک مدل توصیفی که حاصل نتایج بدست آمده از یافته های این تحقیق است می پردازیم. این مدل که برآمده 

از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی شرکت بوده و موارد زیر را در بر می گیرد:
سابقه و تجربیات قبلی شرکت درمرحله ایجاد سبد برند.• 
فرآیندهای کسب مهارت های ویژه توسط شرکت درراه رسیدن به سطوح باالتر توسعه سبد برند• 
ارتباط بین یک مزیت رقابتی پایدار وسبد برند• 

این مدل به صورت زیر نمایش داده شده است:

تصوی�ر ش�ماره 1� مدل تبدیل یک گروه برند به س�بد دارایی برن�د، عامل ایجاد یک مزی�ت رقابتی پایدار، 
)چایالن، 2008(

مزیت رقابتی 

تسریع در رشد و پیشرفت• 
رشد متوازن وجوه سرمایه• 
مقادیر و اندازه های بحرانی• 
R & D سینرژی )هم افزایی(• 

کنترل افزایش تعداد برندها • 
جهانی سازی• 
بازارهای جدید• 

بخش بندی های بازار• 

مرحله اصالح سبد دارایی برند

نیازهای سهامداران داخلی

گزارشات عملیاتی• 
سرمایه گذاری به منظور ایجاد • 

ارزش برای سهامداران

مهارت های توسعه یافته

قدرت تشخیص برندهای • 
بالقوه

داشتن تیمی با • 
مسئولیت پذیری باال

ادراک رقابتی

تعریف مدل ویژه شرکت 
گردآوری تجربیات و یادگیری • 

پیچیدگی های مدیریتی

مهارت های ایجاد شده

مهارت انتخاب برند• 
توازن معیارها• 

منعطف سازی ساختار • 
داخلی شرکت

مرحله تجمیع برند

نیازهای مشتریان

بخش بندی بازار• 
حوزه های توزیع• 

بسط و توسعه جغرافیایی• 

منابع مورد نیاز

بصیرت اجرایی• 
سازگاری با تغییرات• 

منابع مالی کافی• 
کارکنان با تجربه• 
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در یـک صنعت معتبـر، هرکدام از رقبـای، مزیت 
رقابتـی خاصـی را بـرای خـود در نظـر گرفتـه و 
حفـظ می کنند تا بدین وسـیله سـهمی از بـازار را 
به خود اختصـاص دهند. کیفیـت، قیمت، امنیت 
و بازاریابـی نمونه هایـی از این مزیت ها هسـتند. 
مدیریـت برنـد و بازاریابـی مناسـب منجـر بـه 
تثبیـت شـرکت ها در بـازار رقابتـی خواهد شـد.

جمع بندی
ــت نیازهای متفاوت موجود را در کنار هم قرر داده و در بلندمدت بین آنها  ــبد برند قادر اس س

سازگاری ایجاد کند.
ــعه  ــرکت ها را به توس ــود، ش ــوی مصرف کنندگان بیان می ش •  نیازهای بیرونی که ازس

برندهای جدید با تاکید برتفاوت های مشاهده شده هدایت می کند.
ــازی کارایی اقتصادی  ــرکت به منظور اصالح و بهینه س •  نیازهای داخلی ش

ــداد محدودتری ازبرندها، ورود به  ــرمایه گذاری روی تع ازجمله تمرکز بر س
بازارهای جدید و توسعه روابط بین المللی 

ــبد دارایی برند به دالیل زیر  ــان می دهد که س نتایج این تحقیق نش
ابهام زیادی برای رقبا ایجاد می کند:

•  پیچیدگی 
•  ضمنی بودن )از یک جهت ایجاد آن دقیقًا ازروی نظم و قاعده 
ــت و از طرف دیگر وجه کاربردی و اجرایی آن فرمول بندی خاصی  اس

ندارد(. 
•  غیر قابل تقلید بودن توسط رقبا )تالش برای تقلید از آن معمواًل 

ــت زیرا آنها نمی دانند از چه چیزی باید تقلید کنند و یا  غیر ممکن اس
از نحوه آن آگاهی ندارند(.

مراجع و ماخذ:

1. Grant, Robert. (1991), ”Porter Competitive Advantage of Nation: 
An Assesment. Strategic Management Journal”. Vol.12. p.540

ــی برند ،  ــن کنفرانس بین¬الملل ــاهی، دومی ــر امیرش ــخنرانی دکت ــده ای ازس 2. برگزی
تهران،1386

3. Petromilli, Michael, Dan Morrison, Michael Million. (2002), ”Brand archi-
tecture: building brand portfolio value”, Strategy & Leadership, Vol: 30, Issue: 
5،pp. 22 – 28, ISSN: 1087-8572.

4. Chailan. Claude. (2008), ”Brands portfolios and competitive advantage: an 
empirical study, Journal of Product & Brand Management”, Instituto de Estudios 
Superiores de Monterey, Escuela de Graduado y Innovacio´ n, Puebla, Mexico. 
Vol: 17/4, pp. 254–264.

5. Ryals, L. (2006) ”Profitable relationships with key Customers: how sup-
plier manage pricing and customer risk”, Journal of Strategic Marketing, Vol. 
14, pp. 101-13.

6. Riezebos, R. (2003), ”Brand Management: A Theoretical and, Practical Ap-
proach”, Prentice-Hall, Harlow.

7. Dawar, N. (2004), ”What are brands good for?”, MIT Sloan Management 
Review, Fall, pp. 31-7.

همان طـور کـه در یـک تیم هر 
عضـوی نقـش خـاص خـود 
مـورد  در  دارد،  عهـده  بـه  را 
برنـد  پرتفولیـوی  یـا  سـبد 
نیـز قضیـه بـه همیـن منوال 
اسـت؛ هـر برنـد نقـش خود 
را به سـوی هـدف نهایـی که 
همـان تولید ثـروت و افزایش 
می کنـد. ایفـا  شـرکت  ارزش 
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ــابقات جام جهانی فوتبال فروش خوبی را نیز برای محصوالت آن برند به  ایجاد پیوند قوی یک برند با مس
دنبال داشته است.از شرکت های تولید کننده محصوالت ورزشی همچون نایک و آدیداس گرفته تا شرکت های 
ــابقات  ــرکت های ارائه دهنده خدمات مالی که برند آنها در طول زمان مس تولید کننده مواد غذایی، و حتی ش

فوتبال جام جهانی قابل مشاهده باشند.
ــی 2006 از یک افزایش 37 درصدی در فروش خود خبر داد  ــال آدیداس پس از حضورش در جام جهان  مث
و در نهایت اعالم کرد که در جریان برگزاری این مسابقات به 1/5 میلیارد دالر فروش در سراسر جهان دست 

پیدا کرده است.
ــی وجود ندارد که آخرین  ــی زمانی بهتر از ایام جام جهان ــرکت های تولید کننده محصوالت ورزش ــرای ش ب

تولیدات و محصولت ورزشی خود را به نمایش گذارند.
ــت.  ــاه می کفش های فوتبال جدید خود را به نام »الیت« به نمایش گذاش ــرای مثال نایک، در اواخر م ب
ــش داد. مدیر طراحی کفش  ــود را اصالح کرده و همچنین وزن آنها را کاه ــهای فوتبال خ نایک عیوب کفش
ــی باال بوده و برای بازیکنان برتر جهان  ــت: »کفش هایی سبک با مهندس ــری الیت گفته اس نایک در مورد س
ــت تا بزرگترین مرحله بازی های خود را در این دوره به نمایش گذارند. همچنین نایک  ــده اس در نظر گرفته ش
ــتفاده کردند و و موجب بهبود عملکرد  ــتین رونالدو و کارلوس توز از آنها اس ادعا کرد بازیکنانی از قبیل کریس

آنها شده است.
آدیداس هم با سری جدید کفش های فوتبال خود به میدان آمد. کفش های آدیداس سبک ترین کفش هایی 
ــداس در تبلیغاتش از بازیکنان معروفی  ــتند. آدی ــده اند و تنها 165 گرم وزن داش بودند که تا به حال تولید ش
همچون مسی استفاده کرد که وی اعالم کرده بود »پوشیدن کفش های سبک آدیداس، سرعت من را به طرز 
ــگفت آوری افزایش داده است، حتی آنها را در پای خود احساس نمی کنم.« این جمله مسی موجب گردید  ش

تا فوتبالیست های دیگر نیز برای رقابت با مسی کفش های جدید آدیداس را تجربه کنند.
ــال رابطه تجاری خودش را با  ــعار تبلیغاتی خودش را عشق = فوتبال قرار داد تا 12 س ــرکت پوما نیز ش ش

کشورهای آفریقایی پر رنگ تر نشان دهد. 
ــی نیست برای مثال سونی نیز  ــرکت های تولید کننده محصوالت ورزش اما جام جهانی صرفًا منحصر به ش
ــتفاده از جام جهانی انجام داد. یک سال  ــه بعدی بود با اس تبلیغات محصول جدید خودش را که تلویزین س
پیش جمله تبلیغاتی هاروارد استینگر مدیر سونی این بود: "اولین جام جهانی با پخش سه بعدی، با مشاهده 
ــتادیوم   ــاس می کنید که در آفریقای جنوبی و داخل اس ــما احس ــه بعدی ش بازی ها از طریق تلویزیون های س

مشغول تماشای بازی هستید. تبلیغات تلویزیون های سه بعدی در جام جهانی نیز به چشم می خورد.
کاسترول بر اساس شاخص های مورد استفاده خود در تولید محصوالتش به تحلیل کیفی بازیکنان و تیم ها 
ــت. کاسترول برای تاکید بر این ابتکار کریستین رونالدو، بهترین بازیکن جهان را به عنوان سفیر  پرداخته اس
ــت. این بازیکن همچنین در کمپین های تبلیغاتی جدید کاسترول حضور خواهد  جهانی خود انتخاب کرده اس

یافت تا پیوند عمیق تری را میان یک برند غیرورزشی و فوتبال به نمایش بگذارد.
ــال 1966 تا کنون  ــتفاده از داده های مربوط به هر تیم و بازیکن که از س ــت تا با اس ــترول امیدوار اس کاس
ــان، به بحث ها و  ــایر حرکات بازیکن ــرفته ترین فن آوری ها تحلیل پاس ها، تکل ها و س ــری از پیش ــه کارگی و ب
ــدن این بحث ها سهمی را  ــده و بدین ترتیب در جنجالی ش ــانه ای در این مورد وارد ش گمانه زنی های داغ رس

ایفا کند.
ــن برند جهان برای  ــی امارات و حتی کوکاکوال برتری ــزا، هیوندایی، آدیداس هواپیمای ــونی، وی برندهای س

تبلیغات بیشتر محصوالت خود به عنوان همکار فیفا در جام جهانی 2010 فعالیت می کنند.

 تب و تاب جام جهانی 
و برندهای مختلف
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چکیده 
ــس از هر دوره رونق اقتصادی، یک دوره رکود اقتصادی دور  پ
از انتظار نیست که به عنوان یک واقعیت تلخ و ناکام کننده از آن 
یاد می شود. باید پذیرفت که بازار ایران نیز از این بحران مستثنی 
ــتیم تاثیر روانی  ــتر شاهد آن هس ــد، آنچه در ایران بیش نمی باش
ــت که کندی و کرختی را بر فعالیت های اقتصادی  این دوران اس
ــود که  ــوه مدیریت این دوران باعث می ش ــم می گرداند. نح حاک
برخی شرکت ها بسیار موفق عمل کرده و برخی دیگر عالوه بر آنکه 
ــرایط حاکم را نداشته، بسیار سریع از گردونه  قدرت انطباق با ش
اقتصادی کشور خارج شوند که از آن به عنوان مرگ برندها تعبیر 
ــود چیزی که امروزه به وفور با آن مواجه هستیم. برندهای  می ش
ــتند دنیا را در اختیار خود بگیرند، اکنون  با ارزشی که می توانس
ــده اند که روز به روز قوایشان تحلیل رفته و  ــرکتی تبدیل ش به ش
ــر امواج این بحران  ــند. به بیان دیگ انتظار مرگ خود را می کش
ــیب پذیر  ــر صنایع مختلف نفوذ کرده و آنها را بیش از پیش آس ب

می گرداند.

راهکارهای ساخت برند قوی 
در دوران رکود اقتصادی

 

زمانی کـه ارتباط احساسـی قوی 
بـا یـک برنـد و محصـوالت یـک 
مشتریان  شـود،  برقرار  سـازمان 
در شـرایط مختلـف، دچـار تردید 
نشده و همچنان به برند مورد نظر 
خـود وفادار باقـی خواهنـد ماند. 
زیرا برنـد از موقعیت مناسـبی در 
اذهان مشـتریان برخوردار است. 
اما مسـئله مهم در زمان عدم ثبات 
این اسـت که  اقتصادی،  شـرایط 
ارتباطات تحت تاثیر قرار می گیرد.

مقدمه
ــت که تحت  ــاد دارای دوران خاصی با ویژگی های متفاوت اس اقتص
ــود.  ــوان دوران رکود و دوران رونق اقتصادی از آن نام برده می ش عن
وضعیت سازمان ها در این دوران کامال متفاوت بوده و تغییر سیاست ها 
و استراتژی های شرکت بسته به شرایط موجود امری ضروری به حساب 

می آید.
در ابتدای بحث یک نگاه کوتاه و اجمالی به 
ــد این چرخه  چرخه اقتصاد الزم به نظر می رس

شامل 4 مرحله است: 
ــته در  ــد آهس ــک رون ــادی: ی ــود اقتص رک

فعالیت های اقتصادی
ــن نقطه عطف در  افت اقتصادی: پائین تری
یک تجارت چرخشی، جایی که رکود اقتصادی 
ــعه و رشد  ــمت توس ــده و به س دچار تغییر ش

می رود.
ــرعت فعالیت اقتصادی  رونق اقتصادی: س

افزایش می یابد.
ــیدن  رس اوج  ــه  ب ــادی:  اقتص ــعه  توس

فعالیت های اقتصادی 
ــانه های دوران رکود اقتصادی  از جمله نش
ــرکت های بزرگ،  ــتگی ش می توان به ورشکس

کاهش سرانه تولید داخلی، افزایش قیمت ها و حفظ نقدینگی و افزایش 
پس انداز اقشار جامعه و به بیان دیگر گردش پولی نامناسب اشاره نمود. 

برند در دوران رکود اقتصادی
ــرای کاهش هزینه، دیون و قرض ها، حفظ پول  یافتن راه حل هایی ب
نقد و اجرای تغییرات، بدون اثرات شدید بر فعالیت های یک سازمان از 
ــای طبیعی و چالش های کلیدی در دوره رکود اقتصادی  عکس العمل ه
محسوب می شود. شناخت این دوره بسیار حیاتی است زیرا همان طور 
ــیار  ــئله بس ــد بعد روانی این مس که عنوان ش
ــه تصمیمات، اعم  ــت و کلی ــز اهمیت اس حائ
ــب و کار، تصمیم  ــات مرتبط با کس از تصمیم
ــاس و سپس بر  خرید و غیره ابتدا بر پایه احس
ــورت می گیرد. این عکس العمل  پایه منطق ص
ــاهده است  در کلیه ابعاد یک جامعه قابل مش
ــدان آنها و چه در  ــازمان ها و کارمن چه در س
ــف یک  ــوالت مختل ــه از محص ــتریانی ک مش

سازمان بهره می برند. 
ــوی با یک  ــی ق ــی که ارتباط احساس زمان
ــود،  ــازمان برقرار ش برند و محصوالت یک س
مشتریان در شرایط مختلف، دچار تردید نشده 
ــان به برند مورد نظر خود وفادار باقی  و همچن
خواهند ماند. زیرا برند از موقعیت مناسبی در 
ــت. اما مسئله  ــتریان برخوردار اس اذهان مش
مهم در زمان عدم ثبات شرایط اقتصادی، این 
ــرد. با توجه به آنکه پس انداز  ــت که ارتباطات تحت تاثیر قرار می گی اس
ــود، لذا  ــوب می ش ــظ نقدینگی از ارکان حیاتی این دوران محس و حف
مشتریان به دنبال بهترین انتخاب بوده و برندهای مختلف را برای خود 
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حفـظ و یـا افزایـش فعالیت های 
بازاریابـی در هنگام بروز شـرایط 
رکـود به شـرکت ها کمـک می کند 
کـه در کنـار حفـظ سـهم بـازار و 
فروش، موقعیـت و جایگاه خود را 
نیز توسـعه دهند. این اسـتراتژی 
موجـب افزایـش سـهم گفتـاری 
)صحبـت در مورد یـک برند خاص 
تبلیغـات  و  مشـتریان  توسـط 
شـفاهی آن( آنها در بازار شده، که 
خود افزایش بیشـتر سـهم بازار و 
تقویت جایـگاه برند را در پی دارد.

ــد. طیف پیامدهای  اولویت بندی می کنن
بالقوه، تردیدها و ابهامات موجود ممکن 
ــت ضررهای جبران ناپذیری به همراه  اس
ــار بحران و  ــته و جایگاه برند را دچ داش
ــی نماید، از این رو در نظر  چالشی اساس
ــناریوهای متفاوت جهت حفظ  گرفتن س
ــت ارتباطات و باقی ماندن در بازار  و تقوی
ــتری به  ــاص وقت بیش ــی و اختص رقابت
منظور ساختن یک برند قوی و معتبر الزم 

و ضروری خواهد بود.
ــی از جمله موارد مهم  مباحث بازاریاب
دیگری است که هدایت آن در دوران رکود 
اقتصادی دقت نظر بیشتری را می طلبد. 
ــن زمینه  ــده در ای ــام ش ــات انج تحقیق
ــظ و یا افزایش  ــت که حف حاکی از آن اس
ــگام بروز  ــی در هن ــای بازاریاب فعالیت ه
ــرکت ها کمک می کند  شرایط رکود به ش
ــازار و فروش،  ــهم ب ــه در کنار حفظ س ک
ــعه  ــگاه خود را نیز توس ــت و جای موقعی
دهند. این استراتژی موجب افزایش سهم 
گفتاری )صحبت در مورد یک برند خاص 
ــتریان و تبلیغات شفاهی آن(  توسط مش
آنها در بازار شده، که خود افزایش بیشتر 

ــده  ــب ش ــهم بازار و تقویت جایگاه برند را در پی دارد. تجربیات کس س
ــرکت ها کمک می کند که به یک ثبات نسبی دست  در این دوران به ش
ــتری پیدا کرده و  ــرایط اقتصادی، کار آنها رونق بیش یافته و با بهبود ش
شرایط بسیار بهتری نسبت به قبل از دوران رکود در انتظار آنها باشد.

