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آیــا بــا برنــد و برندینــگ آشــنایی داریــد؟ اگــر در پاســخ بــه ایــن ســؤال تردیــد داریــد 
ایــن مطلــب را مطالعــه کنیــد تــا درک جامــع و مانعــی از برندینــگ و مــوارد مرتبــط بــا 

ایــن مفهــوم بــه دســت بیاوریــد.

احتمــاالً به عنــوان یــک کســی کــه دســتی بــر آتــش کســب وکار دارد اطالعــات زیــادی 
در رابطــه بــا کســب وکار خــود و حــوزه ای کــه در آن فعالیــت می کنیــد داریــد، امــا هیچ 
بعیــد نیســت کــه نتوانیــد تعریــف دقیقــی از »برنــد« و »برندینــگ« ارائه بدهیــد. البته 
غیرممکــن اســت کــه بارهــا و بارهــا ایــن کلمــات را نشــنیده باشــید و یــک درک کلــی 
ــت های  ــح سیاس ــازی صحی ــا پیاده س ــد، ام ــه باش ــکل نگرفت ــان ش ــا در ذهنت از آن ه
برندینــگ بــدون درک دقیــق چنیــن مفاهیمــی دور از ذهــن بــه نظــر می رســد. لــذا در 
ادامــه ایــن مطلــب بــا مــا همــراه باشــید تــا شــما را بــا برنــد و برندینــگ و مفاهیــم 

مرتبــط بــا آن هــا آشــنا کنیــم.
 

برندینگ چیست؟
»برنــد« یــک نــام، نشــان یــا مؤلفــه متمایزکننــده اســت کــه در شناســایی یک شــرکت 
یــا محصــول از ســایر مــوارد مشــابه بــه مخاطــب کمــک می کنــد. در واقــع، امــروزه 
دیگــر صرفــًا خــود محصــوِل ملمــوس تنهــا دلیــل بــرای خریــد مــردم نیســت؛ بلکــه 
ــد.  ــداری می کنن ــد را خری ــالً برن ــردم عم ــت و م ــد اس ــی از برن ــا بخش ــول تنه محص
به عنــوان مثــال، آیــا حاضریــد قوطــی نوشــابه ای را خریــداری کنیــد کــه هیــچ نــام و 

ــدارد؟ ــد ن ــه آن اعتمــاد داری نشــانی از یکــی از برندهایــی کــه می شناســید و ب
بــازار پــر از محصــوالت مشــابه اســت؛ بــرای اینکــه بتــوان محصولــی را متمایــز نشــان 
ــو،  ــا لوگ ــاد ی ــام، نم ــد ن ــواردی مانن ــم. اســتفاده از م ــت بدهی ــه آن هوی ــد ب داد بای
ــه  ــیدن ب ــت بخش ــن هوی ــتای همی ــر در راس ــای دیگ ــاص و مؤلفه ه ــای خ رنگ ه
ــان  ــه محصولم ــا ب ــم ت ــالش می کنی ــق ت ــن طری ــع، از ای ــت. در واق ــول اس محص
ــم.  ــاد کنی ــژه ای را ایج ــگاه وی ــتری جای ــن مش ــرای آن در ذه ــم و ب ــخصیت بدهی ش
ــود  ــتریانتان وج ــن مش ــما در ذه ــد ش ــه برن ــت ک ــوان گف ــور می ت ــع این ط در واق
ــک  ــه تک ت ــه ب ــا توج ــتری ب ــک مش ــی ی ــت کل ــد برداش ــاده، برن ــان س ــه زب دارد. ب
تعامالتــی اســت کــه بــا شــما، شــرکتتان و محصوالتتــان داشــته اســت. »برندینــگ« 
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فرآینــد ایجــاد و تقویــت برداشــت مثبــت نســبت بــه شــرکت یــا محصــوالت آن در 
ــه از  ــدی اســت ک ــگ فرآین ــر، برندین ــارت دیگ ــه عب ذهــن مخاطــب هــدف اســت؛ ب
طریــق ایجــاد و شــکل دادن بــه برنــد در ذهــن مشــتریان، بــه شــرکت، محصــوالت 
ــرکت های  ــه ش ــت ک ــتراتژی اس ــک اس ــگ ی ــد. برندین ــا می ده ــات آن معن ــا خدم ی
مختلــف آن را بــا هــدف کمــک بــه مــردم در جهــت شناســایی ســریع محصــوالت و 
ــا  ســازمان خــود و دادن دلیلــی بــه آن هــا بــرای انتخــاب محصولشــان )در رقابــت ب

ــد.  ــن می کنن ــا( تدوی رقب
 

مزایای برندینگ
ــرای هــر کســب وکاری  ــر کل شــرکت دارد، ب ــگ ب ــه برندین ــر مهمــی ک ــل تأثی ــه دلی ب
الزم و ضــروری اســت. از جملــه مهم تریــن منافــع برندینــگ می تــوان بــه مــوارد زیــر 

اشــاره کــرد:
- برندینــگ، آگاهــی و توجــه نســبت بــه کســب وکار را افزایــش می دهــد: مهم تریــن 
ــت  ــردم و معروفی ــی م ــش آگاه ــب وکار، افزای ــر کس ــرای ه ــگ ب ــت برندین خاصی

ــب وکار اســت.  کس
- برندینــگ، ارزش کســب وکار را بــاال می بــرد: برندینــگ بــا شناســاندن هرچــه بیشــتر 
ــل  ــرای ســرمایه گذاری تبدی ــری ب ــه فرصــت جذاب ت ــد، آن را ب ــگاه برن و تقویــت جای

می کنــد.
ــر  ــث مثبت ت ــگ باع ــود: برندین ــد می ش ــتریان جدی ــذب مش ــث ج ــگ باع - برندین
شــدن هــر چــه بیشــتر برداشــت و تداعیــات مــردم نســبت بــه برنــد می شــود و بــا 
تقویــت حــس اعتمــاد مــردم احتمــال خریــد و ارجــاع دیگــران را افزایــش می دهــد.