5 راهبرد اساسی برای تقویت برند در دوران رکود اقتصادی
ــوالی که در این مرحله به ذهن مدیران برند خطور می کند  اولین س
ــت که آیا انجام هرگونه فعالیت بازاریابی به جهت تقویت جایگاه  این اس

برند مناسب و موثر است؟ 
در این رابطه باید چه کرد؟

با یک نگاه اجمالی می توان دریافت در بسیاری مواقع کاهش قیمت، 
افزایش انتظار مشتری و یا هر دو به ضرر برند تمام می شود و نمی تواند 
موقعیت آن را در شرایط بحرانی حفظ کند. مطابق نظر دیوید اوگیلوی 
ــت ما را به مخمصه  ــتی ممکن اس پدر علم تبلیغات: هر فعالیت نادرس
ــک برند جدید به ما  ــتکار برای ایجاد ی ــدازد اما نبوغ، ایمان و پش بین
ــاوران خبره،  ــد. اتکا بر روش های علمی مانند بهره گیری از مش می ده
ــر و در نهایت  ــد، تجربیات برندهای برت ــای اصولی و هدفمن آموزش ه
ــتفاده از تحقیقات علمی بازار می تواند مارا از اشتباهات مهلک دور  اس
ــازد. شایان ذکر است گام برداشتن آگاهانه در این دوران بیش از هر  س

زمان دیگری حائز اهیمت است.
ــود را بر روی حفظ  ــرکت های موفق فعالیت های خ ــران برند ش مدی

ــد در بازار متمرکز  و یا افزایش حضور برن
می کنند. از راهکارهایی که موجب تحقق 
این هدف می گردد، انجام تعهداتی است 
ــده دارند.  ــتریان بر عه ــه در قبال مش ک
ــا کم توجهی به  ــازمان ب ادامه فعالیت س
ــر به ضررهای طوالنی  این تعهدات، منج
ــود. که از آن جمله از دست  مدتی می ش
ــتریان، و به  دادن رضایت و وفاداری مش
دنبال آن کاهش ارزش ویژه برند و کاهش 
نقدینگی سازمان را می توان اشاره نمود.

اعتماد خریداران به برند یک سازمان و 
باور آن برند و توانایی هایش از نقاط قوت 
ــرایط رونق اقتصادی  ــازمان در ش یک س
ــود  ــرایط رک ــود. در ش ــوب می ش محس
ــورت پررنگ تری  ــئله بص اهمیت این مس
ــرایط بحرانی  ــود، زیرا در ش مطرح می ش
ــیار حائز است که پول  برای مشتریان بس
ــیری و در ازای دریافت  خود را در چه مس
ــد. برند یک  ــدی پرداخت می کنن چه برن
ــرکت به معنای تعهد و تضمینی برای  ش
ــود.  ــوب می ش ــاب بهترین ها محس انتخ
ــت در ارائه  هرگونه عدم اعتبار و یا شکس
ــاب  ــدات، ضرر بزرگی به برند به حس تعه
ــتقیم بر روی مسائل مالی سازمان و ارزش برند خواهد  آمده و تاثیر مس

داشت.
ــتریان و توجه به  ــر ارائه تعهدات خود در قبال مش ــازمان ب تمرکز س
ــتحکام خواهد بخشید و به این  ــتریان را اس نقاط تماس، وفاداری مش
ــازمان قادر خواهد بود در هنگام بروز شرایط بحرانی جایگاه  صورت س
خود را در صحنه رقابت حفظ نموده و از مزایای آن بهره ببرد. به عالوه 
ــکوفایی و رونق اقتصادی، موقعیت و  با پایان دوران رکود و در زمان ش
ــیده و در نهایت به جایگاه باالتری دست  ــهم بازار خود را ارتقاء بخش س

یابد.
ــتیابی به چنین موقعیتی توجه به راهکارهای زیر می تواند  برای دس

ثمربخش باشد:
ــتیابی به اهداف بلند مدت سازمان از اهمیت  1.  تمرکز بر روی دس
ــت. اهداف بلند مدت سازمان بدون توجه به  قابل توجهی برخوردار اس
ــی مجدد آن ضروری به نظر  ــده است بنابراین مورد بررس رکود تهیه ش
ــد ولی الزم است به این نکته توجه شود که انحراف از استراتژی  می رس
برند ممکن است در کوتاه مدت ثمربخش بوده و افزایش فروش موقتی 
ــته  ــرکت را به همراه داش ــه دنبال آن افزایش درآمد و نقدینگی ش و ب
ــد، اما این ذهنیت را در مشتریان وفادار ایجاد می کند که از ارزش  باش
ــته شده است و این مسئله به ضرر سازمان  تمام خواهد  محصول کاس
ــرای افزایش درآمد  ــاس به دنبال راهکارهای دیگری ب ــد. بر این اس ش
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در شـرایط بحرانی برای مشـتریان بسـیار حائز است که 
پول خـود را در چه مسـیری و در ازای دریافـت چه برندی 
پرداخـت می کننـد. برند یک شـرکت بـه معنـای تعهد و 
تضمینـی بـرای انتخـاب بهترین ها محسـوب می شـود. 
هرگونـه عـدم اعتبـار و یـا شکسـت در ارائـه تعهدات، 
ضـرر بزرگی به برند به حسـاب آمـده و تاثیر مسـتقیم بر 
روی مسـائل مالی سـازمان و ارزش برند خواهد داشـت.

شرکت باشید.
ــش بودجه فعالیت های بازاریابی و یا ثبات آن از راهکارهای  2.  افزای
ــجم برای فعالیت های  ــود. تهیه یک برنامه منس ــوب می ش مفید محس
ــکل از کارشناسان  ــت. یک تیم متش ــیار مهم اس مختلف بازاریابی بس
خبره قادر خواهند بود تغییرات ایجاد شده در بازار را مورد بررسی قرار 
ــق با آن برنامه های بازاریابی را تهیه کنند. بدین صورت که  داده و مطاب
تاثیرات ناشی از رکود را مشخص نموده و اقدامات متقابل آن را تعریف 
ــور پررنگ تر، قوی تر  ــکون بازار، برندهای موفق حض کنند. در زمان س
ــان داده با  به همراه فعالیت دو چندان در بازارها دارند و تحقیقات نش
ــد چشمگیری برخوردار  ــت دوران رکود، جایگاه این برندها از رش گذش

خواهد بود.
ــیار مهم و  ــاب روش صحیح برای حضور در بازار امری بس 3.  انتخ
ــرکت خود را بر روی حفظ حضور فعال و  ــت. تالش های ش ضروری اس
ــرایط بحرانی  ــتباهات در ش ــه طور صحیح در بازار متمرکز کنید. اش ب
ــتباهات  ــد بود چرا که در زمان رونق اقتصادی اش ــیار مهلک خواه بس
ــد و در رمان رکود،  ــدن از کورس قهرمانی خواهد ش منجر به خارج ش
ــب و کار را از دست خواهید داد. در صورتی که ارائه دهنده  کورس کس
ــش قیمت با هدف  ــتید، کاه ــوالت لوکس و منحصر به فرد هس محص
ــتر صرفًا منجر به کاهش ارزش درک شده از سوی  ــتری بیش جذب مش

مشتریان خواهد شد. 
4.  توجه به این نکته حائز اهمیت است که پا را فراتر نهاده و صرفًا 
ــنده نکنید. الزم است کلیه نقاط تماس بین مشتری و  به تبلیغات بس
سازمان پوشش داده شود: ایمیل، وب سایت، خرده فروشی ها و یا حتی 
ــوب شده  ــی از برند محس خدمات پس از فروش. کلیه نقاط تماس بخش
ــازمان و نهایتًا بر مشتریان تاثیر  و توجه کافی به آنها بر روی فعالیت س
ــزایی خواهد داشت. با اقدامات منحصر به فرد خود قادر خواهید  به س
ــا موانع ورود ایجاد کنید. ــتریان موانع خروج و برای رقب بود برای مش

ــکات کلیدی در  ــتریان از ن ــل به تعهدات خود در قبال مش 5.  عم
ــود. در دوران رکود اقتصادی  ــوب می ش ــاختن یک برند قوی محس س
ــا می کنند. الزم  ــیار مهمی را ایف ــات نقش بس عوامل روانی و احساس
ــوند و این  ــتریان از انتخاب صحیح و بجای خود مطمئن ش ــت مش اس
ــایه اجرای صحیح آنچه که وعده  ــد مگر در س ــر نخواهد ش مهم میس
ــا عدم ارائه صحیح تعهدات و  ــما و برندتان ب داده اید. در صورتی که ش
ــید که  ــتریان، ذهنیت آنها را تغییر دهید، منتظر آن باش انتظارات مش
مشتریانتان به دنبال گزینه های مناسب دیگری باشند که انتظارات آنها 

را برآورده کند.
نتیجه:

ــر راه برندها قرار خواهند گرفت  ــائلی که متعاقب این رکود بر س مس
دارای طیف بسیار گسترده ای خواهند بود. احتمال بقاء و حتی بهره مند 
شدن از فرصت های طالئی، برای شرکت هایی که به طور آگاهانه در این 

مسیر قدم برمی دارند، دوچندان خواهد بود.
ــدن مصرف کنندگان، مدیران را  ــود اقتصاد جهانی و محتاط تر ش رک
ــان در دوران عمر کاری  ــرایط تردید آمیزی مواجه کرده که اکثر آن با ش

ــرده بودند. الزم  ــود آن را تجربه نک خ
ــی و بی  ــن کرخت ــر ای ــت غلبه ب اس
ــداف و فعالیتهای  تحرکی در راس اه
ــور پرهیز از  ــرار بگیرد. به منظ آنها ق
عکس العمل های بی هدف، نا هماهنگ 
ــی  ارزیاب ــی،  کارآئ ــد  فاق ــًا  نهایت و 
ــناریوهای مختلف در زمینه بهبود  س
ــتراتژیک برند بسیار کارآمد  شرایط اس
ــد برای چنین  و حیاتی به نظر می رس
ــا انعطاف پذیری،  ــرایط محتملی، ب ش
ــاده  ــازی، آم ــدرت بازس ــی و ق آگاه
ــازمانی،  ــد. تقویت اهرم های س نماین
ــتریان و  ــام تعهدات در قبال مش انج
ــی فعالیت های مختلف بازاریابی  ارزیاب
به برندها این امکان را خواهد داد که 
ــه تنها در عرصه رقابت باقی بمانند،  ن
ــای فوق العاده ای که  بلکه از فرصت ه
ــک و تردید  ــی گذار از مراحل ش در پ
به وجود خواهد آمد، بهترین استفاده 

را بنمایند.

مطابـق نظر دیویـد اوگیلـوی پدر 
علم تبلیغات: هر فعالیت نادرستی 
ممکـن اسـت مـا را بـه مخمصه 
بینـدازد اما نبوغ، ایمان و پشـتکار 
برای ایجـاد یک برند جدیـد به ما 
اتکا بـر روش های علمی  می دهد. 
مشـاوران  از  بهره گیـری  ماننـد 
و  اصولـی  آموزش هـای  خبـره، 
برندهـای  تجربیـات  هدفمنـد، 
از  اسـتفاده  نهایـت  در  و  برتـر 
تحقیقات علمی بازار می تواند مارا 
از اشـتباهات مهلـک دور سـازد.
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جستارگشایی
ــی تحوالت اخیر در حوزه بازاریابی گویای آن است که ادبیات اختصاصی مدیریت برند و  بررس
برندسازی، از باالترین نرخ پویایی در مقایسه با دیگر عرصه های علمی حوزه بازار برخوردار است. 
از این رو باید گفت در این عرصه هنوز بسیار هستند از مباحث بدیع و نوین كه بحث درباره آنها 
ــماره  ــتا در پانزدهمین ش ــد دانش برند كمك خواهد كرد. در این راس به درك بهتر مفاهیم و رش
مجله مدیریت بازاریابی و تبلیغات، مقاله ای تحت عنوان " معرکه برندهاـ تحلیل مفهوم شناختی 
ــفی هر یک"  مباحث بنیادی حوزه مکاتب مختلف برند را مطرح  مکاتب برند و بن مایه های فلس
ــت.  این مقاله با مروری بر تاریخ تحول ادبیات و دانش مدیریت برند و برند سازی در  ــاخته اس س
ــه دهه اخیر، روایت های گوناگون از مقوله برند را به 7 مکتب اصلی بخش بندی کرده است:  س
ــتی،  ــتی ـ ناتورالیس مکاتب طراحی و معماری برند، توصیف گرا، عاطفی ـ تهییجی، داروینالیس

فراجویی، ضد برند و مدیریتی برند]1[ 
نکته بسیار مهم در آن نوشتار این بود که هر یک از مکاتب یاد شده، برند را به گونه ای تعریف 
کرده اند که اگر در تضاد با دیگری نباشد، دست کم در تمایز بسیار با آن است. یعنی هر مکتبی 
برند را به شکل خاص خود تعریف کرده است که در نتیجه، مدیریت و رویکرد به چگونگی ایجاد 

و توسعه برند در بازار، در میان این مکاتب به هیچ روی همگرا نیست.
با مطالعه نوشتار مذكور، خواننده ضرورت ترسیم واضح تر مواضع مکاتب یاد شده و نوع مفهوم 
سازی هر یک، از برند را بیش از پیش احساس می كند. البته این ضرورت تنها کاوش در عرصه های 
ــت؛ خام اندیشی است اگر اساس عمل و کنش در عرصه های اجرایی، بر  نظری و آکادمیک نیس
زمینه های مستحکم نظریات و دانش پی افکنده نشود. اساس هر سامانه اجرایی پایدار، تفکر و 
ــت که در طرح و معماری آن به کار بسته شده است و چنین طرحی بدون ریشه  ــه ای اس اندیش
داشتن در نظریات علمی معتبر، از صحت کافی برخوردار نخواهد بود؛ به هر روی چیرگی بر این 
اصول علمی هم نیازمند ذهنی پرداخت شده از تناقضات عرصه برند سازی است که بی شک یکی 
از ریشه های آن تعاریف متباین و گاه متضاد از برند است. این پدیده نیز آنچنان که آمد ریشه در 
مفهوم سازی های بس متفاوت و متنافری دارد که مکاتب یاد شده در مقاله مذکور از برند کرده اند.
ــده، مکتب ضد برند، بعد متفاوتی را مورد بررسی قرار می دهد؛  و آن  در میان مکاتب یاد ش
این است که برندها را از سویه سیاه و سرد آنها معنا می کند، یعنی بیش از آنکه به کارکردهای 
ــاری، معماری برند،  ــده، ایجاد مزیت رقابتی، مدیریت نام تج ــازی، حقوق مصرف کنن ثروت س
ــازی و دیگر کارکردهای مثبت برندها بپردازد، به اثرات منفی برندها پرداخته  راهبردهای برند س
ــامدرن و تحمیق آراء و افکار جوامع  ــتثمار پس ــت. برند از دیدگاه مکتب ضد برند، ظهور اس اس
ــت. برندها از این دیدگاه، نتیجه مصرف گرایی افراطی و کاالشدگی کلیه عرصه های  امروزین اس

جوامع پسامدرن و فراصنعتی هستند.
در گذشته حرکات اجتماعی در فضاهای جغرافیایی و توسط افرادی که به صورت فیزیکی تجمع 
ــکل می گرفت. امروزه چنین تحرکاتی در فضای مجازی نیز دیده می شود. درواقع  می کردند ش
شکل گیری چنین فضایی، پیدایش نوع جدیدی از سازمان ها، همکاری ها و در عین حال اعتراضات 
ــده است. اینترنت در این زمینه و با اتکا بر فناوری این زمانه نقش عمده  ــبب ش و ائتالفات را س
ای در فعالیت های ضد برند دارد؛ زیرا روش های ارتباطی جدیدی را برای افراد فراهم می کند؛ 
ــدون در نظر گرفتن تنگناها و محدودیتهای معترضین به لحاظ فضای جغرافیایی و بازه زمانی. ب

دکتر شهریار شفیعی، 
عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی
لیال قاسم پور، دانشجوی کارشناسی ارشد 

MBA دانشگاه علوم و فنون مازندران
کاوه چمنکار، دانشجوی کارشناسی ارشد 

MBA دانشگاه علوم وفنون مازندران
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ظه برند از دیـدگاه مکتب ضد برند، 
و  پسـامدرن  اسـتثمار  ظهـور 
جوامـع  افـکار  و  آراء  تحمیـق 
امروزین اسـت. برندهـا از این 
دیـدگاه، نتیجـه مصرف گرایـی 
کلیـه  کاالشـدگی  و  افراطـی 
عرصه های جوامع پسـامدرن و 
فراصنعتی هسـتند؛ تا جایی که 
عشـق و زیبایی و فرهنگ و هنر 
و حتـی عرفان نیز بـه کاالهایی 
میـان تهـی کـه تنهـا بـه زیور 
برندهای رنگارنگ، آراسته )و به 
گمان مکتب ضدبرند، نا آراسته( 
گشـته اند. تبدیـل  شـده اند، 
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مکتـب ضـد برند، بعـد متفاوتـی را مورد بررسـی قـرار می دهد؛  
و آن ایـن اسـت کـه برندها را از سـویه سـیاه و سـرد آنهـا معنا 
می کنـد، یعنی بیـش از آنکه بـه کارکردهای ثروت سـازی، حقوق 
مصرف کننـده، ایجـاد مزیـت رقابتـی، مدیریـت نـام تجـاری، 
معماری برنـد، راهبردهای برند سـازی و دیگـر کارکردهای مثبت 
برندهـا نظر بپـردازد، بـه اثـرات منفی برندهـا پرداخته اسـت. 

ــتر و قوی تر  ــالهای اخیر در فضای اینترنت بیش با اینکه فعالیت های ضدمصرفی  در س
ــده اند، تحقیقات اندکی جهت روشن ساختن ماهیت و اثرات آنها بر ارزش برند و رفتار  ش
ضدمصرفی مشتریان، صورت پذیرفته است. ما در این مقاله پس از ارائه چارچوبی مفهومی 
برای توصیف رویکردهای ضدبرند در فضای مجازی، نتایج مطالعات و پژوهش های صورت 
ــعی نموده ایم پاسخی مناسب برای این سوال  پذیرفته در این خصوص را گزارش کرده و س
ــود برمی انگیزانند؟  ــتری را علیه خ ــم: آیا برندهای قوی تر، تارنماهای ضدبرند بیش بیابی
بی گمان این پرسش خود در ذیل پرسش کالن تر قرار می گیرد و آن این که آیا هرچه برندی 
توانمند تر و ستون و صخره نام آن بلند تر باشد، امواج ضد برند خروشان تری بر پای و پایه 
ــش به هر شکل سلبی و اثباتی آن پیامدهای  ــید. پاسخ به این پرس آن به گوش خواهد رس

بسیار در عرصه مدیریت برند برای مسئوالن اجرایی این عرصه دارد.
ــتر با این مكتب، نوع نگاه و سازوكارهای رفتاری  ــنایی بیش آنچه از پی می آید، برای آش
حامیان آن برای خوانندگان و پژوهندگان فرهیخته حوزه علم و عمل مدیریت برند است كه 

البته به بررسی این مفهوم در گستره فضای مجازی و اینترنت می پردازد.
طرح مسئله

ــتند كه بر زوایای منفی برندهای خاص  ــته از تارنماهایی هس تارنماهای ضدبرند آن دس
ــبیه به نام  ــامی جالب و ش ــز می كنند ]2[. این گونه تارنماها از عبارات، تصاویر، اس تمرك
ــی در اینترنت برای برند مورد  ــد و گفتمان انتقادی، جهت ایجاد یك هویت منف ــی برن اصل
تازش، استفاده می كنند. در این میان بسیاری از تارنماهای ضدبرند جامعه محور هستند؛ 
ــبت همگرایی از  ــه های به نس ــخص و خوش یعنی به نوعی به عرصه جوالن جمعیتی مش
ــای مجازی برای ابراز  ــده اند و با در اختیار قرار دادن فض ــراد در فضای مجازی بدل ش اف
نارضایتی به مشتریان فعال و قدرتمند و مهیا كردن فرصت برای تبادل اطالعات ضدبرند، 

سازماندهی تحریم ها و هماهنگ ساختن دادخواهی ها را میسر می سازند.
ــرکت کنندگان  ــد که در آنها، ش ــکل می دهن ــن گروه ها محیط هایی را ش ــای ای اعض
ــهیم منابع اطالعاتی، هدف  ــا یکدیگر  برخورد کنند. همچنین تس ــد با صداقت ب می توانن
ــت. در طول زمان چنین تارنماهایی به محلی برای  مهمی برای ایجاد چنین اجتماعاتی اس
ــتن اطالعات و ایجاد ائتالفات تبدیل می شوند. با استفاده از اینترنت دعاوی موجود  انباش
ــوند. در واقع این  علیه برندها از عملیات محدود و محلی به عملیات جهانی تبدیل می ش
ــوند و سعی می کنند که افراد  ــکیل می ش ــانی به افراد جامعه تش تارنماها برای اطالع رس

ناراضی را وادار به عکس العمل کنند. 
ــت كه این گونه  ــه صنایع مختلف نمایانگر این اس ــواهد حاصل از مطالعات مربوط ب ش
تارنماها در سال های اخیر با نرخ رو به تزایدی رواج یافته اند. از سوی دیگر خرید انحصاری 
نام دامنه های توهین آمیز  به عنوان یک راهبرد بازدارنده و تاکتیکی پیش گیرانه از سوی 
برندهای مورد حمله، بیانگر این است كه مدیران برندها این تهدیدات را جدی گرفته اند.  
با عنایت به آنچه ذکر شد، پرسش کانونی  این نوشتار این است که آیا توانمند شدن یک 
برند و پرآوازه شدن نام و نام آوری آن، تنها یک سو دارد، یا آن که همانند بیشتر پدیده های 

این جهان، روی دومی نیز برای سکه های پر زرق و برق برند دیده می شود. 
مبانی تحلیلی

ــده  ــت. برخی از مطالعات انجام ش ــع اندكی درباره تارنما های ضدبرند موجود اس مناب
ــكایات یا  ــدك و مبهمی را بین تارنماهای ضدبرند و تارنماهایی که محل طرح ش ــاوت ان تف
ــا های ضدبرند و طرح  ــده اند ]2[. گرچه تارنم ــتند، قائل ش عرصه بحث و ارزیابی ها هس
شكایات و ارزیابی ، هردو از آن رو که سامانه هایی از جنس تعامل و بر پایه جامعه یا جوامع 
ــركت ها را سازماندهی می  ــتند و به نوعی تعامل اجتماعی مشتریان با ش ــخصی هس مش

کنند، مشابهت دارند اما در اهداف و ساختار كامال با یكدیگرمتفاوتند]3[  

ــكایات، مكان هایی  تارنماها و اجتماعات مجازی عرضه ی ش
ــتریان، در ارتباط با  برای درج پیام های عمومی یا خصوصی مش
ــرکت خاص هستند. پیام های عمومی، اطالعاتی  یک برند یا ش
ــت جهت تعامل با شركت مفید باشد، در اختیار  را كه ممكن اس
ــام های خصوصی را  ــركت، پی ــتریان قرار می دهد و ش دیگر مش
برای درك بهتر و تصمیم گیری، دریافت می دارد. بنابراین عرضه 
ــكایات  پیام های عمومی در فضای مجازی، محلی برای بیان ش
ــه كمك اعضای  ــكالتی ب ــدگان و یا حل چنین مش ــرف كنن مص

گروه های مرتبط و یا خرده جوامع ذینفع می باشد. 
ــول آن بخش از محلهای  ــای گروه های ارزیابی محص تارنماه
ــرف كنندگان  ــد كه مص ــکیل می دهن ــازی را تش ــاع مج اجتم
ــت را ارزیابی كنند؛  ــا كیفیت محصول یا خدم ــد در آنه می توانن
ــط مصرف  ــده توس ــی های انجام ش تارنماهای مخصوص بررس
ــران كاهش  ــك را در خرید دیگ ــدم اطمینان و ش ــدگان، ع كنن
ــا را بهینه می كنند. در واقع گونه ای  ــتجوی آنه می دهند و جس
ــتند كه ظهور و  ــازار )word of mouth( هس ــه های ب از زمزم
ــور تعامالت اجتماعی را در بین مصرف كنندگان یک برند یا  حض

محصول و حتی رده ای از محصول مدیریت می کنند]4[ 
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بـرای سـاختن یـك هویـت منفـی از برنـد در فضـای مجـازی، 
تارنماهـای ضدبرنـد مسـائل گسـترده تری را مـورد نظر قـرار می 
دهنـد )برای مثـال موضوعـات فرهنگی، فنی، سیاسـی و حقوقی( 
کـه گاه ارتباطـی بـه محصـول و یـا عملکرد مسـتقیم یک شـرکت 
)برنـد( در بـازار نـدارد بلکـه در بسـیاری مواقـع بـه شـیوه تولیـد 
محصـول یـا اثـرات جانبـی فنـاوری و فـرآوری بر محیط زیسـت 
و یـا احیانـًا مباحث مربـوط به امـوری از این دسـت مـی پردازند.

در مقابل این گروه ها، تمركز تارنماهای ضدبرند 
ــخاص، با  ــر کاهش مصرف اش ــت كه ب بر این اس
ــر بگذارند]5[   ــی از برند، اث ــاختن هویتی منف س
ــكایات كه بر  ــا را از گروه های ش ــن هدف، آنه ای
نارضایتی ها تمركز دارند و گروه های ارزیابی كه بر 
كیفیت محصوالت تمركز دارند، متمایز می سازد. 
ــی از برند در فضای  ــاختن یك هویت منف برای س
ــائل گسترده تری  مجازی، تارنماهای ضدبرند مس
را مورد نظر قرار می دهند )برای مثال موضوعات 
فرهنگی، فنی، سیاسی و حقوقی( که گاه ارتباطی 
ــرکت  ــتقیم یک ش ــول و یا عملکرد مس به محص
ــیاری مواقع به  ــازار ندارد بلکه در بس )برند( در ب
ــی فناوری و  ــول یا اثرات جانب ــیوه تولید محص ش
فرآوری بر محیط زیست و یا احیانًا مباحث مربوط 

به اموری از این دست می پردازند.

چارچوب مفهومی 
ــوب مفهومی فرآیند  نمودار زیر طرح كلی چارچ
ــد ]6[. فرآیند  ــی كن ــیم م ــازی را ترس ضدبرندس
ــامل دو پیش شرط است: قدرت  ضدبرندسازی ش
ــرط  ــار مصرف كننده به عنوان یك پیش ش و اختی
ــه عنوان عامل تعیین  ــی مصرف كننده ب و نارضایت
ــدگان انواع  ــای مصرف كنن ــده. نارضایتی ه كنن
ــیم  ــته تقس ــه دس ــی دارد كه آنها را به س مختلف
ــه بیانگر  ــای معامالتی)ك ــی ه ــم: نارضایت می كنی
نارضایتی از خرده فروشی ها  و در سطوح خدماتی 
است(، نارضایتی های تجاری )كه بیانگر نارضایتی 
از فرآیندها و فعالیت های تجاری است( و نارضایتی 
ــی  ــی )كه بیانگر نارضایتی از نظام ارزش ایدئولوژیك
ــت(. از كنار  ــاز و کارهای اقتصادی اس حاکم بر س
هم قرار گرفتن این دو عامل به تارنماهای ضدبرند 
شکل می گیرند. در این مقاله بیشتر به خروجی ها 
و نتایج ضدبرندسازی می پردازیم تا پیش شرط های 
ــرطها در حد اختصار ، چنان که  آنها و این پیش ش

در پی آورده شده است، تحلیل خواهند شد. 
قدرت و اختیار مصرف كننده: پیش شرط های 

جنبش های ضدبرند
ــرطی اساسی  قدرت چانه زنی مصرف كننده، ش
برای حضور فعال او در بازار است و از آنجا كه اغلب، 
مصرف كنندگان تارنماهای ضدبرند را سازماندهی 
می كنند، در واقع قدرت چانه زنی ایشان است که 
ــکل موج های  ــجم به ش به گونه ای همگرا  و منس
ــازی پدیدار می گردد ]7[   ضد برند  در فضای مج
ــت، قدرت و حیطه عمل مصرف كنندگان  اینترن
ــی و قانونی  ــی، اقتصادی، اجتماع ــاد فن را در ابع
افزایش داده است. قدرت فنی، به دلیل گستردگی 
ــای وب ایجاد  ــات که در فض ــی اطالع و تمركززدای
ــده است، به اشخاص اجازه می دهد تا فضاهای  ش
ارتباطی مشترک بوجود آورند و با مخاطبان، ارتباط 
ــو اینترنت با  ــتقیم برقرار كنند ]8[. از دیگر س مس
ــاخته شدن  افزایش تعامالت اجتماعی منجر به س
ــت و قدرت  ــده اس هویت های اجتماعی جدید ش

شکل 1ـ چارچوب مفهومی تحلیل تعامالت بین تارنماهای ضد برند و فعالیت های ضد برندسازی ]6[

پیش شرط ها
قدرت مصرف کننده

تکنولوژیکی• 
اقتصادی• 
اجتماعی• 

فاکتور تعیین کننده
نارضایتی مصرف کننده

معامالتی )خرده فروش، خدمات(• 
تجاری )برند، تجارت(• 
ایدئولوژیکی )سیستم اقتصادی(• 

گفتمان تارنماهای برند ستیز

تجاری• 
معامالتی• 
ایدئولوژیکی• 

تازش بر برند مورد بحث یافتن شمار  وپیوند  ظهور 
ــای  تارنماه از  ــادی  زی

برندستیز

تفاوت در ارزش برند

}



 43

13
89

یز 
 پای

م ـ
نج

ره پ
شما

دـ  
 برن

امه
ل ن

فص

ــت.  ــودن اطالعات مربوط به قوانین، افزایش داده اس ــدگان را با فراهم نم ــی مصرف كنن قانون
ــته است  ــوی مصرف كنندگان پیش از ظهور اینترنت نیز وجود داش گرچه تحریم و نفی، از س
اما ظهور ابزارها و اطالعات شبكه ای، فعالیت های مصرف كنندگان حامی تحریم را وارد مرحله 
ــای آنها را به راحتی در  ــراد فعال را جذب می كند و توانایی ه ــت. اینترنت اف ــدی كرده اس جدی
اختیار تعداد بسیاری از مخاطبان قرار می دهد. مصرف كنندگان فعال به راحتی می توانند پیام 
های خود را انتشار دهند و  این منتج به ظهور پدیده دیگری به نام هویت گروهی می شود. این 
پدیده به نوبه خود به عنوان یک سکو و سامانه مهیا، حرکات و فعالیت های اجتماعی و تحركات 
ــده و به عامل هویتی و محور  ــدید ش ــتیبانی می کند و گاه جنبه ضدبرند آن تش ــی را پش سیاس
همگرایی این جوامع تبدیل می گردد. نمونه بسیار بارز و متاخر آن گردهمایی طیف گسترده ای 
ــازی در تابستان سال جاری میالدی )2 جوالی 2010( در تورنتوی کانادا  از فعاالن ضد جهانی س
است. بی گمان چنین حضور گسترده و بی سابقه ای بدون بهره گیری از فن آوری جدید و فضای 
مجازی هرگز قابل برنامه ریزی نبود. باید در نظر داشته باشیم که نیروی انتظامی و امنیتی کانادا 
به شدت برای مقابله با این تظاهرات سازماندهی شده بودند و شاهد این برنامه ریزی نیز حضور 
ــمی ( در دان تاون تورنتو  ــمی ) به غیر ازنیروهای غیر  رس افزون بر ده هزار نیروی انتظامی رس
بود. با این همه تدارکات باز این ائتالف ضد جهانی بود که عرض اندام نمود. این بی گمان بدون 
ــی که قابل رد یابی مشخص توسط  ــبکه ای آن هم به شکل نا محسوس ــجام ش هماهنگی و انس

نیروهای امنیتی نباشد، مقدور نبود.
نارضایتی مصرف کننده: عامل تعیین کننده در جنبش های ضدبرند 

ــروصدا،  ــیم می كند: منفعل، پرس ــته تقس ــینگ مصرف كنندگان ناراضی را به چهار دس س
ــازمان دهندگان تارنماهای ضدبرند، عموما فعاالن هستند]9[. عالوه بر  ــمگین و فعال. س خش
ــه  اینترنتی با  ــاالن  ضدبرند در عرص ــات پس از فروش، فع ــرده فروش و خدم ــی از خ نارضایت
ــطح تجارت  ــم گیری دارند. نارضایتی در س نارضایتی های تجاری یا ایدئولوژیكی نیز حضور چش
ــود.  ــئوالنه ش ــا ناامیدی از فعالیت های تجارتی غیرمس ــث ناامیدی از برند ی ــت باع ممكن اس
ــود كه منجر  ــی طوالنی مدت از این نوع، باعث ایجاد یك حس بیزاری از آن برند می ش نارضایت
ــی در حمایت از  ــاس نظریه کنش سیاس ــد. بر اس به نارضایتی ایدئولوژیكی از بازار نیز خواهد ش
مصرف كنندگان، اشخاص و مصرف کنندگان ناراضی از نوع ایدئولوژیك، تبدیل به فعاالن پرشوری 
می شوند که سعی دارند كه قوانین اجتماعی را از طریق فعالیت در محیط بازار تغییر دهند ]10[  

مصـرف كننـدگان فعال بـه راحتی 
می توانند پیام های خود را انتشـار 
دهنـد و  این منتج بـه ظهور پدیده 
دیگـری به نام هویـت گروهی می 
شـود. ایـن پدیده بـه نوبـه خود 
بـه عنـوان یـک سـکو و سـامانه 
هـای  فعالیـت  و  حـرکات  مهیـا، 
سیاسـی  تحـركات  و  اجتماعـی 
را پشـتیبانی مـی کنـد و گاه جنبه 
ضدبرنـد آن تشـدید شـده و بـه 
عامـل هویتـی و محـور همگرایی 
ایـن جوامـع تبدیـل مـی گـردد.

exit( ــروج ـ خروش ــام از نظریه خ با اله
ــته  ــه دس ــی به س ــروز نارضایت ـvoice( ، ب
تقسیم می شود: پاسخ آوایی )مثال شكایت به 
ــرده فروش یا خدمات پس از فروش(، ابراز  خ
خصوصی )مثال ارتباط با دوستان و فامیل( و 
ابراز به شخص سوم )مثال نهادهای تجاری و 
ــت از حقوق مصرف كنندگان(. با توجه  حمای
ــته ابراز به  ــازی به دس به تعاریف، ضدبرندس
ــت]11[. تحقیقات  ــخص سوم نزدیك تر اس ش
ــان می دهند كه فعاالن تمایل دارند تا از  نش
ــتفاده كنند و هنگامی  هر سه گونه پاسخ اس
ــوند گفتمان کوبنده تری را  كه ناراضی می ش
ــان  ــواهد تجربی نش بکار می گیرند، البته ش
ــطح  ــخص در س ــوم ش می دهد كه ابراز به س
باالتری از میزان تواتر نسبت به دو دسته دیگر 
قرار دارد. كسانی كه به سوم شخص شكایت 
می كنند، اعتقاد دارند كه شركت ها پاسخگو 
ــتند و مصرف كنندگان ناراضی باید خود  نیس
ــاره ای برای  ــكایت، راه حل و چ ــا طرح ش ب
تغییر رفتار شرکت های صاحب برند بیابند. 

ــت که عدم رضایت ها در  این در حالی اس
ایران بیشتر به دو شکل نخست ابراز می گردد، 
ــکوه ها و  ــر داریم که ش ــه در نظ ــد ک هرچن
ــکایات در ایران به شکل جنبش های ضد  ش
برند بر نیامده اند و در کل مشکلی این چنین 
ندارند که در غرب برای برندها بروز کرده و در 
ایران، دست کم تا کنون، ظهور نداشته است.



44  

13
89

یز 
 پای

م ـ
نج

ره پ
شما

دـ  
 برن

امه
ل ن

فص

این گونه 
تارنماها نیز 
می توانند 
حاوی 
اطالعات 
مفیدی درباره 
دیدگاه مصرف 
كنندگان بوده 
و به بهبود و 
رشد ارزش 
برند كمك 
كنند؛ که این به 
واقع فرصت 
نهفته در این 
تهدیدهای نو 
ظهور برای 
مدیران برند 
می باشد. 