- برندینــگ عاملــی در جهــت تقویــت رضایتمنــدی و افتخــار کارکنــان بــه کســب وکار 
ــد کــه شناخته شــده تر اســت و  ــدی کار می کن ــرای برن ــه ب ــًا شــخصی ک اســت: طبیعت
مــردم بیشــتر بــه آن عالقه منــد هســتند، رضایــت و عالقــه بیشــتری نســبت بــه کار 
خــود دارد. ایــن رضایــت بــه نوبــه خــود باعــث ایجــاد حــس تعلــق و اشــتیاق بــه کار 

ــره وری می شــود. و در نتیجــه، افزایــش به
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عناصر برندینگ

برندینــگ صحیــح متضمــن درک مفاهیمــی تحــت عنــوان »عناصــر برندینــگ« 
)Branding Elements( اســت کــه در اینجــا بــه آن هــا اشــاره می کنیــم:

• نــام برنــد: بخشــی از برنــد کــه بــه آن هویــت گفتــاری می دهــد؛ دقیقــًا ماننــد اســم 
ــان. یک انس

• صفــات برنــد )Brand Attributes(: ویژگی هــا و خصوصیــات یــک برنــد؛ ارزش های 
ــد دارای  ــد باشــد بای ــد قدرتمن ــک برن ــه ی ــرای اینک ــه، ب ــوان نمون ــد. به عن ــی برن اصل

ویژگی هایــی ماننــد انســجام، جذابیــت، اعتبــار و ثبــات باشــد.
• تداعیــات برنــد )Brand Association(: تداعیــات برنــد آن دســته از صفــات برنــد 

اســت کــه بــا تصــور برنــد بــه ذهــن مشــتری خطــور می کنــد.
• هویــت برنــد )Brand Identity(: احساســی کــه ســازمان نســبت بــه برنــد خــود 
دارد. اساســًا هویــت برنــد دیدگاهــی اســت کــه شــرکت نســبت بــه برنــد خــود دارد و 

می خواهــد همــان دیــدگاه را در ذهــن مخاطــب ایجــاد کنــد.
ــد در ذهــن  ــه از برن ــا تصــوری اســت ک ــر ی ــد )Brand Image(: تصوی ــر برن • تصوی

ــد اســت. ــا برداشــت آن هــا از برن ــارت دیگــر، درک ی ــه عب مشــتریان وجــود دارد؛ ب
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ــرز  ــان ها ط ــد انس ــم به مانن ــا ه ــد )Brand Personality(: برنده ــخصیت برن • ش
رفتــار و ســخن گفتــن خــاص خودشــان را دارنــد. اساســًا شــخصیت برنــد ویژگی هــای 
شــخصیتی و انســانی برنــد اســت؛ ماننــد صداقــت، تجمــل گرایــی، مهــرورزی و مــوارد 

مشــابه.
ــود.  ــتریان خ ــا مش ــد ب ــن برن ــخن گفت ــد )Brand Voice(: روش س ــدای برن • ص
انســجام، اســتمرار و تمایــزی کــه در صــدا یــا لحــن برنــد وجــود دارد باعــث می شــود 
کــه مشــتری بتوانــد بــرای آن جایــگاه خاصــی در ذهــن خــود )در مقایســه بــا رقبــا( 

ــد شــخصیت می دهــد. ــه برن ــد ب ــرد. صــدای برن در نظــر بگی
ــا  ــا رقب ــه ب ــد در مقایس ــگاه برن ــد )Brand Positioning(: جای ــی برن • جایگاه یاب
کجاســت؟ جایــگاه برنــد، موقعیــت خــاص برنــد در بــازار یــا ذهــن مشــتری اســت و 
ــم. ــد را تقویــت کــرده و تثبیــت کنی ــگاه برن ــا جای ــم ت ــی تــالش می کنی در جایگاه یاب

ــدگان در  ــرف کنن ــتریان و مص ــه مش ــد )Brand Experience(: تجرب ــه برن • تجرب
هنــگام جســتجو، خریــد یــا اســتفاده از برنــد. تجربــه برنــد مــواردی ماننــد پاســخ ها 
و احساســاتی کــه برنــد در تعامــالت مشــتری بــا خــود بــه وی انتقــال می دهــد را در 

ــرد. ــر می گی ب
• آگاهی از برند )Brand Awareness(: میزان آشنایی مصرف کنندگان با برند.