برندها و جنبش های ضدبرند 
ــاهده شده است که  در پژوهش های صورت پذیرفته بر روی فعاالن جنبش های ضد برند مش
توجه این گروهها بیشتر بر روی برندهای نام آور متمرکز شده است. برندهای قوی، به سه دلیل 
ــیله تارنماهای ضدبرند مورد هدف قرار می گیرند: نخست این  ــوی مصرف كنندگان و بوس از س
كه، چون برندهای قوی تر، شناخته شده تر هستند و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند، حمله 
ــائل مربوط به آن صنعت جلب می كند. انتقاد  ــتری را به مس به آنها در فضای مجازی توجه بیش
ــتری دارد. دوم آن که برندهای  ــه با پیروان، همواره اثرگذاری بیش از رهبران یك حوزه در مقایس
ــوم ، هدف قرار دادن  ــهم بازارشان بیشتر است. س ــتری بر بازار دارند و س ــلط بیش نامدار، تس
برندهای قوی می تواند یك راهبرد منطقی باشد، زیرا آنها بیشتر در مورد تضعیف هویت برند خود 
و نتایج مالی و اجتماعی آن بی گمان نگران بوده و بر پیامدهای چنین پیشامدی دقیق تر نگران 
خواهند بود. در این راستا اینز  بیان می كند كه تحریم، شركت های بزرگ را بیشتر مورد هدف 
ــود در بین مصرف كنندگان نگرانند،  ــدن برند خ ــرار می دهد، زیرا از آنجا كه آنها از ضعیف ش ق

احتمال این كه تن به خواسته های تحریم كنندگان بدهند، بیشتر است ]12[   
بنابراین تارنماهای ضدبرند می توانند از طریق ایجاد هویت منفی در فضای مجازی، اثر منفی 
بر ارزش برند داشته باشند؛ بویژه آن که قادرند یكتایی و مطلوبیت تصویر ذهنی مصرف کنندگان 
ــدن به ابزاری  ــن رو تارنماهای ضدبرند توانایی تبدیل ش ــر قرار دهند. از ای ــد را تحت تأثی از برن
قدرتمند جهت تخریب برندها را دارند. تارنماهای ضد برند از زبان به عنوان نوعی ابزار استراتژیک 
ــت،  ــتوار اس ــمبولیك اس به منظور تحت تاثیر قرار دادن هویت برند که بر معانی و ارزش های س
ــتفاده می کنند و از این طریق بر رابطه برند و مصرف كننده اثر می گذارند. به بیانی دیگر آن  اس

برند توان زایش ارزشهای اجتماعی کمتری خواهد داشت. 
ــئله کلیدی دیگری رهنمون می کند و آن این  ــتفاده ابزاری از گفتمان ما را به مس همین اس
ــتفاده در تارنماهای ضد برند از زبان  که از دیگر نقاط قابل توجه در این عرصه گفتمان مورد اس
متداول در تارنماهای ارزیابی محصول و اجتماعات مربوط به شکایات، متفاوت و مجزا است. در 
حالی که گفتمان اجتماعات مربوط به ارزیابی برند به کیفیت محصول مربوط می شود و جوامع 
ــرایط خدمات تمرکز می کنند]2[،  ــکایات بر روی گفتمان مختص به معامالت و ش مربوط به ش
ــی دهند. گفتمان  ــتفاده قرار م ــیع تری از گفتمان را مورد اس ــد برند حیطه وس ــای ض تارنماه
ــودهای  تارنماهای ضد برند دربرگیرنده عناوینی مانند حقوق کارگران، بد رفتاری با حیوانات، س

بیش از اندازه، محصوالت مضر و فعالیت های رقابتی ویران گر هستند. 
نتایج تحقیقات نشان می دهد که تارنماهای ضد برند از گفتمان ساده تری که قابلیت فهم برای 
طیف وسیعتری از مخاطبان و افراد را دارد، بهره می گیرند]6[. بر اساس این مطالعات، محتوای 
تارنماهای ضد برند را می توان به سه نوع گفتمان تقسیم بندی نمود:  گفتمان تجاری، ایدئولوژیكی 
ــتراتژی های برندسازی، فعالیت های تجاری  و معامالتی. گفتمان تجاری دربرگیرنده حمله به اس
ــای معیوب و ناقص  ــد مصرفی و محصوالت و فناوری ه ــئوالنه، فرآیندهای تجاری ض ــر مس غی

ــت. گفتمان ایدئولوژیكی به ماهیت ارزشی  اس
ــد و فعالیت اش  ــا حمله می كن ــراد و برنده اف
ــان است.  معموال از نوع حمله چریكی پارت س
گفتمان معامالتی بیشتر بر ماهیت و چگونگی 
ارتباطات برندها با مصرف کنندگان تمرکز دارد 
ــانه و خدمات شكل می گیرد. ــتر رس که در بس
چگونگی مقابله مدیران برند با فعاالن ضد برند
ــع گونه ای از  ــد در واق ــای ضدبرن  تارنماه
زمزمه های بازار  هستند كه با گسترش كاربران 
اینترنت بر دامنه و عمق اثر آنها افزوده می شود. 
ــن تارنماهایی با چنان  ــت كه چنی باید پذیرف
اثرگذاری نمی تواند در چشم مدیران برند خوار 
ــتی بطور پیوسته به  ــد؛ بنابراین می بایس باش
تحلیل و بررسی این تارنماها پرداخت و انگیزه 
های آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. این 
ــی توانند حاوی اطالعات  گونه تارنماها نیز م
مفیدی درباره دیدگاه مصرف كنندگان بوده و 
ــد كمك كنند؛ که  ــد ارزش برن به بهبود و رش
ــه در این تهدیدهای  ــن به واقع فرصت نهفت ای
ــد.  ــد می باش ــران برن ــرای مدی ــور ب نو ظه
برای مقابله با یك تارنمای ضدبرند باید در 
ابتدا میزان قدرت و مراجعات به آن را بررسی 
ــوی دیگر آستانه تحمل خود برند  كرد و از س
را در مقابل حمالت سنجید. معمواًل مدیران 
ــری ازكمك  ــا بهره گی ــد ب ــای قدرتمن برنده
ــطحی  متخصصان اینگونه جنبش ها را در س
ــیدن به این  ــول نگه می دارند. برای رس معق
هدف از روش های مختلفی استفاده می گردد؛ 
ــابه برند تا  از  خرید دامنه های با نام های مش

هك نمودن تارنماهای ضدبرند. 
ــیوه هایی که کارآمدی مناسبی  از جمله ش
ــت می توان به مذاكره با فعاالن  ــته اس داش
ــطح  ــاره کرد. با توجه به س ــن تارنماها اش ای
ــد و انگیزه های  ــای ضدبرن ــت تارنماه فعالی
ــبی  متفاوت آنها، می توان راهكارهای مناس
ــان طراحی نمود  را برای كنترل فعالیت هایش
ــیری كه  ــا هدایت مراجعین به مس ــی ب و حت
ــت به قدرتمندتر شدن برند  موردنظر برند اس
ــك كرد. روش دیگر یاری گرفتن از مصرف  كم
كنندگان وفادار به برند است. به یاد داریم که 
مصرف كنندگان وفادار بهترین سربازان برند 
می باشند كه با عالقه و تمایل شخصی، حاضر 

به دفاع از ارزش های برند هستند. 
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اینترنت به مصرف كنندگان متخصص، 
حسـاس و فعال این امـكان را می دهد 
تـا فعالیـت هـای ضدمصرفـی را كـه 
دارنـد،  بـازار  بـر  ملموسـی  اثـرات 
طریـق  ایـن  از  و  كننـد  سـازماندهی 
بـرای رویکردهـای ضـد برنـد خـود، 
توانمنـدی هـای مضاعفی مهیـا کنند.

جمع بندی 
ــای ضد برند را  ــن مطالعه ابتدا جنبش ه در ای
ــکایات و  ــز از اجتماعات طرح ش ــارق و تمای در تف
ــپس یک مدل  ــول تعریف کرده؛ س ــی محص ارزیاب
مفهومی برای فرآیند ضد برندسازی اینترنتی معرفی 
ــی درباره تحلیل  ــس از آن نتایج مطالعات كردیم؛ پ
متن تارنماهای ضد برند و ارتباط میان ارزش برند 
ــرانجام  ــد و س ــی ش و فعالیت های ضد برند بررس
ــی در مورد محتوای تارنماهای ضد برند ارائه  تحلیل
نمودیم. این مطالعه بیان می كند كه گرچه همیشه 
ــود، اما قدرت  از تاثیر مثبت قدرت برند یاد می ش
ــته باشد )تعداد  برند می تواند اثرات منفی نیز داش
ــتر از  ــتفاده بیش ــتر تارنماهای ضد برند و اس بیش

گفتمان تجاری علیه برندهای قدرتمند(. 
همچنین باید نقش مهم اینترنت را بر فعالیت های 
ــن ابزار به  ــت، زیرا ای ــر داش ــازی در نظ ضدبرندس
ــه اطالعات،  ــی ب مصرف كنندگان قدرت دسترس
ــذب مخاطب را  ــرات و ج ــذاری نظ ــتراك گ به اش
ــرف كنندگان  ــن اینترنت به مص ــی دهد. بنابرای م
ــاس و فعال این امكان را می دهد  متخصص، حس
ــی  ــا فعالیت های ضدمصرفی را كه اثرات ملموس ت
ــد و از این طریق  ــازماندهی كنن ــر بازار دارند، س ب
ــود، توانمندی های  ــرای رویکردهای ضد برند خ ب
ــن مختصری درباره  ــی مهیا کنند. همچنی مضاعف
ــن تارنماهایی صحبت كردیم.  نحوه برخورد با چنی
به هر روی اینترنت تنها یك ابزار است و انگیزه های 
ــا بیرونی دارد که باید  فعاالن ضدبرند معموال منش
بطن و بستر آن را در مناسبات كاالشدگی و از خود 
بیگانگی ناشی از نظام سرمایه ساالری دانست. در 
ــی گمان برندهای برتر  ــی و دگرگونی ب این دگردیس
ــازش جنبش های ضدبرند  میدان اصلی تاخت و ت
ــیر اوج گیری برندها، اینگونه  خواهند بود و در مس

فعالیت ها نیز فزونی خواهند.
ــتار را  ــه آنچه که آمد این نوش ــا عنایت به هم ب
ــانیم که هرکه  ــا این نتیجه گیری به پایان می رس ب

برندش بیش، ضد برندش بیشتر.
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در ابتدای امر بر روی دو سوال مهم کمی تامل کنید: 
1.  مدیران برند برای رسیدن به موفقیت چه روندی را در پیش گرفته اند؟ 

2.  چگونه خود را برای دستیابی به این موقعیت آماده می کنید؟
 در اینجا چند استراتژی موثر برای دستیابی به موفقیت پایدار عنوان می شود. با تفکر بر روی استراتژی های 
ــتی  ــیر حرکت برند خود را به درس ــته و مس مذکور قادر خواهید بود جهش زیادی در زمینه مدیریت برند داش

هدایت کنید.

•  مشخص نمودن استعدادها و تکنولوژی هایی که در آینده بر صنعت ما موثر هستند 
بسیار حائز اهمیت است: 

جهان در حال تغییر است. چگونگی ساخت محصوالت، نحوه خرید تجهیزات و فروش محصوالت، خدمات، 
مشتریان ارتباط با واسطه ها، و یا حتی چگونگی بهبود شرایط کسب و کار همه و همه از این تغییرات مستثنی 

نیستند. شرایط جدید ممکن است منفعت هایی را برای ما به همراه داشته و یا به ما ضرر بزند.
مطالعه در زمینه این تغییرات و پیش بینی آنکه چگونه بر روی فرآیند کار ما، مشتریان و کارمندان ما تاثیر 
می گذارند، با تشکیل یک تیم کارشناسی آغاز می شود، در نهایت داده ها آنالیز شده و از اطالعات حاصله جهت 

رسیدن به موفقیت استفاده می شود.
چگونه برند شما برای مشتریانتان ارزش ایجاد می کند؟• 
آیا با استفاده از تکنولوژی جدید می توان تمایز بیشتری را ایجاد نمود؟ و اگر می توان، کی چگونه و کجا؟• 
ــرکایی یافت که بر تکنولوژی جدید مسلط بوده و برند شما را جهت بهترشدن، •  در کجا می توان ش

قوی شدن و موفق تر بودن همراهی می کنند؟

•  ارزیابی میزان نوآوری نیروی انسانی از گام های موثر دیگر در زمینه موفقیت برند می باشد:
ــتند براین اعتقادند که نیروی انسانی بزرگترین دارایی آنها محسوب  ــرکت هایی که دارای برند موفق هس ش
می شود. دستیابی به مزیت رقابتی صرفًا در زمینه برخورداری از یک تکنولوژی برتر و یا یک محصول منحصر 
به فرد نمی باشد. بلکه کارمندان و تجربه آنها نیز عامل مهمی در این زمینه محسوب می شوند. برای دستیابی 
به موفقیت الزم است که تعیین کنید آیا شما از نیروی انسانی مناسب و زبده ای برخوردار هستید که نه تنها 
ــیل کافی برخوردار هستند؟ آیا با کار  ــند؟ از پتانس ــی نیز قوی باش از مهارت یدی بلکه از نظر فکری و احساس
ــتند؟ آیا در کلیه فعالیتهای انجام شده برند را مد نظر  ــتراتژیک هس درگیری ذهنی پیدا کرده و دارای تفکر اس

خود قرار می دهند؟ فعالیت گروهی داشته؟ و در نهایت آیا نمایانگر برند شما در آینده هستند یا خیر؟ 
ــهایی هستند که الزم است در هنگام ارزیابی سرمایه انسانی و توانایی آنها برای رسیدن به  این موارد پرسش

اهداف برند مورد توجه قرار بگیرند. 

معرفی استراتژی های موثر بر 
موفقیت پایدار برند

جهـت ارزیابی برنامه های بازاریابی و اطمینان از متناسـب بـودن آنها با فعالیت ها 
و خط مشـی برند الزم است که زمان زیادی صرف شـود. همچنین با وجود رقابت 
جهانی، ضروری اسـت که برندها بررسی بیشتری را بر روی فرآیند کار، فرهنگ و 
رهبری خود داشـته باشند تا مطمئن شوند که به درسـتی برنامه های خود را عملی 
کرده و فراتر از انتظارات مشـتریان خود پیش رفته اند و یا از برنامه عقب هسـتند.
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•  عملی نم�ودن برنامه بازاریابی و 
ارزیابی آن حائز اهمیت است:

ــورد یک برند  ــای مختلفی در م صحبت ه
ــود, چه در داخل و چه در خارج  انجام می ش
ــیرهایی که در سطح رسانه ها  از شرکت، تفس
جمعی صورت می گیرد، بررسی های آن الین، 
ــل مختلف  ــو در محاف ــته بندی ها، گفتگ دس
ــی را ایجاد  ــه و همه موقعیت های و غیره هم
ــرای دریافت  ــوان از آنها ب ــد که می ت می کنن
ــتریان و  ــه تجربیات مش ــات در زمین اطالع
ــرد. همچنین  ــورد برند بهره ب ــر آنها در م نظ
ــد که آیا  ــوارد می تواند بیانگر این باش ــن م ای
ــتی را  ــته ایم برنامه های بازاریابی درس توانس
ــم و آیا به  ــود در نظر بگیری ــازمان خ برای س

درستی پیش رفته ایم یا خیر
ــی و  ــای بازاریاب ــی برنامه ه ــت ارزیاب جه
ــب بودن آنها با فعالیت ها  اطمینان از متناس
ــی برند الزم است که زمان زیادی  و خط مش
صرف شود. همچنین با وجود رقابت جهانی، 
ــی بیشتری را  ــت که برندها بررس ضروری اس
ــگ و رهبری خود  ــر روی فرآیند کار، فرهن ب
ــته باشند تا مطمئن شوند که به درستی  داش

شرکت هایی که دارای برند موفق 
هستند براین اعتقادند که نیروی 
آنها  دارایـی  بزرگترین  انسـانی 
محسـوب می شـود. دسـتیابی 
به مزیت رقابتـی صرفًا در زمینه 
از یـک تکنولـوژی  برخـورداری 
برتـر و یا یک محصـول منحصر 
به فرد نمی باشد. بلکه کارمندان 
و تجربه آنها نیز عامل مهمی در 
این زمینه محسـوب می شوند.

بیانیه تعهد برند تنها یک سری کلمه نیست که بر روی کاغذ 
پیاده شده، بلکه یک سری فعالیت و رفتارهای خاصی است 
که نمایانگر کسـب و کار و فرهنگ سـازمان شما می باشد.

ــرده و فراتر از  ــی ک ــود را عمل ــای خ برنامه ه
ــتریان خود پیش رفته اند و یا از  انتظارات مش

برنامه عقب هستند.
ــی نمودن  ــداف و عمل ــه اه ــتیابی ب دس
ــا احراز مزیت  ــاوی ب برنامه های بازاریابی مس
ــد و ایجاد تعهد  ــی، تثبیت موقعیت برن رقابت

روانی در مشتریان می باشد.

•  قدرتمن�د باش�ید، ت�الش ب�رای 
تحقق وعده های س�ازمان در قبال 
مشتریان از نکات قابل تأمل است:
ــیدن  ــه کارمندان برای رس ــی که کلی زمان
ــالش کرده  ــازمان ت ــداف مورد نظر س به اه
ــکار گیرند، این  ــود را ب ــای خ ــه نیروه و هم
ــیار قدرتمند عمل خواهد کرد.  استراتژی بس
ــت  ــدات از مهمترین عواملی اس ــه تعه بیانی
ــد و به بیان دیگر  ــه به برند هویت می بخش ک
ــه پایه ای بنا  ــخص می کند که برند بر چ مش
شده و چگونه آن را ارائه می کند. بیانیه تعهد 
ــت که بر روی  ــری کلمه نیس برند تنها یک س
ــری فعالیت و  ــده، بلکه یک س کاغذ پیاده ش
ــت که نمایانگر کسب و  رفتارهای خاصی اس

کار و فرهنگ سازمان شما می باشد.
ویژگی های تعهدات برند عبارتند از:

•  پایدار باشد.
ــازار از اهمیت باالیی  ــرای ذینفعان و ب • ب

برخوردار باشد.
•  موقعیت منحصر به فردی را در بین رقبا 

ایجاد کند.
ــتراتژیک جهت  ــدات برند یک ابزار اس تعه
ــا و فعالیت ها،  ــان از مطابقت رفتاره اطمین
ــت هدایت آنها،  ــاد یک فرآیند جدید جه ایج
ــیر صحیح برای  و حفظ کلیه ذینفعان در مس
رسیدن به هدف غایی می باشد. تعهدات برند 
ــوال های کلیدی، راهنمایی  ــخی برای س پاس
ــوب  محس ــتراتژیک  اس ــزی  برنامه ری ــرای  ب
ــود، ارتباطات را شکل داده، مباحثات  می ش
را کاهش می دهد و در نهایت مسیر مشخصی 
ــیم می کند. تعهدات  ــرای آینده برند ترس را ب
برند باید در ارتباط با سایر ویژگی های منحصر 
ــه فرد برند همچون ارزش اصلی، تمایزات و  ب
ــیوه برند شما باشد. همچنین  شخصیت و ش
ــما را ارائه  ــتاندارد عملکرد برند ش سطح اس

می دهد.
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ــده و بیانگر مزایای عملکردی و احساسی می باشد که  ــوب ش ــرکت محس ــیار مهم یک ش برند قوی از دارایی های بس
ــتری است، به بیان دیگر به عنوان یک حلقه موثر و کارا بین نیاز مشتری و  ــته ها و تمایالت مش تبلوری از آرزوها، خواس
ارزش پیشنهادی یک سازمان عمل می کند. موفقیت بیشتر برند زمانی حاصل خواهد شد که بتواند ارتباط معنادار خود 
ــته ها و آرزوهای مشتریان را برآورده کند، شروع  ــعه دهد. به بیان دیگر از زمانی که برند بتواند خواس ــتری توس را با مش
به خرید مجدد محصوالت آن برند کرده و نسبت به آن وفاداری نشان می دهند و تمایل دارند که هزینه باالتری را بابت 
ــود ناخالص است. توسعه یک برند معنادار از  ــان پرداخت کنند که این به معنای افزایش س خرید محصول مورد عالقه ش
ــت. نکته حائز اهمیت آن است که موقعیت بسیاری از برندها  ــیار مورد توجه قرار گرفته اس ــت که امروزه بس مباحثی اس
ــت که برندها برای ارائه ارزش کافی  ــعه های مختلف در زمینه های گوناگون موجب شده اس ــار قرار دارد. توس تحت فش
ــکل مواجه شوند. فاکتورهایی که موجب کاهش جذابیت برند  ــتریان و باقی ماندن در سبد محصوالت آنها با مش به مش

می شود عبارتند از:
	  تله محصوالت: به علت باال بودن ظرفیت، جهانی رقابت بسیار زیادی برای برندها در رمینه تولید محصوالت متفاوت 
وجود دارد. برای باقی ماندن در این صحنه، بسیاری ازبرندها از قیمت پایین به عنوان حربه ای در جنگ رقابت بهره می برند.
	  کپی کردن محصوالت مشابه: به محض آنکه محصول جدید یک برند جایگاه ممتازی را در بین مشتریان خود پیدا 
می کند، محصوالت مشابه وارد بازار می شوند که شبیه محصول اوریجینال بوده و به دنبال آن هستند که بخش بزرگی 

از موفقیت را نصیب خود کنند.
ــت که طی زمان، در اذهان مشتریان جذابیت درونی ایجاد کند. از  	  دسترسـی: از دارایی های مهم یک برند این اس
دالیل خوش آیند بودن برندها این است که در اختیار همه افراد جامعه قرار ندارند. این در حالی است که امروزه جامعه 
ــود که بسیاری از برندها در دسترس بسیاری از افراد جامعه قرار داشته باشند. نه اینکه  ــالم به جامعه ای اطالق می ش س

تنها تعداد کمی از افراد بتوانند از آنها استفاده کنند.
	  تغییر مداوم نیاز مشتریان: امروزه جامعه سالم با یک پارادوکس جدید تحت عنوان احترام به نظر مشتریان معرفی 
می شود. از یک طرف ما در جامعه ای زندگی می کنیم که از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار بوده و امکان انتخاب نامحدود 
ــتریان به همراه دارد و از طرف دیگر مشتریان خیلی زود از  ــته های مش ــاختن نیازها تمایالت و خواس را برای برآورده س
ــده و به دنبال محصوالتی با ایده جدید می گردند. به این ترتیب می توان گفت  ــته ش محصوالت موجود در بازارها خس
ــتریان تنوع طلب در شرایط سختی قرار داشته و برای حفظ  ــخگویی مناسب به نیاز این مش ــیاری از برندها برای پاس بس
ــت به طور مرتب محصوالتی با ایده های جدید ارائه داده و توانایی الزم برای مقابله با  موفقیت و موقعیت خود الزم اس

محیط متغیر را در بازارهای کوتاه مدت کسب کنند.
	  چرخه عمر کوتاه محصوالت: تنوع طلبی مشتریان منجر به کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت می شود و بدان معناست 
که الزم است برندها محصوالت خود را سریع تر توسعه داده و محصوالت جدیدی به بازارعرضه کنند که این امر سودآوری 

برند را تحت فشار قرار داده و موجب می شود ستون ارزیابی عملکرد محصوالت جدید در سطح باالیی قرار گیرد.
ــعه هایی که در پاراگراف های باال ذکر شد منجر به کاهش سطح سود ناخالص  	  کاهش سـود ناخالص: روندها و توس

می شود.