ــتریان  ــی مش ــای توانای ــه معن ــد ب ــادآوری برن ــد )Brand Recall(: ی ــادآوری برن • ی
بــرای بــه خاطــر آوردن برنــد در هنگامــی اســت کــه محصــوالت مرتبــط بــا آن ذکــر 
ــاد  ــه ی ــورًا ب ــم ف ــت می کنی ــابه صحب ــه از نوش ــال، هنگامی ک ــوان مث ــود. به عن می ش

ــم. ــوال می افتی کوکاک
• شــناخت برنــد )Brand Recognition(: شــناخت یــا تشــخیص برنــد، بــه توانایــی 
مصرف کننــده در شناســایی برنــد در موقعیتــی اشــاره دارد کــه دربــاره برند از وی ســؤال 
می شــود یــا محصــوالت آن برنــد بــه او نشــان داده می شــود. به عنــوان مثــال، یــک 
ــالً  ــا آن را قب ــه آی ــند ک ــما می پرس ــود و از ش ــان داده می ش ــما نش ــه ش ــول ب محص

ــر. ــا خی ــد ی ــه خاطــر می آوری ــا اســمش را ب ــد ی دیده ای
• ارزش برنــد )Brand Value(: منظــور از ارزش برنــد، ارزشــی اســت کــه ورا و مــاورای 
محصــوالت ملمــوس خــود دارد. بــه زبــان ســاده، مشــتری بــرای دریافــت محصــول 

برنــد حاضــر اســت کــه چــه مقــدار پــول بیشــتری بپــردازد؟
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•  ارزش ویــژه برنــد )Brand Equity(: تأثیــر برنــد در تصمیــم مشــتری بــرای خریــد؛ 
ــه  ــد اســت ک ــا برن ــط ب ــوت و ضعــف مرتب ــاط ق ــه ای از نق ــد مجموع ــژه برن ارزش وی
ــد. از  ــا از آن کــم می کن ــه شــده توســط یــک محصــول اضافــه کــرده ی ــه ارزش ارائ ب
طریــق ارزش ویــژه برنــد و بــه واســطه تداعیــات، رویکــرد و نظــر مشــتری نســبت بــه 
برنــد، کســب وکار تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد. تخمیــن ارزش ویــژه برنــد کار دشــواری 

اســت.
• مدیریت برند )Brand Management(: فرآیند مدیریت و مراقبت از برند.

 • فرهنــگ برنــد )Brand Culture(: نظریــه ای مبنــی بــر اینکــه عملکــرد برنــد ماننــد 
یــک فرهنــگ اســت و ارزش هــا، دســتورالعمل ها و بایــد و نبایدهــای خــاص خــودش 

را دارد.
ــده  ــب وکار وع ــک کس ــه ی ــه ای ک ــع و تجرب ــد )Brand Promise(: مناف ــده برن • وع

ــد. ــد را می ده ــا برن ــی آن ب تداع
ــان  ــد بی ــده برن ــطه آن وع ــه واس ــه ب ــی ک ــد )Brand Message(: پیام ــام برن • پی

می شــود.
• ســفیر برنــد )Brand Ambassador(: فــرد یــا گروهــی کــه بــرای تجســم و جلــوه 

ــه کار گرفتــه می شــود. ــد ب ــه برن دادن ب
• نقــاط تمــاس برنــد و مشــتری )Touch Points(: منظــور از نقــاط تمــاس، 

موقعیت هایــی اســت کــه برنــد و مشــتری در آن بــا هــم تعامــل دارنــد.
ــات و  ــراه اتفاق ــه هم ــد ب ــی از تاریخچــه برن ــد )Brand Story(: روایت ــتان برن • داس

ــه وجــود آمــده اســت. ــد شــکل داده و توســط آن ب ــه برن احساســاتی کــه ب
• شــکاف یــا لغــزش برنــد )Brand gap(: فاصلــه بیــن وعده هــای برنــد و عملــی کــه 

در نهایــت انجــام می دهــد.
• تعمیــم برنــد یــا بســط برنــد )Brand extension(: فراتــر رفتــن برنــد از اصــل خــود 
و ورود بــه حیطه هــای جدیدتــر؛ ماننــد گــوگل کــه کار خــود را به عنــوان یــک موتــور 
جســتجو آغــاز کــرد و در حــال حاضــر ســرویس های متعــددی، ماننــد ایمیــل، سیســتم 

عامــل موبایــل و تبلیغــات را عرضــه می کنــد.
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برندینگ چه افرادی را تحت تأثیر قرار می دهد؟

برندینــگ عــالوه بــر مصــرف کننــدگان، بــر افــرادی ماننــد کارکنــان و ســهامداران نیــز 
ــذارد: ــر می گ تأثی

1. مصــرف کننــدگان: هنگامی کــه مصرف کننــده در تصمیم گیــری بــرای انتخــاب 
تولیدکننــده محصــول مــورد نظــر دچــار تردیــد می شــود، برندینــگ و برنــد در 

تصمیم گیــری نهایــی بــه او کمــک می کنــد.
ــالوه  ــگ ع ــد برندین ــح و کارآم 2. کارکنان/ســهامداران/همکاران: اســتراتژی های صحی
بــر کمــک بــه مشــتریان در جهــت تمایــز قائــل شــدن بیــن محصــوالت و انتخــاب در 
ــد. در  ــک می کنن ــز کم ــد نی ــت برن ــهرت و معروفی ــه ش ــی ب ــد، به طورکل ــگام تردی هن
ــان،  ــا کارکن ــه ت ــدگان گرفت ــرف کنن ــراد، از مص ــی از اف ــه متنوع ــگ دامن ــع، برندین واق
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــدگان را تح ــدگان و توزیع کنن ــهامداران، تأمین کنن ــرمایه گذاران، س س
می دهــد. به عنــوان مثــال، اگــر یــک برنــد را دوســت نداشــته باشــید یــا بــه مذاقتــان 
ــید. از  ــته باش ــی داش ــرای آن رغبت ــردن ب ــه کار ک ــه ب ــت ک ــد اس ــد، بعی ــوش نیای خ
طــرف دیگــر، اگــر احســاس مثبتــی نســبت بــه برنــد داشــته باشــید بــه همــکاری بــا 

آن اشــتیاق خواهیــد داشــت.
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انواع برندینگ
ــوارد  ــه م ــوان ب ــا می ت ــن آن ه ــه مهم تری ــه از جمل ــی دارد ک ــواع مختلف ــگ ان برندین

زیــر اشــاره کــرد:
• برندینــگ اســمی )Name Brand Recognition(: در ایــن نــوع از برندینگ، شــرکت 
بــرای بازاریابــی و فــروش محصوالتــش از قــدرت نــام برنــد خــود اســتفاده می کنــد. 
معمــوالً اســتفاده از ایــن نــوع برندینــگ بــرای شــرکت های مطــرح و جاافتاده مناســب 
ــای  ــا رنگ ه ــعار ی ــو، ش ــد از لوگ ــور می توان ــرکت مزب ــن روش ش ــود. در ای ــد ب خواه
ــوال،  ــد کوکاک ــرکت هایی مانن ــه، ش ــوان نمون ــرد. به عن ــک بگی ــود کم ــد خ ــاص برن خ
اپــل و مرســدس بنــز محصــوالت خــود را بــا تمرکــز بــر نــام برنــد خــود عرضــه می کنند.
• برندینــگ منفــرد )Individual Branding(: گاهــی شــرکت های بــزرگ محصوالتــی 
ــد.  ــان را دارن ــاص خودش ــد خ ــادر، برن ــرکت م ــتقل از ش ــه مس ــد ک ــه می کنن را عرض
به عنــوان مثــال، ماســت ِســِون محصولــی اســت کــه برندینــگ آن تقریبــًا به صــورت 

مجــزا از شــرکت تولیدکننــده آن انجــام شــده اســت.
• برندینــگ نگرشــی )Attitude Branding(: در برندینــگ نگرشــی، خــود محصــول در 
ماهیــت و تجربــه ای کــه رقــم می زنــد محــو می شــود. به عنــوان مثــال، برنــد نایکــی 
ــی  ــای ورزش ــمندترین برنده ــی از ارزش ــوان یک ــالدی به عن ــال 2015 می )Nike( در س
ســال انتخــاب شــد. همیــن خبــر باعــث شــد کــه ایــن برنــد، فــارغ از نــوع و کیفیــت 
محصــوالت خــود بــا ورزش و کیفیــت تداعــی شــود. برندینــگ اپــل نیــز از نمونه هــای 

بــارز ایــن نــوع از برندینــگ محســوب می شــود.
• برندینــگ بــدون برنــد )No-brand Branding(: برندینــگ بــدون برنــد یــک روش 
مینیمالیســت و خــاص اســت کــه معمــوالً بــرای محصــوالت ســاده ای انجــام می شــود 
کــه طراحــی نســبتًا ثابتــی دارنــد. در ایــن روش مهم تریــن مؤلفــه در برندینــگ ســادگی 

. ست ا
• توســعه برنــد )Brand Extension(: برندینــگ بــه وســیله توســعه برنــد هنگامــی 
ــال،  ــوان مث ــود. به عن ــد می ش ــازار جدی ــک ب ــد وارد ی ــک برن ــه ی ــد ک ــاق می افت اتف
اگــر یــک شــرکت تولیدکننــده کفــش ورزشــی وارد حــوزه تولیــد لبــاس ورزشــی شــود، 
بــه طــور خــودکار هویــت برنــد خــود را بــه محصــوالت جدیــدش انتقــال می دهــد.

 Private( برندینــگ برندهــای فروشــگاهی: برندهــای فروشــگاهی یــا لیبــل شــخصی •
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Labels( برندهایــی هســتند کــه معمــوالً عرضــه آن هــا محــدود بــه ســوپرمارکت های 
خــاص اســت )مثــل ماســت های خانگــی(. ایــن برندهــا بــا عرضــه محصــوالت ارزان تر 

و باکیفیت تــر تــالش می کننــد تــا بــا تولیدکننــدگان بــزرگ رقابــت کننــد.
• برندینــگ از طریــق جمــع ســپاری )Crowdsourcing(: در ایــن روش بــرای شــکل 
دادن بــه برنــد از مــردم کمــک گرفتــه می شــود؛ لــذا مشــتریان فرصتــی بــرای حضــور 
ــخصی  ــه ش ــب عالق ــث جل ــن باع ــد و همی ــدا می کنن ــد پی ــذاری برن ــد نام گ در فرآین

آن هــا بــه محصــول خواهــد شــد.
 

مؤلفه های مهم در برندینگ
ــر روی برندینــگ الزم اســت کــه از عوامــل مهــم و  پیــش از هرگونــه ســرمایه گذاری ب
مؤثــر بــر برنــد و برندینــگ آگاه باشــید. از جملــه مهم تریــن عوامــل مؤثــر در برندینــگ 

ــر اشــاره کــرد: ــه مــوارد زی ــوان ب ــز می ت موفقیت آمی
- هــدف و نیــت شــرکت: هیــچ بعیــد نیســت کــه هــدف برنــد خــود را چیــز ســاده ای 
ماننــد تمایــل بــه کســب درآمــد یــا موفــق شــدن در نظــر بگیریــد؛ امــا شــرکت های 
موفــق در برندینــگ نیــروی محرکــه ای دارنــد کــه از ایــن مــوارد ســاده و بدیهــی فراتــر 