موفقیـت بیشـتر برنـد زمانـی 
حاصـل خواهد شـد کـه بتواند 
ارتباط معنادار خود را با مشـتری 
توسـعه دهد. بـه بیـان دیگر از 
زمانی که برند بتواند خواسته ها 
و آرزوهای مشـتریان را برآورده 
کنـد، شـروع بـه خریـد مجدد 
و  کـرده  برنـد  آن  محصـوالت 
نسـبت بـه آن وفاداری نشـان 
کـه  دارنـد  تمایـل  و  می دهنـد 
هزینـه باالتـری را بابـت خرید 
عالقه شـان  مـورد  محصـول 
پرداخـت کنند که ایـن به معنای 
افزایش سـود ناخالص اسـت. 

ارتباط برند و دنیای مد
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ــد دیدگاه کلی از مشکالتی است که برندهای مختلف  آنچه عنوان ش
با آن مواجه هستند. 

تغییر الگوها
ــه امکان ناپذیر  ــده، ک ــکالت عنوان ش عالوه بر تالش برای فرار از مش
ــت  ــتند و الزم اس ــت، چالش بزرگتری که برندها با آن مواجه هس اس
خود را با آن تطبیق دهند فراگیری اموری است که بتواند به بقای برند 
ــیوه های جدیدی را برای حفظ  ــت مدیران برند ش کمک کند. الزم اس
ــت که محصوالت  ــود در بازار پیدا کنند. مدت زمان زیادی اس برند خ
تند مصرف در مرکز توجه مسائل مرتبط با برند و برندگذاری قرار دارند و 
جای تعجب نیست که برند این محصوالت به عنوان معیار در نظرگرفته 
ــیل باالیی بوده و به عنوان برندهای قوی  ــوند، زیرا دارای پتانس می ش
ــعه زیادی را در مفاهیم برند ایجاد  ــوند. به عالوه توس ــناخته می ش ش
ــگامان  ــبد برند. به طور خالصه پیش ــط برند، و س کرده اند از جمله بس
ــتند و راهنمایی برای  ــت برندهای محصوالت تند مصرف هس این صنع
ــوند. حال سوالی که مطرح می شود این  برندهای دیگر محسوب می ش
ــت که آیا قوانینی که برپایه محصوالت تندمصرف وضع شده اند باید  اس
ــکالت مختلفی که امروزه برندها با آن روبرو هستند غلبه کنند؟  بر مش
ــویم که برندهای تند مصرف به صورت  با یک نگاه تیز بینانه متوجه می ش
جدی بسیاری از زمینه ها را از دست داده اند. زمانی که آنها برای حفظ 
ــهم بازار را از دست داده و  ــوند، س ــکل می ش موقعیت خود دچار مش
ــود آنها کاهش پیدا می کند. به نظر می رسد که برندهای محصوالت  س
ــطه فاکتورهایی که در پاراگراف های قبل توضیح  تند مصرف نیز به واس
داده شد آسیب دیده و کامال مشخص است که خود با مشکالت سختی 

برای ایجاد برندهای با ارزش مواجه می شوند. 
و سوال مطرح شده بعدی این است که از کجا می توان ایده جدیدی 
ــه می دانیم برندهای  ــم در حالی ک ــاختن برندهای قوی بگیری ــرای س ب
ــا خواهد کرد و دوره  ــان کوتاهی نقش مدل را ایف ــرف مدت زم تند مص
ــرآمده است. آیا الزم است زمینه های دیگر را مورد توجه قرار  آنها به س
ــازار می تواند به ما ایده های جدیدی  ــوال دیگر این که کدام ب دهیم. س
ــت: دنیای  ــاده اس ــاختن یک برند با ارزش بدهد؟جواب آن س برای س
شگفت انگیز مد! به این دلیل که اگر صنعتی وجود داشته باشد که در 
آن افراد به خوبی مفهوم ارزش ایجاد شده را درک کنند، آن صنعت مد 
است. به عالوه برندهای مد بسیار جذاب هستند نه به دلیل آنکه مبلغ 
ــد، بلکه به این دلیل که  ــان دریافت می کنن زیادی را برای محصوالتش
پویایی در این بازار موجب شده است که ارزش ها واضح تر به نظر برسند. 
ــه می کند.  ــرداری محصوالت مقابل ــت مد با کپی ب ــا در صنع برنده
ــر می آید به این دلیل  ــده نتایج بازارهای کوتاه مدت ب ــن از عه همچنی
ــال برندها مجموعه  کاملی از محصوالت  که هر فصل و چهار بار در س
ــه طور خالصه مدها  ــتاق خود ارائه می دهند. ب ــتریان مش را برای مش
ــته و  ــرو کار داش با نیروهای بالقوه ای که در همه بازارها وجود دارد، س
ــرایط بازار برای آنها مشکل تر هم باشد. اگرچه به علت  ــت ش ممکن اس
مفاهیم و ایده های جدید در راس قرار گرفته و جذاب باقی مانده اند اما 
ــرایط بازار بسیار متغیر  ــیار باال بوده و دارای ش ظاهرًا دارای رقابت بس
ــیار مهم مطرح می شود: مدیران برند چه  ــتند. حال یک سوال بس هس
مواردی را باید از مد یاد بگیرند تا برای ساختن یک برند با ارزش اقدام 

کنند؟

جای تعجب نیسـت کـه برند محصـوالت تند مصرف 
بـه عنوان معیـاردر نظرگرفته می شـوند، زیـرا دارای 
پتانسیل باالیی بوده و به عنوان برندهای قوی شناخته 
می شـوند. به عالوه توسـعه زیادی را در مفاهیم برند 
ایجاد کرده اند از جمله بسط برند، و سبد برند. به طور 
خالصه پیشـگامان این صنعـت برندهای محصوالت 
تند مصـرف هسـتند و راهنمایی بـرای برندهای دیگر 

محسوب می شوند.
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اگـر صنعتی وجود داشـته باشـد 
کـه در آن افـراد به خوبـی مفهوم 
ارزش ایجـاد شـده را درک کننـد، 
آن صنعـت مد اسـت. بـه عالوه 
برندهای مد بسـیار جذاب هستند 
نه به دلیل آنکه مبلغ زیادی را برای 
می کنند،  دریافت  محصوالتشـان 
بلکـه به ایـن دلیـل کـه پویایی در 
این بـازار موجب شـده اسـت که 
ارزش ها واضح تر به نظر برسـند.

ب�رای  قان�ون   8
اینک�ه تبدی�ل به 

یک برند با ارزش شویم
ــد وارد یک  ــه مدیریت برن ــد ک به نظر می رس
ــت و برند محصوالت  ــده اس دوره جدیدی ش
ــی رهبری بازار  ــدت زمان کوتاه تند مصرف م
ــت  ــده دارند. از حاال به بعد الزم اس ــر عه را ب
مدیران برند نگاه جدیدی به دنیای مد داشته 
ــه مد به طور  ــد که بفهمند چگون و تالش کنن
ــتریان خود را جذب می کند. ما از  مستمر مش
دنیای مد و راهی که این برندها طی می کنند، 
ــد برای  ــا و انرژی جدی ــن ایده ه ــت یافت جه
ــاختن برند با ارزش بهره می گیریم. آنچه که  س
ــاره به این مطلب دارد که  در زیر ذکر شده اش
ــت خود را در بازار  ــه یک برند مد جذابی چگون

ــه عنوان نکات کلیدی موفقیت برندهای مد  حفظ می کند. 8 فاکتور ب
محسوب می شود که عبارتند از:

	  قوه تخیل باالیی داشته باشید: ایجاد یک برند قوی با ایجاد یک 
رسالت قوی در بازار آغاز می شود. این کار مستلزم آن است که خودتان 
جهان خود را خلق کنید که در آن یک ارتباط مشخص و منحصربه فرد 
ــتریان به محصوالت شما و راهی که شما  ــدن مش از چگونگی نزدیک ش
ــتریان را برآورده  ــته و آرزوهای مش ــیله آن می توانید نیاز، خواس به وس

کنید، ترسیم شده باشد.
	  خالق باشـید: ایجاد یک جریان دائمی از پیشنهادات خالق راهی 
ــفه برند می شود این امر احتیاج به  است که موجب ملموس شدن فلس
ــر گوناگونی همچون  ــتیاق به تجربه از طریق عناص ــک ذهن باز و اش ی
ــا و عرف های قدیمی  ــگ دارد تا الگوه ــاب، تکنیک و فرهن ــم، کت فیل

شکسته شود. 
ــیار مهم است که در  ــئله بس 	  اصالت خود را حفظ کنید: این مس
بازارهای شلوغ قابل تشخیص باشید. تنها راه دستیابی به این مهم این 
ــفه برند خودتان به عنوان نقطه آغاز خالقیت استفاده  است که از فلس
ــئله  ــود را حفظ کنند و این مس ــا اصالت خ ــت برنده ــد. الزم اس کنی
ــخصی را در بازار برای آنها فراهم می کند. موقعیت منحصربه فرد و مش
به عالوه موجب برقراری ارتباط عمیقی با مصرف کنندگان می شود و در 
ــود که برند قصد  ــت موجب درک رفتار برند و تایید این نکته می ش نهای

دارد یک رابطه واقعی با آنها برقرار کند.
	  برازندگـی خود را حفـظ کنید: طبقه بندی برند معموال در ارتباط 
ــنهاد، انتخاب یکی از جنبه های  ــت. پیش با طبقه بندی محصوالت اس
ــوص که امروزه  ــود. به خص ــت که موجب ایجاد ارزش می ش مهمی اس
ــته باشند  افراد تمایل دارند که منحصربه فرد بوده و این فرصت را داش
که از محصوالتی استفاده کنند که با موقعیت آنها تطابق داشته باشد. 
ــد، کافی نبوده وفقط  ــتفاده از رویکردی که برای همه مناسب باش اس

ــاد ارتباط  ــانس ایج ش
در  ــتریان  مش ــا  ب
ــیار  بس ــای  موقعیت ه
مختلف را فراهم می کند.

	  جذابیـت خـود را حفظ کنیـد: در واقع 
ــروش برند، فروش رویا  ــوان عنوان کرد ف می ت
ــتریان در آرزوی آن  ــه مش ــی ک ــت. رویای اس
ــاص این رویا  ــک برند خ ــتند و خریدن ی هس
ــه رویا به واقعیت  ــد. همیش را تحقق می بخش
تبدیل نمی شود که برای آنها خوش آیند باشد، 
دستیابی به چنین موقعیتی مشکل است و این 
ــودن و در نهایت جذابیت  مترادف با کمیاب ب
ــی به برند امکان پذیر  ــت. زمانی که دسترس اس
ــت که به صورت انتخابی  ــد، بسیار مهم اس ش

باشد تا جذابیت آن، حفظ شود.
ــار خرید مصرف  	  بلنـد پرواز باشـید: رفت
ــته ها و تمایالت آنها  کنندگان ریشه در خواس
دارد. مردم محصوالتی را خریداری می کنند که برای آنها آیده آل باشد. 
ــت دارند  ــان داده همانطوری که دوس ــت که خود را نش این راهی اس

دیده شوند. 
	  پویا باشید: پویایی و بازسازی مداوم برند جهت ایجاد انگیزش در 
ــت. برای درک محرک های مرتبط با تغییرات  ــتریان بسیار مهم اس مش
ــه مطابق با نیاز و تمایالت،  ــاد یک موقعیت جدید و تاثیر گذار ک و ایج
ــته های مشتریان باشد الزم است یک کانال ارتباطی ایجاد شود.  خواس
ــته و یکی از  ــتریان، برند را زنده و پویا نگاه داش در ارتباط بودن با مش

ارکان ساخت برند را تشکیل می دهد.
ــتریان یکی  	  متعهد باشـید: افزایش ارتباطات طوالنی مدت با مش
ــوب می شود. برای حفظ چنین  از دارایی های با ارزش برای برند محس
ــته تحقیقاتی انجام شود، صاحبان  ــت به طور پیوس ارتباطی با الزم اس
برند به طور کامل وقتشان را برای برند اختصاص داده و تمام تالششان 
ــند. به عبارت دیگر  ــته باش ــیدن به نقطه کمال داش را برای برای رس
ــبت به محصوالت ارائه شده به مشتریان خود متعهد باشند. به این  نس
ــخص است که خریداران تمایل به برقراری یک ارتباط  ترتیب کاماًل مش

حقیقی با آنها را دارند.

نتیجه:
ــک برند با ارزش را  ــاخت ی ــن 8 بعد همراه با یکدیگر پایه های س ای
ــا را در اختیار مدیران برند  ــد و مجموعه ای از معیاره ــکیل می دهن تش
قرار داده و به آنها در درک این مسئله که کدام بعد برند به خوبی عمل 
کرده و کدام بعد باید توسعه پیدا کند کمک می کنند. اگرچه با ارزیابی 
عملکرد برند بر اساس این معیارها کاماًل واضح است که تنها می توانیم 

یک بعد را مورد ارزیابی قرار دهیم: مشتری!
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دارایی های ارتباطی 

ــی فوق العاده با  ــگاه های پوما تعامل فروش
ــت. خرده فروشی های  مشتری ایجاد کرده اس
ــام برند به عنوان  ــا در حال جایگزینی پی پوم
ــتند. اهمیت این  ــی هس ــزار ترفیع ــن اب اولی
ــگاه ها روز افزون و در حال تبدیل شدن  فروش
به یکی از مهم ترین ابزارهای ارایه نوآوری های 
پوما هستند. در سال 2006، پوما 20 فروشگاه  
ــگاه های PUMA را افتتاح  مفهومی و فروش
ــاط اصلی  ــگاه های مفهومی نق ــرد. فروش ک
فروش پوما است که با ایجاد رابطه ای تعاملی 
ــتریان در سطوح مختلف، به آنها تجربه  بامش
ــول را می دهد که  ــف محص ــتفاده و کش اس
ــد کفش های خود  ــتریان در آنها می توانن مش
ــلیقه خودشان طراحی کنند. در سال  را به س
2006 از این فروشگاه ها جهت معرفی تولیدات 
منحصر به فرد پوما مورد استفاده قرار گرفت.

Brand Communication

 حتلیل ارتباطات برند 

Peter Laundy و Trent Kahute :نویسندگان

قسمت سوم:
نقاط قوت پوما در ارتباطات

ارتباط�ات فرهنگ�ی و ارایه ارزش 
شخصی 

ــتفاده از تکنولوژی های پیشرفته  پوما با اس
ــت که  ــده اس ــق به تولید محصوالتی ش موف
ــته و به این  ــق فراوانی با نیاز کاربر داش تطاب
ــی در جهان  ــب در رأس برندهای ورزش ترتی
ایستاده است. همچنین در سال های اخیر با 
ــته در  ورود به فاز مد و موفقیت در آن توانس
بین جوانان به محبوبیت برسد. ترکیب مد و 
ــی موجب شده است که پوما در  فعالیت ورزش
ــر دنیا از  خط مقدم برندهای رقیب در سرتاس
توکیو تا پاریس و ... ایستاده و به برندی زیبا 
و جوان پسند تبدیل شود. عرضه محصوالت 
متنوع پوما باعث شده است مشتریان با خرید 
ــاس تفاوت با  ــان احس محصول مورد نظرش

سایرین داشته باشند. 

معرفی تولیدات جدید
 

ــی مترادف  نام پوما با انرژی و تحرک ورزش
ــی کلیدی در فعالیت های  ــت و نقش بوده اس
ورزشی داشته است. برندی است که سال ها 
جز الینفک لوازم ورزشکاران سرشناس تصور 
ــت. اخیرًا این برند با مد، سبک  می شده اس
ــت. برای ایجاد  زندگی پویا نیز عجین شده اس
آگاهی از این برند، پوما تالش کرده تا لوگوی 
ــا، لباس ها و  ــًا بر تمام کفش ه ــود را تقریب خ
ــرکت  لوازم جانبی اش حک کند. با این کار ش
زمان اندکی صرف ایجاد آگاهی از برند خواهد 
کرد و به جای آن وقتش را به حفظ این آگاهی 
و ملموس تر کردن آن اختصاص خواهد داد. 

فروشگاه های 
مفهومی نقاط 
اصلی فروش 

پوما است که با 
ایجاد رابطه ای 

تعاملی بامشتریان 
در سطوح 

مختلف، به آنها 
تجربه استفاده و 

کشف محصول 
را می دهد که 
مشتریان در 

آنها می توانند 
کفش های خود 

را به سلیقه 
خودشان طراحی 

کنند.
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بازاریابی پوما عمدتًا برگرفته از مکتب کاتلر 
ــه راه ها و  ــاوت که خود را ب ــت. با این تف اس
روش های محدودی که با پارادیم های اقتصاد 
ــت.  ــی مطابقت دارد محدود کرده اس صنعت
پوما بیش از حفظ مشتری، به جذب مشتری 
توجه دارد. این به خاطر برخورداری از سابقه 
ــت. گروه  ــرکت اس ــت این ش ــی فعالی طوالن
ــی به دنبال توسعه مرزها  سبک زندگی ورزش
ــه پوما از  ــت. در حالیک ــترش بازار اس و گس
پارادایم اطالعات اقتصادی تبعیت می کند به 
ــنگین هم توجه دارد و این مسأله  تبلیغات س
ــتری که خود به  ــر نیاز به جذب مش به خاط
رسانه  های بصری و یادآوری راحت تر تبلیغات 

گرایش دارد، صورت می گیرد. 