مــی رود و باعــث تمایــز آن هــا از رقبایشــان می شــود. 
ــرکت  ــه ش ــروی محرک ــوان نی ــدف به عن ــاب ه ــس از انتخ ــی: پ ــجام و یکپارچگ - انس
بایــد بــر اصــول بنیادیــن خــود تمرکــز داشــته باشــید و همــواره انســجام هویــت برنــد 
خــود را بــه نحــوی حفــظ کنیــد کــه از دیــد مخاطــب آشــنا بــه نظــر برســد. توجــه 
ــن اصــل را رعایــت  ــه ای ــی ک ــه برندهای ــار نشــان می دهــد ک ــه آم داشــته باشــید ک
می کننــد 4 برابــر در مبحــث آگاهــی از برنــد موفق تــر هســتند. بــرای ایجــاد انســجام 
ــرای برندینــگ انجــام می دهیــد را ارزیابــی کنیــد و از خودتــان  بایــد هــر کاری کــه ب
بپرســید کــه آیــا بــا تصویــری کــه می خواهیــد از برنــد خــود ارائــه کنیــد هماهنگــی 
دارد یــا خیــر. به عــالوه، بــا تدویــن یــک راهنمــا یــا مجموعــه ای از قواعــد می توانیــد 

خــط مشــی خــود را مشــخص کنیــد.
ــرای خریــد بیشــتر از آنکــه منطقــی  ــاط عاطفــی: مشــتریان در تصمیم گیــری ب -  ارتب
ــی  ــه عواطــف عامل ــد. توجــه ب ــه عواطــف و احساســات خــود تکیــه می کنن باشــند ب
اســت کــه برندینــگ خــوب را بــه برندینــگ عالــی تبدیــل می کنــد. اگــر بتوانیــد روشــی 
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بــرای ارتبــاط عمیق تــر بــا مشــتریان پیــدا کنیــد، می توانیــد حجــم و کیفیــت تعامــالت 
را افزایــش دهیــد و بــه روابــط پایدارتــری شــکل بدهیــد.

- توانمندســازی و کمــک گرفتــن از کارکنــان: علیرغــم نقــش مهــم مشــتریان در 
برندینــگ، کارکنــان شــرکت شــما هــم گــروه دیگــری هســتند کــه غالبــًا نقــش آن هــا 
در ایــن زمینــه نادیــده گرفتــه می شــود. طبیعتــًا اگــر چندیــن نفــر دربــاره یــک شــرکت 
ســخن واحــدی داشــته باشــند، اثــر آن به مراتــب از یــک صــدا بیشــتر خواهــد بــود. 
ــد  ــان شــرکت می توان ــن از کارکن ــه کمــک گرفت ــی از آن اســت ک ــار حاک ــالوه، آم به ع
تــا 561 درصــد دامنــه دسترســی بــه پیام هــای برندینــگ و بازاریابــی را افزایــش دهــد؛ 
ضمــن اینکــه حمایــت کارکنــان بــه ایــن معنــی اســت کــه آن فرهنــگ و ارزش هایــی 

کــه داعیــه آن هــا را داریــد عمــالً در شــرکت شــما وجــود دارد.
 

 
فرآیند برندینگ

برندینــگ را می تــوان بــه روش هــا و از مســیرهای مختلفــی انجــام داد. مــا در اینجــا 
بــه یــک فرآینــد 8 مرحلــه ای اشــاره می کنیــم کــه اگرچــه بــه طــور خالصــه و بــه زبــان 
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ســاده بیــان شــده، امــا تمامــی آنچــه کــه بــرای برندینــگ مؤثــر بایــد انجــام بدهیــد 
ــد: ــش می ده ــی پوش را به خوب

ــا  ــول ی ــگ محص ــت )برندین ــًا چیس ــگ دقیق ــدف برندین ــه ه ــد ک ــخص کنی 1. مش
ــازمان. ــای س ــی از برنده ــا یک ــت ی ــد اس ــک برن ــط ی ــدف فق ــا ه ــازمان؟( و آی س

ــازار رقابتــی آن تحقیــق  ــاره محصــول و ب 2. بــرای گــردآوری همــه اطالعــات الزم درب
کنیــد.

3. بــا تعریــف آنچــه کــه برنــد شــما را منحصــر بــه فــرد می کنــد و خألهایــی کــه در 
بــازار و در ذهــن مشــتریان پــر خواهــد کــرد، جایــگاه آن را مشــخص کنیــد.

4. بــا مشــخص کــردن آنچــه کــه برنــد شــما نمایانگــر آن اســت، مزایــای خاصــی کــه 
ارائــه می کنــد، ارزشــی کــه وعــده آن را می دهــد و تصویــری از آن کــه در همــه چیــز، 
از پیام هــای بازاریابــی گرفتــه تــا طراحــی محصــول و تجربــه مشــتری بایــد جــاری و 

ســاری باشــد برندتــان را تعریــف کنیــد.
5. بــه هویــت برنــد خــود شــکل بدهیــد. در ایــن قســمت بایــد مــواردی ماننــد لوگــو 
ــان،  ــی و خارجــی، پوشــش کارکن ــط داخل ــا نمــاد، طــرح وب ســایت، طراحــی محی ی
بســته بندی محصــول، نــوع رنگ هــا، شــکل ها و حتــی فونــت مورداســتفاده و مــوارد 
مشــابه را مشــخص کنیــد. در اینجــا در مــورد هــر کــدام از ایــن مؤلفه هــا توضیحاتــی 

ــم: ــه می کنی را ارائ
 

طرح لوگو یا نماد برند
ــوب  ــد محس ــر برن ــت ه ــر هوی ــته ترین عناص ــی از برجس ــد یک ــوی برن ــرح لوگ ط
ــکل  ــه ش ــوالً ب ــد معم ــری برن ــت بص ــر هوی ــی از عناص ــوان یک ــو به عن ــود. لوگ می ش
یــک تصویــر )لوگومــارک، ماننــد لوگــوی اپــل( یــا لوگــوی متنــی )لوگوتایــپ، ماننــد 
ــد کار  ــوی برن ــن دو طراحــی می شــود. طراحــی لوگ ــی از ای ــا ترکیب ــوگل( ی ــوی گ لوگ

ــواری اســت.  بســیار حســاس و دش
لوگوی برند عالوه بر زیبایی باید ویژگی ها زیر را نیز داشته باشد:

- متناســب باشــد: لوگــوی برنــد بایــد بــا شــرکت مربوطــه، کاری کــه انجــام می دهــد 
و نقطــه تمرکــز و ارزش هــای اصلــی آن هماهنگــی داشــته باشــد.

- ســاده و مانــدگار باشــد: اگرچــه کــه شــاید برخــی بــر ایــن بــاور باشــند کــه هرچــه 

10

https://modireweb.com
https://modireweb.com
https://www.bamilo.com/


برندینگ یا برندسازی چیست؛ همه آنچه برای خلق 
برند باید بدانید

   www.modireweb.com

زرق و بــرق یــا پیچیدگــی لوگــو بیشــتر باشــد بهتــر اســت، امــا یــک لوگــوی خــوب و 
مانــدگار معمــوالً طــرح ســاده ای دارد کــه بــا گذشــت زمــان از مــد نمی افتــد.

- متمایــز باشــد: لوگــوی برنــد بایــد بــه نحــوی طراحــی شــود کــه کامــالً بــا لوگوهــای 
شــرکت های دیگــر تفــاوت داشــته باشــد.

- تطبیق پذیــر باشــد: لوگــوی برنــد بایــد در پس زمینه هــای مختلــف رنگــی و 
ــد. ــر برس ــه نظ ــح ب ــت و واض ــدن آن درس ــزرگ ش ــا ب ــک ی ــا کوچ ــفید و ب سیاه وس

 

 
طرح وب سایت

وب ســایت هــر شــرکت یکــی از اصلی تریــن عناصــر هویــت برنــد آن شــرکت اســت؛ 
مخصوصــًا بــرای کســب وکارهایی کــه خدمــات و محصــوالت خــود را از طریــق اینترنت 

ــد.  ــه می کنن عرض
اغلــب مشــتریان بالقــوه پیــش از آنکــه در مورداســتفاده از محصــوالت و خدمات شــما 
ــد؛  ــداز می کنن ــد و آن را بران ــایتتان می رون ــراغ وب س ــه س ــدا ب ــد، ابت ــم بگیرن تصمی
ــاره  ــات الزم درب ــی اطالع ــد و تمام ــص باش ــد بی نق ــما بای ــایت ش ــن، وب س بنابرای

ــر بگــذارد. شــرکت، محصــوالت و خدمــات و ارزش هــای آن را در اختیــار کارب
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تمامــی عناصــر و بخش هــای وب ســایت بایــد هماهنــگ باشــند و جزئــی از یــک کل 
واحــد بــه نظــر برســند. هــر تصویــری کــه در وب ســایت خــود قــرار می دهیــد حاکــی 
از هویــت برنــد شماســت و می توانــد عامــل مؤثــری در شــکل گرفتــن برداشــت اولیــه 
مثبــت یــا منفــی مشــتری باشــد. ضمنــًا قــرار دادن تصاویــر کارکنــان شــرکت نیــز ایــده 

خوبــی اســت کــه می توانــد باعــث تقویــت حــس اعتمــاد مشــتری بــه برنــد شــود.
ــوای منحصــر  ــه محت ــط حــاوی عکــس باشــد و ب ــد فق ــایت نمی توان ــًا وب س طبیعت
بــه فــرد، متناســب و جــذاب نیــز نیــاز دارد. محتــوای متنــی وب ســایت بایــد خــوش 
نگاشــت بــوده و ویراســتاری شــده باشــد؛ عالیــق مخاطــب هــدف را مــد نظــر قــرار 
دهــد و از لحــن مناســبی اســتفاده کنــد تــا کاربــر احســاس کنــد کــه بــا یــک برنــد 

معتبــر و قابــل اعتمــاد ســروکار دارد.
 

طراحی داخلی و خارجی
طراحــی محیــط داخلــی و بیرونــی شــرکت، به خصــوص در مــورد مشــتریان ســازمانی 
)B2B( تأثیــر اولیــه فرامــوش نشــدنی و مانــدگاری را بــر ذهــن مشــتری می گــذارد و 
حــال و هــوای وی و حتــی تمایــل او نســبت بــه خریــد را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. 
چــه از طرح هــای مینیمالیســتی اســتفاده می کنیــد یــا از دکورهــای لوکــس، در 
هــر صــورت طراحــی داخلــی و خارجــی محیــط کســب وکار بایــد بــا شــرکت و ســایر 