تصمیمات مهم در ارتباطات برند
 

ــتفاده کرده  پوما از مفهوم ورزش ـ مد اس
ــا گامی رو به جلو در جهت عرضه و نمایش  و ت
محصوالتش به عنوان برگ برنده طراحی های 
ــای نوآورانه اش در  ــرد و پروژه ه منحصر به ف
ــت دارد. نیت اصلی برند پوما فراهم آوری  دس
جایگاهی برای نمایش انرژی پوما، ارتقا چرخه 
ــطحی و  ــویق خریدهای س زندگی پوما و تش
ــا تصویری  ــت. پوم ــمت پوماس موردی به س
ــگاه هایش در آمریکا و  قدرتمند از طریق فروش
ــگاه با وجود  ــا به وجود آورده و هر فروش اروپ
ــرایط  ــجام کلی برند با ارزش ها، ش حفظ انس
ــور طراحی و ساخته  و فرهنگ محلی هر کش
ــه در اکثر این  ــی ک ــت. ویژگی های ــده اس ش
فروشگاه ها می توان مشاهده کرد، المان های 
ــقف های تاشو،  ــابه، س ــبتًا مش معماری نس
دیوارهای قفسه دار، قوس های بین دیوارها و 
ــوالت در آن قرار  ــت که محص باکس هایی اس
ــگاه ها معمواًل  دارند. مضافًا این که این فروش

میزبان گروه های رقص و دی جی هستند. 

شوهای مد پوما 

ــوزه مد و  ــی پوما به ح ــا ورود برند اصل ب
ــی و جمع آوری  ــبک زندگی ورزش پیدایش س
ــد، پوما به دنبال جذب مخاطبان  طراحان م
ــد ارتباطی  ــق کانال های جدی ــد از طری جدی
است. پوما در حال حاضر با برگزاری شوهای 
فصلی پر زرق و برق و امکانات فراوان به همراه 
برنامه های شاد و متنوع از قبیل دی جی های 
ــوی لباس  ــای تصویری، ش ــده، نمایش ه زن
ــط مدل های معروف سعی در معرفی هر  توس
ــتر خود دارد. تحرک، نشان و انرژی  چه بیش
ــگی موجود در برند پوما عاملی جهت  همیش
جذب مشتریان خواهان سبک زندگی ورزشی 
ــت. این فعالیت ها  ــر دنیا شده اس در سرتاس
باعث شده تا با افزایش خریداران در بازارهای 
مختلف پوما خود را از رقبای دیرینه اش یعنی 
ــتر و بیشتر متمایز سازد.  آدیداس، نایک بیش
ــم گرفته تا تصویر  ــت پوما تصمی قابل ذکر اس
ــنی 16  ــًا بر گروه س ذهنی برند خود را اساس
ــاله متمرکز کند. گروهی که لبه تیغ  تا 36 س

مخاطبان پوما را تشکیل می دهند. 

ایجاد همهمه در بازار با بهره گیری 
از تأثیرگذاران کلیدی 

ــت که افراد تأثیرگذار  پوما به دنبال این اس
ــته باشند. همچنین  حتمًا پوما را بر تن داش
برای آنکه بتوانند مخاطبان مورد نظرشان را 
بهتر تحریک و تشویق به استفاده از محصوالت 
پوما کنند اقدام به برگزاری مراسم هایی با نام 
ــم پارتی های  ــل مراس Brand Zinger  مث
ــی، دی جی ها و رقص ها می کنند. با  زیر زمین
ــر این قبیل گروه ها،  ــرام به فرهنگ و نظ احت
پوما لزوم نیاز به برندش را در بین آنها تقویت 
ــه دهان افراد در  ــرده و از تبلیغات دهان ب ک
جهت تأثیر گذاری هرچه بیشتر بهره می برد. 

قاب�ل  ف�روش  حاش�یه   / پوم�ا 
مالحظه ای ایجاد می کند. 

ــرکت دائمًا در حال رشد است و به دنبال  ش
ــه ارتباطات جدیدی  ــی می گردد ک راه کارهای
ــرکت با  ــاد نماید. این ش ــدش ایج ــرای برن ب
استفاده از استراتژی بازاریابی اش که مستلزم 
سرمایه گذاری سنگین در همه ابعاد ارتباطات 
ــگاه های مفهومی جدید تا  اعم از ایجاد فروش
تبلیغات رسانه ایی است به این حاشیه فروش 

نایل شده است. 

دارایی های سازمانی 

ــا  پوم ــای  دارایی ه ــن  مهم تری از  ــی  یک
ــه یک  ــت ک ــز اس ــن زیت ــش جوچ مدیرعامل
استراتژی پنج مرحله ای برای تمرکز بر طراحی 
ــی از این استراتژی  و نوآوری تهیه کرده، بخش
ــی و  ــی فعل ــای ارتباط ــری از ابزاره بهره گی
جستجو برای ابزارهای قوی و صبورانه است. 
ــرکت به  ــه تنهایی تغییرات مثبتی در ش او ب
ــتعدادها،  ــود آورده و با جذب و حفظ اس وج
ــیار تالش کرده تا نوآوری و خالقیت را در  بس

ارتباط با برندش ایجاد و تقویت نماید. 

عمدتاً  پوما  بازاریابی 
مکت�ب  از  برگرفت�ه 
کاتلر اس�ت. ب�ا این 
تفاوت ک�ه خود را به 
روش ه�ای  و  راه ه�ا 
ب�ا  ک�ه  مح�دودی 
اقتصاد  پارادیم ه�ای 
صنعتی مطابقت دارد 
اس�ت.  کرده  محدود 
از حفظ  بی�ش  پوم�ا 
مش�تری، ب�ه ج�ذب 

مشتری توجه دارد.
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جذب مشتریان جدید 

ــای پوما  ــه برنامه  ه ــدف اصلی مجموع ه
ــتریان و  ــا دانش مش ــروش، ارتق ــش ف افزای
ــفاف تر کردن ارزش های اصلی و اساسی و  ش
ــت. محصوالت جدید الزم است  تمایز پوماس
ــر به فردی به معرض  ــه طور جدید و منحص ب
ــوند. به منظور انتقال این  نمایش گذاشته ش
ــنی مثل میمون،  مفهوم، از حیوانات انیمیش
ــی که در حال بازی و ور  خرس، موش و ماه
ــتند نیز استفاده  رفتن با محصوالت پوما هس

شده است. 

استفاده ترکیبی از رسانه ها 

ــش را در یک آگهی  ــدا برنامه های ــا ابت پوم
ــت. این  ــه تلویزیونی به نمایش گذاش 15 ثانی
ــا طراوت بود  ــا جدید و به گونه ای ب برنامه ه
ــه توجهات را به محصوالت پوما جلب کرد.  ک
تبلیغات چاپی نیز با تأکید بر سادگی، به تأیید 

و پشتیبانی از تبلیغات تلویزیونی می پردازد. 
ــده  فعالیت های تلویزیونی در نوامبر آغاز ش
ــخصیت  ــانه Aesop و دو ش و با الهام از افس
ــه دادن  ــانه، در حال هدی ــمن این افس دش
ــش داده  ــه یکدیگر نمای ــا ب ــوالت پوم محص

شده اند. 
ــت آگهی های تلویزیونی،  با توجه به موفقی
ــز بر  ــا تمرک ــًا و ب ــی متعاقب ــای چاپ آگهی ه
ــوند. اجزا  ــوالت جدید پوما ارایه می ش محص
ــرایط  ــا توجه به ش ــا ب ــن آگهی ه ــازنده ای س
ــارکت دادن جوانانی  محیطی رسانه ها و مش
است که به نظر بیشتر در معرض این تبلیغات 
هستند. تبلیغات پوما معمواًل به حالت ارایه و 
پرزنتیشن و بر اساس ویژگی ها و خصوصیات 

خود محصوالت ساختاربندی شده اند. 

نیت اصلی برند پوما فراهم آوری 
انرژی  جایگاهی بـرای نمایـش 
پومـا، ارتقـا چرخه زندگـی پوما 
و تشـویق خریدهـای سـطحی 
و مـوردی به سـمت پوماسـت. 
پوما تصویـری قدرتمند از طریق 
آمریـکا  در  فروشـگاه هایش 
اروپـا بـه وجـود آورده و هـر  و 
فروشگاه با وجود حفظ انسجام 
کلـی برند بـا ارزش ها، شـرایط 
کشـور  هـر  محلـی  فرهنـگ  و 
طراحی و سـاخته شـده است.
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استفاده از نام جتاری در قالب فص
عالمت جتاری برخالف مقررات 

کنوانسیون پاریس 

"آن کس که مال مرا برباید چیز بی ارزشی را برده، اما آن کس که نام نیک 
مرا ببرد چیزی که از من برده وی را غنی نمی سازد بلکه در حقیقت مرا فقیر 

می سازد" شکسپیر
ــوم از مجله برند مقاله ای از همکار محترم جناب آقای شیرزاد اسالمی چاپ و منتشر گردیده بود   ــماره س  در ش
که در حقیقت نمونه ای از آراء محاکم را در خصوص استفاده از عالمت تجاری ثبت شده توسط دیگری نشان می داد 
ــوم که با قانون جدید  ــت تقریبا رایج و مرس . این امر با توجه به حمایت قانون گذار ایران از عالمت تجاری امری اس
ــد ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری، عموما  ــز مطابقت دارد. چرا که قبل از تصویب قانون جدی نی

دادگاه ها در چند مورد اقدام به ابطال عالمت می نمودند.
ــده اما فرد دیگری سابقه استعمال آن را قبل از ثبت داشته  ــط دیگری ثبت ش 1ـ زمانی که عالمتی تجاری توس

است . 
2ـ زمانی که فردی عالمت تجاری ثبت شده شخص دیگر را عینًا و یا به گونه ای ـ که موجب اشتباه عامه مردم 

باشد ـ مورد استعمال قرار می داد .  
ــتناد یک نام و عالمت تجاری اقدام  اما در پرونده حاضر که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، دادگاه به اس
به ابطال نام تجاری دیگری نموده است که در نوع خود اقدامی جالب و کم نظیر می باشد. داستان بدین شرح است 
ــافرتی با نام پرستو )1( توسط آقای ...... از سازمان میراث فرهنگی مجوز گرفته و  ــال 78 یک آژانس مس که در س
ــگری در  ــازمان میراث فرهنگی و گردش مدتی به فعالیت خود ادامه می دهد. پس از مدتی خواهر فرد مذکور  از س
خواست مجوز می نماید و برابر مقررات و با موافقت برادر خود محل و نام آژانس برادر را به سازمان اعالم می نماید. 
سازمان با درخواست وی موافقت نموده و نامبرده در همان محل و به همان نام برای خود آژانس مسافرتی تاسیس 
ــه ماه برای خود نام جدید اتخاذ نماید. خانم  ...... در  ــان اخطار می گردد ظرف س نموده و صد البته به برادر ایش
سال 82 عالمت تجاری مربوط به نام آژانس پرستو را نیز در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی  ثبت می نماید. 
سپس در سال 84 عالمت پرستو را با همان شکل در طبقات مشابه 35ـ39ـ41و 42 مجددًا ثبت می نماید  .الزم 
ــال 81 و همزمان با فعالیت این آژانس، شرکتی با همان زمینه فعالیت در اداره ثبت شرکت ها  ــت در س به ذکر اس
ــرکت در کلیه فعالیت و تبلیغات خود کلمه پرستو را در  ــافرتی پرستو پر به ثبت می رسد. این ش ــرکت مس با نام ش
ــتفاده قرار داده و در محاورات شفاهی نیز خود  ــیار کوچک مورد اس یک فونت بزرگ و کلمه پر را در یک فونت بس
را شرکت پرستو معرفی می نماید. این مسئله موجب ایجاد مشکالت اداری برای خانم ...... بوده تا جایی که بعضًا 
ــمی شرکت پرستوپر برای ایشان  ــمی و غیر رس ــرکت به این آژانس مراجعه و یا نامه های اداری رس مراجعین آن ش
ارسال می شده است. با مراجعه خانم ... به دفتر وکالت اینجانب بدوًا پیشنهاد داده شد تا عالمت پرستوپر نیز در 
همان طبقه مورد فعالیت به جهت سبق ثبت و سابقه به ثبت برسد. پس از آن با مراجعه به سوابق جهت هرگونه 
اقدام حقوقی مشاهده شد در رویه قضائی کشور به طور معمول دعاوی و شکایات مربوط به استعمال عالئم طرفین 
بوده و کمتردر خصوص استعمال نام مشابه حکم صادر گردیده است )2( اما از آنجا که نحوه استفاده شرکت رقیب 
ــیون  ــروع تجاری موضوع ماده 10 کنوانس ــریات  و بیلبوردها حاکی از عزم جدی بر رقابت نامش از نام موکل در نش
ــته ابطال نام شرکت جدید به استناد سبق سابقه استعمال نام و همچنین  ــتی به خواس پاریس بود. فلذا دادخواس

ثبت استعمال عالمت تقدیم دادگاه گردید که نتیجه رای عینا  در ذیل درج می گردد.

جناب آقای محمدرضا سماواتی پور 
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
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ــماواتی پور به وکالت  در خصوص دعوی آقای محمدرضا س
ــهامی پرستوپر و اداره  ــرکت س از خانم مریم ... به طرفیت ش
ثبت شرکت ها به خواسته ابطال نام شرکت خوانده ردیف اول 
که طی الیحه مثبوت به شماره 582ـ2/19/ 1385خواسته را 
ــرکت اصالح نموده و همچنین  به الزام خوانده به تغییر نام ش
ــتعفی خود  ــده اول با وکالت وکیل مس ــوی متقابل خوان دع
ــان و اداره ثبت عالئم تجارتی  ــای ........به طرفیت خواه آق
ــته ابطال عالمت تجارتی پرستوپر به شماره ........ به خواس
ــت  مورخ....... وکیل خواهان اصلی اجمااًل توضیح داده اس
ــازمان میراث  ــال 1378 تا کنون تحت نظارت س موکله از س
ــگری  ــگری به ارائه خدمات مربوط به گردش فرهنگی و گردش
ــتو پر را در طبقات  ــتو و پرس ــغول و عالمت تجارتی پرس مش

ــانده  ــه ثبت رس 39 و 35 ب
اما خوانده مبادرت به ثبت 
ــرکت با نام پرستو  موخر ش
ــبق  ــوده که با لحاظ س نم
از عالمت  استعمال مستمر 
ــه  ــت موکل ــور و مالکی مزب
ــتناد  ــبت به آن و با اس نس
ــازمان میراث  ــه پروانه س ب
فرهنگی و تصدیق های ثبتی 

ــازمان میراث  ........ و ............و........... نامه های س
فرهنگی استان و عندالزوم استعالم از مراجع ذیربط تقاضای 
ــته را نموده اند وکیل خوانده دعوی  ــرح خواس صدور رِا به ش
ــت در تاریخ  ــی و خواهان دعوی تقابل اجمااًل مدعی اس اصل
1380/7/29 با موضوع خدمات مسافرتی هوائی و جهانگردی 
در اداره ثبت شرکت های تبریز به ثبت رسیده است اما خوانده 
ــه ثبت عالمت  ــخ 1384/7/24 مبادرت ب ــس از آن در تاری پ
ــبق استفاده شرکت  ــتو پر نموده که به لحاظ س تجارتی پرس
ــرکت ها  ــتو و ثبت مقدم آن در اداره ثبت ش موکل از نام پرس
ــته است  ابطال عالمت تجارتی خواهان دعوی اصلی را خواس
ــتندات ابرازی  دادگاه از عطف توجه به محتویات پرونده و مس
ــخ اداره  ــاد گزارش ثبتی اداره مالکیت صنعتی و نیز پاس و مف
ــات طرفین دعوی نظر به  ــرکت ها و اظهارات و مدافع ثبت ش
ــتو ابتدا در سال 1382 طی شماره ..........  اینکه کلمه پرس
ــفر و  ــت تجارتی جهت خدمات مربوط به س ــه عنوان عالم ب
ــافرتی در طبقه 35 و سپس در سال  گردشگری و آژانس مس
1384 با عبارت های پرستو پر و هتل پرستو و دهکده توریستی 
ــماره های ..... و ..... و  ــیاحتی پرستو با تصویر طی ش و س
ــافرتی  ــات 35و39و41و42 جهت خدمات مس ......در طبق
بنام خانم مریم... )خواهان اصلی ( ثبت شده که مطابق ماده 
2 قانون ثبت عالئم و اختراعات واجد حق استفاده انحصاری 
ــتندات ابرازی از  ــد و به حکایت مس ــم مزبور می باش از عالئ
ــماره............– 1378/10/22 کمیته فنی  ــه ش ــه نام جمل
ــر موافقت با صدور  ــازمان ایرانگردی و جهانگردی مبنی ب س
ــتو بنام  ــوز بند ب به نام دفتر خدمات و جهانگردی پرس مج
ــه بهره برداری  ــان اصلی( و نیز پروان ــای اکبر )برادر خواه آق
به تاریخ 1379/4/12 دایر بر تأسیس دفتر خدمات مسافرتی و 
جهانگردی پرستو به آدرس تهران ......... و نیز پاسخ استعالم 
واصله از سازمان میراث فرهنگی به شماره ................ – 
1385/12/14 سبق استعمال و استفاده از عالمت متنازع فیه 

نتیجه اینکه گاهی تجلی عالمت در یک عالمت مشـابه جدید 
بوده و گاهی در یک نام جدید متجلی می گردد. فلذا تا زمانی که 
از نام تجاری به عنوان عالمت استفاده نشده تداخلی در ثبت 
آن وجود نـدارد. اما زمانی کـه نام تجاری بـه عنوان عالمت 
مورد اسـتفاده قـرار می گیرد تحـت مقررات می تـوان ابطال 
آن و یـا جلوگیـری از این نحو اسـتفاده را درخواسـت نمود.