ــگ باشــد. ــد کامــالً هماهن مؤلفه هــای برن
 

پوشش کارکنان
ظاهــر کارکنــان شــرکت تأثیــر قابــل توجهــی بــر تصویــر برنــد شــما خواهــد داشــت. 
ــرای  ــش را ب ــی از پوش ــواع مختلف ــد ان ــان می توانی ــر خودت ــرایط و نظ ــه ش ــته ب بس
ــاص  ــای خ ــن لباس ه ــال، تعیی ــوان مث ــد؛ به عن ــن کنی ــط کار تعیی ــور در محی حض
ــا  ــا طراحــی نشــان ی ــد و/ی ــالً کــت و شــلوار(، طراحــی یونیفــرم مخصــوص برن )مث
ــر روی  ــا ب ــب آن ه ــد و نص ــرد باش ــام ف ــرکت و ن ــوی ش ــاوی لوگ ــه ح ــی ک کارت های

ــز. ــوان گردن آوی ــتفاده به عن ــا اس ــان ی ــاس کارکن لب
بسته بندی محصول

ــش  ــل از امتحــان کردن ــه آن قب ــرش مشــتری ب ــر نگ طــرح بســته بندی محصــول، ب
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ــور  ــتری حض ــراف مش ــس در اط ــچ ک ــه هی ــع، در هنگامی ک ــذارد. در واق ــر می گ تأثی
ــول  ــرکت ها محص ــایر ش ــوالت س ــان محص ــا از می ــد ت ــه کن ــه او توصی ــه ب ــدارد ک ن
ــه ســخن  ــب ب ــه ل ــد، ایــن بســته بندی محصــول شــما اســت ک شــما را انتخــاب کن
بــاز می کنــد. عــالوه بــر ایــن، چنانچــه کیفیــت محصــول شــما بــا محصــول رقیبتــان 
یکســان باشــد، نــوع و طــرح بســته بندی آن می توانــد مشــتری را نســبت بــه خریــد 

محصــول شــما ترغیــب کنــد.
 

هدایای تبلیغاتی
ــوازم  ــد ل ــی )مانن ــه هدایای ــب، ارائ ــر مخاط ــظ نظ ــب و حف ــای جل ــی از روش ه یک

ــت. ــده اس ــا درج ش ــر روی آن ه ــد ب ــوی برن ــه لوگ ــت ک ــر( اس التحری
انتخــاب اقــالم مناســب بــرای هدیــه در کنــار طراحــی مناســب می توانــد مخاطــب را 
بــه اســتفاده از آن هدیــه ترغیــب کنــد؛ در نتیجــه، برنــد شــما جزئــی از زندگــی روزمــره 
وی می شــود کــه بــه نوبــه خــود، تأثیــر قابــل توجهــی بــر انتخــاب محصوالتتــان در 

موقــع نیــاز خواهــد داشــت.
از جملــه مــوارد مناســب بــرای هدیــه تبلیغاتــی می تــوان بــه دفترچه هــای یادداشــت، 

فنجــان، چتــر، خــودکار، تقویــم، بطــری آب و مــوارد مشــابه اشــاره کرد.
آمــار اســتفاده از ایــن روش بیانگــر میــزان اثرگــذاری آن اســت: مــردم به طور متوســط 
تــا دو ســال هدایــای تبلیغاتــی را نگــه می دارنــد؛ 89 درصــد از مــردم حتــی ســال ها 
پــس از اســتفاده از یــک هدیــه تبلیغاتــی، لوگــوی شــرکت را در ذهــن دارنــد و آن را 
ــرای  ــر ب ــه مختص ــک هدی ــت ی ــس از دریاف ــردم پ ــد از م ــد. 85 درص ــاد نمی برن از ی

اســتفاده از محصــوالت آن شــرکت ارجحیــت قائــل می شــوند. 
در واقــع، هدایــای تبلیغاتــی تــا حــد زیــادی ماننــد کارت ویزیــت عمــل می کننــد؛ بــا 
ایــن تفــاوت کــه نه تنهــا عامــل معرفــی برنــد بــه فــردی هســتند کــه کاالی مــورد نظــر 
را دریافــت می کنــد، بلکــه آن را بــه هــر کســی کــه متوجــه اســتفاده آن فــرد از آن کاال 

شــود نیــز معرفــی می کننــد.
 

13

https://modireweb.com
https://modireweb.com


برندینگ یا برندسازی چیست؛ همه آنچه برای خلق 
برند باید بدانید

   www.modireweb.com

 
کارت ویزیت

ــی  ــی چندان ــت معن ــتفاده از کارت ویزی ــت اس ــر اینترن ــی در عص ــد برخ ــه از دی اگرچ
نــدارد، امــا هنــوز هــم می تــوان از ایــن طریــق برداشــت اولیــه مثبــت و مانــدگاری را 

در ذهــن مخاطــب ایجــاد کــرد.
 

طرح ایمیل
همان طــور کــه اطالعــات متنــی وب ســایت بایــد آینــه تمــام نمــای ایده هــای شــرکت 
شــما بــوده و بــا مخاطــب هــدف تناســب داشــته باشــد، ایمیل هــا و تمامــی مکاتبــات 
و تعامالتــی کــه بــا مشــتری داریــد نیــز بایــد زبــان و قالــب و ســبک و ســیاق مناســبی 

ــته باشد.  داش
 

رنگ ها
ــر  ــد. تأثی ــد دارن ــت برن ــه هوی ــکل دادن ب ــاد و ش ــده ای در ایج ــش عم ــا نق رنگ ه
رنگ هــا فراتــر از زیبایــی ناشــی از ترکیــب همگــون و متناســب آن هاســت. در واقــع، 
تأثیــر روانــی هــر رنــگ بــر نحــوه تفســیر اطالعاتــی کــه از طریــق تصاویــر و مؤلفه های 

بصــری ارائــه می شــود اثبــات شــده اســت:
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ــرژی را تداعــی  - قرمــز رنگــی اســت کــه عشــق، احســاس، هیجــان، هوشــیاری و ان
می کنــد.