ــرکت خوانده  قبل از ثبت ش
ــط خواهان محرز است  توس
ــراد وکیل خوانده اصلی  و ای
ــه آقای   ــق عالمت ب به تعل
اکبر و سبق استفاده ایشان 
ــت و عدم ارتباط به  از عالم
ــت به نامه  ــان با عنای خواه
 ..................... شماره 
ــتانداردهای فنی و نظارت سازمان میراث  مورخ 1385/3/17 اداره کل تدوین اس
فرهنگی با این عبارت که پس از چند سال فعالیت آقای اکبر در تاریخ 1381/6/6 
ــا تغییر مدیریت از نامبرده به خانم  ــتو با همان نام و در همان مکان ب دفتر پرس
ــتو  ــت چون به هر حال عالمت پرس ــت موثر در مقام نیس مریم انتقال یافته اس
ــرکت خوانده بوده است و اگر  ــتعمال قبل از ثبت ش ــبق اس مورد نزاع دارای س
ــوی آقای اکبر به عمل آید که در ما نحن فیه  ــد باید از س هم ادعائی متصور باش
ــی بنام خواهان و ادامه  ــتو پر به عنوان عالمت تجارت ــا توجه به ثبت کلمه پرس ب
ــت  ــوی آقای اکبر علی الظاهر منتفی اس فعالیت وی وجود هر گونه ادعایی از س
ــتو پر و با  ــرکت خوانده اصلی با عنوان پرس مع الوصف نظر به اینکه ثبت موخر ش
ــان با خواهان اصلی موجب اشتباه اشخاص عادی  موضوع فعالیت خدماتی یکس
ــتفاده از خدمات و مراجعه به شرکت و دفاتر هر  فاقد اطالعات مخصوص در اس
ــد و موید این نظر مفاد نامه شماره .............  یک از اصحاب دعوی خواهد ش
ــازمان  ــتانداردهای فنی و نظارت س مورخ 1383/10/6 مدیر کل دفتر تدوین اس
میراث فرهنگی خطاب به رئیس سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی 
ــافرتی و جهانگردی در  ــمی دفاتر  خدمات مس ــت که اعالم نموده تشابه اس اس
ــکل و موجبات تداخل کاری از نظر فعالیت  ــطح کشور به طور مرتب ایجاد مش س
ــتور  ــت دس ــمند اس و تبلیغات و غیره برای دفاتر دیگر فراهم نموده لذا خواهش
ــافرتی و جهانگردی پرستو در تهران  ــابقه دفتر خدمات مس فرمائید با توجه به س
ــتان ابالغ گردد که در اسرع  ــتو پر آن اس به مدیریت خانم مریم به مدیر دفتر پرس
ــود اقدام نماید و نظر به  ــه تغییر و معرفی نام جدید برای دفتر خ ــبت ب وقت نس
ــیون پاریس برای حمایت از مالکیت  اینکه مواد 2 و 6 خامس و 10 مکرر کنوانس
ــم بموجب قانون الحاق دولت  ــاورزی که دولت ایران ه صنعتی و تجارتی و کش
ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس مصوب 1337 به آن ملحق 
ــد  گردیده و برابر ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی و الزم االجرا می باش
کلیه کشورهای عضو را مکلف به حمایت واقعی از اتباع اتحادیه در مقابل رقابت 
ــمت اول بند 3 ماده 10 مکرر هر عملی را که ایجاد  ــروع نموده و عالوه قس نا مش
ــتباه به نحوی از انحاء با موسسسه یا محصوالت یا فعالیت صنعتی یا تجارتی  اش
ــب نماید مخصوصًا ممنوع کرده و نظر به اینکه خوانده دعوی اصلی علیرغم  رقی
ــاره به  ــماره 1183 که با اش ــان طی مرقومه مورخ 1380/8/1 به ش ــالم خواه اع
ــتو از سال 1378 درخواست تغییر اسم شرکت به لحاظ  ــتفاده از عالمت پرس اس
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   استفاده از عالم تجارتی به عنوان نام تجارتی 
و یـا ثبـت نـام تجارتی مشـابه و یا یکسـان از 
مصادیـق رقابـت نامشـروع و باعـث گمراهی 
و اشـتباه عمـوم و مصرف کننـدگان می گـردد. 
نظـر به اینکه منظور قانون گـذار از وضع قانون 
ثبـت عالئم تجارتـی حمایـت از مصرف کننده، 
جلوگیری از اشـتباه و گمراهی وی و نیز حمایت 
از رقابت هـای تجارتی مشـروع می باشـد، لذا 
شـباهت گمراه کننده بین عالمت تجارتی و نام 
تجارتی از موارد تخلـف از قانون تلقی و موجب 
ابطـال نام تجارتـی و یا عالم تجارتـی تقلیدی 
می باشـد تا دارندگان عالمت تجارتـی و یا نام 
تجارتی مشـروع از حمایـت قانـون برخوردار 
و بسـتر رقابت هـای مشـروع فراهـم گـردد.

ــت که شرکت خوانده در  ــتو پر ادامه و اصرار دارد مفهومی جز این نخواهد داش تداخل کاری را نموده کماکان به فعالیت خود با نام و عنوان پرس
مقام استفاده از شهرت و معروفیت خواهان بوده و در صدد رقابت با وی می باشد که به نظر دادگاه این عمل مشروع نبوده و با مقررات قرارداد 
ــتعمال مستمر  ــابقه اس ــد مخالفت دارد علی هذا دادگاه ضمن رد دعوی تقابل به لحاظ عدم دلیل کافی مبنی بر اثبات س پاریس که فوقًا بیان ش
ــخیص مستندًا به مواد مارالذکر و نیز  ــال 1378 دعوی خواهان اصلی را ثابت تش ــتفاده خواهان یعنی قبل از س از عالمت متنازع فیه قبل از اس
وحدت مالک مواد  2و 9 و 16 و 20 از قانون ثبت عالئم و اختراعات حکم به ابطال نام تجارتی خوانده ردیف اول دعوی اصلی و الزام اداره ثبت 
ــت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر  ــرکت ها به تعیین نام تجارتی دیگر برای وی صادر و اعالم می دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیس ش

خواهی در محاکم تجدید نظر تهران است.                                                                                             
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( تهران ـ احمدی

نام و عالمت تجاری موکل: پرستو 
نحوه استعمال عالمت توسط خوانده: پرستو پر

ــام جدید متجلی می گردد. فلذا تا زمانی که از نام تجاری به  ــابه جدید بوده و گاهی در یک ن ــه اینکه گاهی تجلی عالمت در یک عالمت مش نتیج
ــتفاده قرار می گیرد تحت مقررات  ــده تداخلی در ثبت آن وجود ندارد. اما زمانی که نام تجاری به عنوان عالمت مورد اس ــتفاده نش عنوان عالمت اس
می توان ابطال آن و یا جلوگیری از این نحو استفاده را درخواست نمود. توضیح اینکه در مانحن فیه اگر شرکت خوانده صرفًا از نام خود در سربرگ ها 
و مکاتبات استفاده می نمود شاید با توجه به مقررات موجود نمی توانستیم متعرض آن شویم اما چون از نام شرکت در قالب عالمت تجاری استفاده 
ــرکت صادر نمود. در پایان ذکر نکته ای را ضروری می دانم و آن اینکه در  ــده بود دادگاه حکم به ابطال نام ش می کرد و این امر برای دادگاه محرز ش
دعاوی مربوط به عالمت و نام های تجاری هرجا که نشانه ای از سوء استفاده از دسترنج دیگران با توسل به عالمت، نام و هرگونه وسیله دیگر باشد 
ــیله ممکن )ابطال نام، عالمت( گرفت چرا که  ــیون ژنو می توان جلوی فعالیت مذکور را به هر وس برابر مقررات داخلی و همچنین ماده 10 کنوانس
ــتمایه پیشرفت عده ای  ــان های نو اندیش نباید دس روح قوانین مالکیت معنوی در این جمله خالصه می گردد که افکار بدیع، رنج ها و مررات های انس

سو استفاده گر و فرصت طلب گردد. 
ماده 47 قانون جدید به خوبی موضوع را مورد بررسی و تدقیق قرار داده و چنین مقرر می دارد:

ــخاص ثالث حمایت  ــن قبیل نام ها حتی بدون ثبت در برابر عمل خالف قانون اش ــن و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی، ای ــت قوانی ــا رعای ب
می شوند. هر گونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث به صورت نام تجارتی یا عالمت تجاری یا عالمت جمعی یا هر گونه استفاده از آنها که 

عرفًا باعث فریب عموم شود غیر قانونی تلقی می گردد.                                                          
محمدرضا سماواتی پور ـ وکیل پایه یک دادگستری

پی نوشت: 
)1 ( توضیح اینکه به جهت حفظ حقوق طرفین قسمت اول نام آژانس مسافرتی موکل و شرکت خوانده )پرستو( به صورت مستعار درج گردیده است.

)2( الزم به ذکر است در آن زمان ماده 47 قانون جدید هنوز الزم االجرا نشده بود و نام های تجاری مورد حمایت قانون نبودند.  
ــروع و باعث گمراهی و اشتباه  ــان از مصادیق رقابت نامش ــابه و یا یکس ــتفاده از عالم تجارتی به عنوان نام تجارتی و یا ثبت نام تجارتی مش    اس
ــتباه و  عموم و مصرف کنندگان می گردد. نظر به اینکه منظور قانون گذار از وضع قانون ثبت عالئم تجارتی حمایت از مصرف کننده، جلوگیری از اش
گمراهی وی و نیز حمایت از رقابت های تجارتی مشروع می باشد، لذا شباهت گمراه کننده بین عالمت تجارتی و نام تجارتی از موارد تخلف از قانون 
تلقی و موجب ابطال نام تجارتی و یا عالم تجارتی تقلیدی می باشد تا دارندگان عالمت تجارتی و یا نام تجارتی مشروع از حمایت قانون برخوردار و 

بستر رقابت های مشروع فراهم گردد.
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	  از دیدگاه شما برند به چه معنا است؟
برند نام یا نمادی است که نه تنها با هدف فروش کاالها یا ارائه خدمات مورد استفاده قرار 
ــود را نیز به همراه دارد. توجه به چند  نکته  ــرد، بلکه ارزش آفرینی برای محصوالت خ می گی

در این زمینه حائز اهمیت است:
1.  برند یک محصول تداعی کننده ویژگی های خاصی در اذهان مصرف کنندگان است؛

2.  بیانگر مزیت های رقابتی محصول همچون کیفیت و بسته بندی و ... می باشد؛
3.  ارزش شرکت تولید کننده را نشان داده و آنرا در ذهن مصرف کننده تداعی می کند.

4.  و در نهایت برند نشانگر ویژگی های فرد مصرف کننده نیز می باشد. 
	  جایگاه برندهای این صنعت را در جهان چگونه می بینید؟ 

ــفانه برندهای صنعت شیرینی و شکالت از جایگاه باالیی برخوردار نیستند، مگر چند  متاس
ــده اند. البته قابل ذکر است که بیشتر از این هم  ــناخته ش برند که آنها هم صرفًا در منطقه ش
ــه ای و با بهره گیری از  ــت که به صورت حرف ــار نمی رود به این دلیل که تنها یک دهه اس انتظ
ــتری برای دستیابی به اهداف  ــده ایم و احتیاج به زمان بیش تکنولوژی روز وارد این صنعت ش

بلند مدت در این صنعت داریم. 
	  از مهمترین اقدامات انجام شـده انجمن صنفی بیسـکویت، شیرینی و شکالت، جهت 

توسعه برند این محصوالت به چه مواردی می توان اشاره کرد؟
ــن صنعت می توان به  ــعه و بهبود برندهای ای ــده جهت توس از جمله فعالیت های انجام ش
ــیرینی و  ــاره نمود که تاثیر مثبتی در تحوالت صنعت ش ــگاه های تخصصی اش برگزاری نمایش
شکالت داشته است. برگزاری این نمایشگاه ها، شناخت بیشتر محصوالت در سطح منطقه و 

جهان و آشنایی با صاحبان صنعت را به همراه دارد.
ــاتید فن جهت آشنایی با تکنولوژی های  ــمینارهای تخصصی با بهره گیری از اس برگزاری س

جدید و دانش فنی روز صنعت نقش به سزایی را در رسیدن به این مهم ایفا نموده است. 
	  چه محدودیتی برای برندهای مختلف در این زمینه وجود دارد؟

ــیرینی و شکالت از آن دسته صنایعی است که در دهه اخیر با انجام  ــکویت، ش صنعت بیس
ــود اما بحران ها و  ــت به دانش و تکنولوژی روز دنیا مجهز ش ــرمایه گذاری های کالن توانس س
ــت که نقش  ــرمایه گذاران از مواردی اس ــته، عدم حمایت دولت، بانک و س تحریم های نانوش

موثری در کل صنعت دارد، موجب می گردد کیفیت و کمیت محصوالت آسیب ببیند.
	  راهکار جنابعالی به منظور ارتقای برندهای صنعت شیرینی و شکالت چیست؟

ــتفاده از مواد اولیه با کیفیت باال و به دنبال آن افزایش کیفیت محصوالت و حفظ آن،  اس
ــتی و زیبا، افزایش ماندگاری محصوالت موجب ارتقاء هر چه بیشتر  ــته بندی بهداش ارتقاء بس

برندهای صنعت شیرینی، شکالت و بیسکویت می شود.

برند از دیدگاه شما 
جناب آقای جمشید مغازه ای 

دبیر انجمن صنفی شیرینی، شکالت و بیسکویت ایران
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به نام دوست

ــت چهار سال از برگزاری کنفرانس بین  ــپاس می گویم که با گذش خداوند حکیم و مهربان را س
ــور، به  ــطح کش ــازی و مدیریت برند از موضوعی مورد غفلت در س المللی برند در ایران، برندس
دلمشغولی عمده بسیاری از مدیران سازمان ها و شرکت ها هم در بخش خصوصی و هم در بخش 
ــت )مصداق بارز اهمیت پیدا کردن این موضوع را می توان در مراجعه  ــده اس عمومی تبدیل ش
های روز افزون مدیران شرکت های تولیدی و خدماتی برای مشاوره در حوزه برند سازی و مدیریت 
ــازی و مدیریت برند آن چنان مورد توجه قرار گرفته که دولت محترم  ــاهده کرد(. برند س برند مش
نیز کمیته راهبردی خاصی متشکل از شماری از وزرای کابینه را مسئول این مهم نموده و وزارت 
ــت. بنابراین، مجموعه برگزار کنندگان  ــئول پیگیری مصوبات این کمیته کرده اس بازرگانی را مس
ــاس مسئولیت هر چه بیشتر در هدایت  و هیات علمی پنجمین کنفرانس بین المللی برند با احس
ــاتید و کاربلد های  ــته ترین اس ــور و با تکیه بر توان علمی برجس علمی این جریان مدیریتی کش
ــتا،  ــال 1389 اقدام نمود. در این راس ــبت به برنامه ریزی اجرای کنفرانس در س این حوزه، نس
ــار دوره قبلی کنفرانس تکیه کرده و  ــتعانت از خدای بزرگ، بر کوله بار تجربه برگزاری چه ــا اس ب
ــنهادها، انتقادها، و خواسته های عزیزان شرکت کننده در  ضمن تجزیه تحلیل دقیق نظرها، پیش

کنفرانس های سال های قبل، برگزاری کنفرانس سال 89 را هماهنگ نموده ایم.
بازخوردهای شما عزیزان در مورد کیفیت برگزاری این کنفرانس حکایت از شکل گرفتن جایگاه 
رقابتی منحصر به فرد این کنفرانس به عنوان یک همایش در سطح استانداردهای عالی بین المللی 
)هم از نظر اعتبار و بار علمی سخنرانان، هم از نظر به روز بودن و کاربردی بودن مطالب و محتوا، 
و هم از نظر محل برگزاری و نحوه پذیرایی و نیز مدیریت اجرای کنفرانس( دارد. این شرایط، بار 
مسئولیت کمیته برگزار کننده و هیات علمی کنفرانس را دو چندان کرده است؛ زیرا حفظ جایگاه 
به وجود آمده و ارتقای آن چالش بسیار مهمی است که تالش داریم به آن دست یابیم. لذا، هدف 
مجموعه گروه برگزار کننده کنفرانس این است که در کنفرانس پنجم همه چیز در سطح عالی باشد.
ــخنرانان  ــتفاده از س وجوه تمایز کنفرانس پنجم را می توان در موارد زیر خالصه نمود: 1( اس
ــتالر، و دکتر  ــور یواکیم اش ــور آکر، پروفس ــمندانی از قبیل پروفس خارجی تراز اول جهانی )دانش
ــیوه علمی-کاربردی، 3( تاکید بر  ــد بر ارائه به روزترین تجارب و مطالب به ش ــر(، 2( تاکی زینبائ
ــازی و مدیریت برند در شرایط رکود"، 4( کاهش طول مدت برگزاری  تم اصلی کنفرانس: "برند س
ــالن اصلی محل برگزاری  کنفرانس به یک روز )به جای دو روز(، و 5( تمرکز همه ارائه ها در س

)فقط در یک سالن(.   
ــگاهیان  ــران، دانش ــی مدی ــتر تمام ــه بیش ــر چ ــارکت ه ــال و مش ــا اقب ــت ب ــد اس امی
ــه  زمین ــد،  برن ــی  الملل ــن  بی ــس  کنفران ــن  پنجمی در  ــوع  موض ــن  ای ــه  ب ــدان  عالقمن و 
ــم. ــم آوری ــان را فراه ــور عزیزم ــد در کش ــت برن ــش مدیری ــتر دان ــه بیش ــر چ ــترش ه گس

 میراحمد امیرشاهی  
دبیر علمی پنجمین کنفرانس بین المللی برند

ایستگاه پنجم !
کنفراس برند به ایستگاه ساالنه پنجم رسید. 
ــاالنه، این کنفرانس  ــیب های س در فراز و نش
ــود را به خوبی پیدا کرده  جایگاه بین المللی خ
ــود باید بگوئیم  ــت هر چند در نهیب به خ اس
ــاید چندان  در جذب مخاطبان بین المللی ش
موفق نبوده است اما در جذب صاحبنظران بین 
ــت که به جرأت  المللی تا حدی موفق بوده اس
ــطح جهان در حوزه برند  هیچ کنفرانسی در س
ــته و  ــته   نام های چنین برجس تاکنون نتوانس
ــی در حوزه برند را در کنار هم گرد  قابل احترام
ــی و پژوهشی به  آورده و در ارایه خدمات آموزش

مخاطبانش چنین موقعیتی داشته باشد؛
ــور  ــور کلر، پروفس ــر، پروفس ــور آک پروفس
ــتالر و بسیاری دیگر از چهره های  یوآخیم اش
ــناخته  ــمندان ش ــن المللی در کنار اندیش بی
شده داخلی، بستری را در این کنفرانس بین 
ــرده اند که مخاطب ایرانی از  المللی فراهم ک
یک سو از جدیدترین موضوعات روز در حوزه 
ــوی دیگر با  ــود و از س برند جهان آگاه می ش
تالش اندیشمندان ایرانی مباحث بومی حوزه 
ــوزد. صادقانه  ــگاه دیگری می آم ــد را با ن برن
ــیار  ــد مدیریت اجرایی این کنفرانس را بس بای
ــین کرد که به واقع به دور از نگاه های  تحس
ــاری در برگزاری کنفرانس های علمی )که  تج
ــور را فرا گرفته  ــد تب آن کش به نظر می رس
ــح از » مدیریت  ــت صحی ــت( و با برداش اس
ــیار  ــد« در حوزه کاری خود، خدمتی بس برن
ــم به علم » مدیریت بازاریابی«  در ایران  عظی

داشته است که شایسته تقدیر است.
ــم در حالی آغاز  ــس پنج ــزاری کنفران برگ
ــور با دو  ــای اقتصادی کش ــود که فض می ش
ــود تورمی  ــت: رک ــده روبرو اس ــش عم چال
ــی  ــور و نگرانی های ناش حاکم بر اقتصاد کش
ــدن توزیع  ــناخته هدفمند ش از تاثیرات ناش

یارانه ها بر اقتصاد بنگاه ها و خانوارها. 
امید که در آخرین ماه فصل پاییز سال 1389 
ــته ها  ــه مدیریت برند، دانس ــم از دریچ بتوانی
ــی خود را میان  ــته های علمی و تجرب و داش
یکدیگر تسهیم کنیم و بیاموزیم و بیاموزانیم.

ما آمده ایم با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم  
نه به هر قیمتی زندگی کنیم 

دکتر کامبیز حیدر زاده
عضو هیات علمی کنفرانس بین المللی برند
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ــازه می خواهم که نکته ای خدمت  ــال جاری با مدد حق برگزار خواهیم کرد،اج ــش از پرداختن به کنفرانس برند، که در آذرماه س ــاز و پی در آغ
ــازی عرض کنم. این دسیپلین به درستی آخرین و جدیدترین  ــریف و مخاطبان فرهیخته این کنفرانس در خصوص جایگاه علم برندس خوانندگان ش
دستاورد در علوم حوزه مدیریت بازار است، و همه می دانیم علم بازریابی فرزند علم اقتصاد است، که پس از گذراندن دوران طفولیت خود به عنوان 
یک دسیپلین علمی حوزه های بزرگی از عرصه های علمی و عملی که زمانی تنها جوالنگاه اقتصاد بود را از آن خویش کرد؛ چنین است امروز نسبت 

میان بازاریابی و فرزند خود برند سازی.
ــده است، اما دسیپلین جدید با سرعت بی همتا گستره های بزرگی از حوزه هایی که  ــازی در دامان دانش بازاریابی متولد ش دانش برند و برند س

زمانی بازاریابی یگانه فرمان روای آن محسوب می گشت را از آن خویشتن کرده است؛ اما به هر روی
ــازی در زمان کنونی دشوار باشد؛ زیرا که این آخرین مولود حوزه مدیریت  ــیپلین به برندس ــد که اطالق واژه دس در نگاهی دقیق تر به نظر می رس
ــته ای (Multi Disciplinary) است تا یک دسیپلین مستقل. نگاه برندسازی برخاسته از نیاز انسان مدرن به تعریف  ــتر یک علم میان رش بازار، بیش
مجدد از هویت خود و گونه ارتباط وی با جهان صنعتی و فرا صنعتی گرداگردش است که در آن همه چیز کاال شده است و کاال شدگی و تا مغز معنا 
و معنویت نیز نفوذ کرده است. برندسازی به درستی در تقاطع حوزه های بالنده و پویایی از علم بازاریابی چون رفتار مصرف کننده، ترویج و تبلیغات، 
مدیریت روابط و رضایت مشتریان، نشانه شناسی، مدیریت ارزش و کیفیت، معماری سبد محصول، طراحی شبکه های پخش و ... بر نشسته و خود 
ــاس  با ترکیب بدیعی که از این حوزه ها ارائه می دهد، هویت را کانون اصلی تولیدات در جهان امروز معرفی می کند. از این نگاه کاالها تنها بر اس
کارکرد و کیفیت و قیمت در رقابت با یکدیگر نیستند بلکه شخصیت (Personality) و هویت (Identity) یک برند عامل اصلی تعیین کننده در بازار 
می باشد، هرچند که از کلیه عناصر آمیزه بازاریابی، حتی به قرائت سنتی آن  (4P)متاثر است. چنین است که تنها نام برندها به عنوان دارایی های 
ناملموس (Intangible Assets) در جهان امروز با ارقام نجومی )میلیارد دالری( ارزش گذاری می گردند و تنها بودن یک برچسب بر روی محصولی 
ــده برای ثروت آفرینی  ــده و نا پرداخته ش ــناخته ش ــاند. این همان عرصه کمتر ش قیمت آن را به چندین برابر قیمت بی نام (No Name) آن می رس
است که باید در این روز و روزها عطف توجه بسیار بدان کرد، زیرا که در یک کالم برای ما ایرانیان شاید برندسازی آخرین فرصت حضور پر رنگ در 
ــی سال اخیر به ما ثابت کرده که ما نه می توانیم ارزان تولید کنیم )مانند چین(  ــد. در نظر داریم که تجربه س عرصه های جدی تجارت جهانی باش
ــای تاریخی ما، این فرصت یگانه را در اختیار ما نهاده که هویت نوینی را به  ــه ه ــا فناوری پیچیده )مانند ژاپن و پس از آن کره( اما کهن ریش ــه ب و ن
ــت )مانند اعراب( و نه تمام غربی نما ) مانند ژاپن و کره( بلکه امتزاجی فرخنده است که برای کشوری که  ــرقی اس جهان عرضه کنیم که نه تمام ش
در چهار راه جغرافیا و تاریخ بر نشسته تنها چنین امکانی میسر است: امکان برندسازی با هویتی اصیل و ریشه دار تا اعماق تاریخ و تمدن جهان. 

گفتا ز کجایی تو، تسخر زد و گفت ای جان                          نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه
نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل                             نیمیم لب دریا، نیمی همه ُدردانه

ــهای مشابه حوزه  ــد، باید جایگاه کنفرانس برند را تا حدودی متفاوت از دیگر کنفرانس ــرده که آورده ش کنون با عنایت به این درآمد مختصر و فش
ــها را میمون و  ــه علوم بازاریابی، وجود تمامی این همایش ــگر و طلبه ای کوچک در مدرس ــت، هرچند که به عنوان یک پژوهش مدیریت بازار دانس
ــذاری کردیم، همواره بر پرهیز از هرگونه تجاری  ــال پیش که همراه با دیگر بزرگواران این عرصه این کنفرانس را پایه گ ــی دانم. از پنج س ــد م ارجمن
ــازمانها و بنگاههای اقتصادی ایران زمین  ــازی این رویکرد در س ــرده ایم و میثاق ما همانا دفاع از نگرش علمی با هدف نهادینه س زدگی پای فش
ــت که امروزه کمتر مدیری در عرصه  ــاله چنان پر خیر و برکت بوده اس ــتاوردهای این پنج س ــتان دس ــت خدا و یاری دوس ــت. به خواس بوده اس
ــد: این در حالی است که   ــته باش ــازی امعان نظر نداش ــود که به حوزه های مرتبط به امور برند س ــرکتهای معتبر ایرانی یافت می ش بازاریابی در ش
ــه کنید با امروزه روز که خود نگارنده  ــتند! آن شرایط را مقایس ــت اندرکاران حتی تفاوت لوگو با برند را نمی دانس ــیاری از دس ــال پیش بس پنج س
ــهنه  ــته،  بلکه حتی هر روز ش ــازی کاال، اعم از خدمات و محصول داش ــاوره برندس از اقصاء دور ایران نه تنها انواع تقاضاها برای ارائه خدمات مش
ــهر و دیار خود و یا جذب سرمایه و گردش گر دارند! ــته های جامع برندسازی برای نام آور سازی ش ــتار ارائه بس ــهرداری از هر کران نیز خواس و ش

ــت  ــده اس ــاذ ش ــاله اتخ ــج س ــن پن ای ــه در  ــتهایی ک ــر سیاس ــس ب ــن کنفران ای ــس  ــو موس ــوان عض ــه عن ــه ب ــت  ک ــن رو اس ای از 
دارد.  ــد  موک ــد  تاکی ــش  همای ــن  ای ــی  ترویج و  ــی  علم ــالت  رس ــر  ب و  ــوده  ب ــد  متعه ــابق  س ــون  چ ــان  همچن آن  ــتاوردهای  دس و 
ــوتان و همراهی بزرگان عرصه علم و صنعت و تجارت، این نهاد )کنفرانس برند( بتواند رسالت علمی و عملی  ــت که با راهنمایی پیشکس امید اس

خود را به گونه ای پربار و برکت به انجام برساند.
ومن اهلل توفیق
شهریار شفیعی

عضو شورای ساستگذاری و هیات علمی کنفرانس برند
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فهرست مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللی برند:

نام نویسنده/ نویسندگان نام مقاله ردیف
•  میر احمد امیرشاهی: عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

•  شادی مظهری: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
ــط مصرف کنندگان  ــی اهمیت برند در ارزیابی کاال توس بررس

صنعت لوازم خانگی کوچک در شهر تهران
1

•  دکتر میر احمد امیر شاهی: عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
•  محبوبه ربیعی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

ــی تاثیر استراتژی تعمیم برند بر نگرش مصرف کننده از  بررس
محصول جدید

2

•  حمید سعیدی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ــتگاه مارک تجاری  ــناخت درست از خواس ــی نقش ش بررس
)BORA( و محدودیت های شناختی مصرف کنندگان ایرانی

3

M.A. Shafia  •
A.Shakeri •

 oriented Approach to Brand Valuating A Buyerـ 
and Selecting

4

چکیده مقاالت

ــیار و عضو  ــتی: دکترای مدیریت مالی، دانش ــدون رهنمای رودپش •  فری
هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

ــجوی دکترای مدیریت مالی و عضو هیات علمی  •  موسی احمدی: دانش
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر

ارزش گذاری برند با استفاده از مدل ارزش افزوده اقتصادی  1

•  میر احمد امیر شاهی: عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
•  فرزانه عباسیان

ــت های مصرف کنندگان از نام تجاری بر  ــی تاثیر برداش بررس
واکنش آنها

2

•  مهدی امیر جعفری: دانشجوی دکترای بازاریابی ــن  ــای تدوی ــد، مبن ــت برن ــت ـ محبوبی ــنجش معروفی س
استراتژی های برندسازی

3

مجموعه مقاالت سومین کنفرانس بین المللی برند

•  سیفعلی ضربی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه برند 1

•  راحیل شمس: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 
•  سید رضا جوادین: دکتری مدیریت بازرگانی

ــی و عوامل ایجاد  ــی ارتباط میان فعالیت های بازاریاب بررس
ارزش ویژه برند با استفاده از مدل تعمیم یافته آکر

2

•  راحیل شفیع ها: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
•  دکتر محمود محمدیان: عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

ــی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند گوشی موبایل از  بررس
دیدگاه مصرف کننده با استفاده از مدل آکر

3

•  دکتر ابراهیم چیرانی: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
•  متین فرد صبوری: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

ــی و خارجی از دیدگاه  ــدی انواع برند داخل ــه قدرتمن مقایس
مشتریان محصوالت لوازم خانگی در استان گیالن

4

خالصه مقاالت

•  یاسمین رحمانی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ــاس میزان وفاداری  ــامپو بر اس بخش بندی بازار محصول ش
مصرف کنندگان به برند )دیدگاه دو بعدی رفتار و نگرش(

1

•  الهه حاجی گل: مدیر بازاریابی شرکت سبالن پارچه
•  نیما حیرتی: دانشجوی دکتری تخصصی بازاریابی استراتژیک 

بررسی دالیل شکست برندهای جهانی 2

•  شهرزاد اسفرجانی: رئیس هیات مدیره شرکت داروگ بین المللی برندهای ایرانی، تجربه ای در تاریکی 3

مجموعه مقاالت 
کنفرانس های بین املللی برند 
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فص فهرست مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس بین المللی برند
نام نویسنده/ نویسندگان نام مقاله ردیف

•  میرزا حسن حسینی: عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
•  حمیدرضا وزیر زنجانی: دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی

•  حسین موسوی دالزیانی: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ــی ارتباط کارکردهای بین المللی عالمت تجاری با سایر  بررس
عناصر بازاریابی بین المللی 

1

•  دکتر محمد حقیقی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
•  دکتر هاشم آقازاده عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

•  امیر موسویان: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ــتری  ــام تجاری و وفاداری مش ــه بین اعتبار ن ــی رابط بررس
)مطالعه موردی بانک پارسیان(

2

•  مصطفی احمدی نژاد: دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان به 
نام تجاری در بخش خدمات

3

•  مازیار پیراحمدی: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
•  فائزه قنبری: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

ــاس شاخص های موثر  رتبه بندی برندهای عمده مایونز بر اس
بر رفتار مصرف کننده

4

•  دکتر ابراهیم چیرانی: هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
•  مهدیه خدنگ: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

ــذار بر ارزش ویژه  ــت تبیین عوامل تاثیرگ ــی مدل جه طراح
برند از دیدگاه مصرف کنندگان جوان محصوالت بهداشتی با 

استفاده از مدل آکر

5

•  دکتر محمود محمدیان: عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
•  آرش جالل زاده مقدم شهری: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

•  آرمان جالل زاده مقدم شهری: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

ــرکت های تجاری  ــل موثر بر ارزش برند دات کام ها )ش عوام
اینترنتی(

6

خالصه مقاالت
•  احمد ماکویی عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت
•  هوشنگ کیانی: عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت
•  نبی اهلل یوسفی گرجی کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

ارائه یک مدل کارای مالی جهت تعیین ارزش نام های تجاری 1

•  آذر کفاش پور: استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی
•  سمیه لگزیان: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

•  حسین جاودانی: کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

ارزش برند و تصویر شرکت با توجه به ارزش مشتری 2

•  محمد جواهری کامل: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
•  محمد رضا کوثر نشان 

•  اکبر میرزاده کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

بررسی پیش زمینه ها و پیامدهای هویت نام تجاری 3

•  سیده سارا قافله باشی: دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی ــناخت برند و قیمت بر ارزش مورد  ارزیابی تاثیر طبقه برند ش
انتظار و تمایالت رفتاری خریداران گوشی موبایل

4

•  دکتر کامبیز حیدرزاده
•  دکتر غفاری: عضو هیات علمی دانشکده آزاد واحد علوم تحقیقات

•  امین اسداللهی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

ــی تاثیر شناخت نام تجاری و روابط برند بر رفتار خرید  بررس
مشتریان

5

•  میراحمد امیر شاهی: عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
•  محمود شیرازی: عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

•  سمانه پارسا: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

ــرش تعمیم برند  ــل درگیری خرید بر پذی ــی تاثیر عوام بررس
توسط مصرف کنندگان مقیم شهر تهران

6

•  دکتر حقیقی: عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
•  ابراهیم قارلقی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

•  فاطمه نیکبخت: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

ــگاه  ــالن های نمایش ــازی س ــل موثر بر برندس ــی عوام بررس
بین المللی : مطالعه موردی نمایشگاه بین المللی تهران

7

•  سحر جمالی نژاد بررسی رابطه موجود و چگونگی تاثیر گذاری درگیری محصول 
ــی موبایل بر میزان وفاداری به برند درمصرف کنندگان گوش

8

•  شمسی دهقانی بررسی وضعیت وفاداری به نام تجاری در محصوالت تند مصرف 9

•  سمیه سادات مکیان  ــده )رویکرد  ــتعاره ها در رفتار مصرف کنن ــش اس واکاری نق
روانشناختی به کارکرد برند(

10

•  دکتر حسین رحمان سرشت
•  امیر رودانی

رابطه میان محرکهای خرید و انتخاب برندها در صنعت بیمه ایران 11
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 :(Brand Strategy) 1ـ اسـتراتژی برنـد
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) 2ـ 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.

3ـ جایـگاه 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  4ـ هویـت برنـد (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 5ـ 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 جدیدترین کتاب های

 حوزه برند

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.

ابتکار در برند

نویسندگان: ماری جو هچ و ماجن اسکوتنر/ ناشر: جوسی باس

برندها اغلب به دست فراموشی سپرده می شوند. چرا که فلسفه تشکیل خود و ادراکی که 
ــت می دهند. در کتاب »ابتکار در برند«، می خوانیم: شرکت ها  ــایرین از آنها دارند را از دس س
ــازند.  ــرکت متبلور س ــتراتژی و هویت خود را یک جا در برند ش چگونه می توانند فرهنگ، اس
ــی مشکالت برندهای اغلب  ــکوتنر به بررس مؤلفان این کتاب، یعنی ماری جو هچ و ماجن اس
شرکت ها در انطباق با تغییرات پرداخته و بیان می کنند که این شرکت ها چگونه می توانند از 
ــتفاده از هویت و شناسه برند  ــتفاده کنند. اس فرصت های پیش روی خود در این خصوص اس
در صورت عدم آشنایی با آن می تواند حتی قوی ترین شرکت ها را وارد یک مارپیچ مرگبار کند 
که در آن شرکت از یک سو درگیر بحران هویت از درون و آشفتگی در بیرون خواهد شد. در 
این کتاب گام های الزم از خلق ارزش ویژه برند گرفته تا هماهنگی بین سه مؤلفه چشم انداز، 
ــول اطمینان از دوام، قدرت و رقابتی ماندن  ــگ و تصویر ذهنی )VIC(، به منظور حص فرهن

یک برند در آینده در ارتباط با مشتریان، کارکنان و سهامداران شرکت، بیان شده است. 
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مدیری�ت راهبردی نام تج�اری: رویکردی جدی�د به ایجاد و 
ارزش یابی نام های تجاری  

     
نویسنده ژان نوئل کاپفرر

ترجمه: سینا قربانلو

هزازان شرکت اینک اعتقاد دارند که نام های تجاری با ارزش ترین دارایی های 

ــاری تصمیمی صرفًا  ــاختن نام تج ــود. اما اغلب اوقات س ــوب می ش آنها محس

تاکتیکی است که به بعد موکول می شود.
کتاب مدیریت راهبردی نام تجاری با صدها مثال و مطالعه موردی از سراسر 

ــاختن نام تجاری می پردازد و فلسفه ای کلی  جهان به اصل ماهیت و فرهنگ س

ــنده برای کشف  ــازد. نویس برای تمام جنبه های مدیریت نام تجاری مهیا می س
ــته آن را در زیر  ــمند و محققی برجس ماهیت پیچیده نام تجاری، همچون دانش
ــی قرار داده و اجزا و ویژه کارهایش را  ــا و جوانب مختلف عمیقًا مورد بررس زوای

آشکار می کند. سپس بر پایه این کشفیات و با انجام تجزیه تحلیل های دقیق و 

ــکافانه و جامع آنها، اصول و شیوه های تازه ای برای مدیریت راهبردی نام  موش

تجاری پیشنهاد می کند. 

ریسک برند: در نظر گرفتن ریسک در ادبیات مدیریت برند
                

ریسک به طور ذاتی غیرقابل پیش بینی است و بدون در نظر گرفتن آن موفقیت در 
سایه ای از ابهام خواهد بود. در مبحث "ریسک برند: در نظر گرفتن ریسک در ادبیات 
مدیریت برند" دیوید آبراهام به کندوکاو در یکی از حوزه های تاریک و مبهم در خصوص 
ــت. او  ــازی پرداخته اس ــناخته در تجارت و برندس برند،  به عنوان یکی از عناوین ناش
ــک اجتناب نمی کنند،  ــذار نه تنها از ریس ــد که چگونه برندهای اثرگ ــح می ده توضی
ــطح قابل قبول و  ــک در یک س ــعی در حفظ ریس ــه با یافتن راه های مختلف س بلک
اهرم کردن آن در جهت تقویت قدرت برند، اثر گذاری و ارزش آن دارند. در این کتاب 
ــک به صورت معضل تشریح شده، بلکه  ــتراتژی های موجود در ادبیات ریس نه تنها اس
دیدگاه های مختلف در این رابطه، خصوصًا دیدگاه هایی که هم مدیران و CEO و هم 

طراحان برند باید داشته باشند، عنوان شده است. 
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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: .....................................................................................................................
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