- نارنجی حاکی از جوانی و شور است.
- زرد، رنگ آفتاب، خوش بینی و گرماست.

- رنگ سبز معموالً حس رشد، آرامش، بقا و سازگاری با طبیعت را القا می کند.
- رنگ هــای طیــف آبــی رنــگ آســمان و دریــا هســتند و درســت مثــل آن هــا حــس 
آســودگی و آرامــش را بــه وجــود می آورنــد. عــالوه بــر ایــن، آبــی احســاس قــدرت و 

ــد. ــاد می کن ــت ایج حمای
- بنفــش معمــوالً شــکوه و هوشــمندی را تداعــی می کنــد و تأثیــر مثبتــی بــر تخیــل 

دارد.
- ترکیب رنگ های سیاه وسفید حاکی از سادگی و برازندگی است. 

 
شکل های هندسی

ــر  ــد رنگ هــا ب ــز همانن اشــکالی کــه در طراحــی خــود از آن هــا اســتفاده می کنیــد نی
ضمیــر ناخــودآگاه مشــتری و نظــر او نســبت بــه برنــد تأثیــر می گذارنــد: 

- شکل های گرد غالبًا وحدت و شراکت را تداعی می کنند.
- شــکل های نوک تیــز و خطــوط راســت حــس کارآمــدی، ثبــات و اراده را القــا 

. می کننــد
 

طرح متن و فونت
اگرچــه برخــی بــر ایــن باورنــد کــه فونــت یــا ســبک و ســیاق متــن اهمیــت چندانــی 
نــدارد و فقــط خــود محتــوا مهــم اســت، امــا چنیــن تصــوری دقیقــًا درســت نیســت. 
فونت هایــی کــه در کارت ویزیــت، هدایــای تبلیغاتــی و وب ســایتتان از آن هــا اســتفاده 
می کنیــد بــه برداشــت مخاطــب از برنــد شــما شــکل می دهنــد. خوشــبختانه امــروزه 
ــه  ــرار دارد کــه ب ــرای طراحــی در دســترس ق ــده و زیبایــی ب فونت هــای فارســی برازن

فراخــور نیــاز خــود می توانیــد از آن هــا اســتفاده کنیــد.
 6. برنــد خــود را معرفــی کنیــد؛ ابتــدا در محیــط داخلــی شــرکت و ســپس بــا اعــالم 

ــوری. ــورت حض ــات و به ص ــی، تبلیغ ــبکه های اجتماع ــق ش ــی از طری عموم
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7. مدیریــت برنــد را فرامــوش نکنیــد: از طریــق درک و تکیــه بــر ارزش برنــد، محافظــت 
ــای  ــتمر تجربه ه ــه مس ــاص و ارائ ــررات خ ــن و مق ــع قوانی ــیله وض ــه وس ــد ب از برن
منســجم و مثبتــی کــه عامــل وفــاداری افــرادی خواهــد بــود کــه برنــد شــما را انتخــاب 

می کننــد برنــد خــود را مدیریــت کنیــد.
8. بــر برنــد خــود نظــارت داشــته باشــید، آن را مرتبــًا آنالیــز و ارزیابــی کنیــد و همــگام 
بــا تغییــرات کســب وکار، مشــتریان و بــازار از به روزرســانی غافــل نشــوید تــا همیشــه 

متناســب، قابــل اعتمــاد و معتبــر باقــی بمانــد. 
 

اشتباهات رایج در برندینگ
1. ناهماهنگی در پلتفرم ها و رسانه های مختلف

اولیــن قانــون بــرای ایجــاد یــک برنــد قــوی، انســجام و هماهنگــی اســت. ارائــه یــک 
هویــت منســجم بــرای مشــتری اعتمادآفریــن اســت و تصویر بهتــری را در مــدت زمان 
کوتاه تــری در ذهــن وی شــکل می دهــد. شــرکتی کــه اصــل یکپارچگــی و انســجام را 
رعایــت نمی کنــد، در نهایــت غیرحرفــه ای، آشــفته و حتــی غیرقابــل اعتمــاد بــه نظــر 

خواهــد رســید. 
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اولیــن گام در ایجــاد هماهنگــی، هماهنگ ســازی تمامــی آیتم هــای تصویــری و بصــری 
ــی،  ــبکه های اجتماع ــایت، ش ــا )وب س ــا و مکان ه ــه پلتفرم ه ــرکت در هم ــد ش برن
تبلیغــات، مــوارد چاپــی و ...( اســت. البتــه منظــور در اینجــا ایــن نیســت کــه بایــد 
هــر جــا کــه شــد لوگــوی شــرکت را بچســبانید و تمــام؛ بلکــه بایــد بــرای برندینــگ 

خــود یــک »راهنمــای ســبک برنــد« تدویــن کنیــد.
راهنمــای ســبک برنــد چیســت؟ راهنمــای ســبک برنــد دســتورالعمل ســاده ای اســت 
ــداری  ــایر آیتم هــای دی ــو و س ــر، لوگ ــا، تصاوی ــا، رنگ ه ــوب فونت ه ــه ســبک مطل ک
ــی رود و  ــر م ــم فرات ــن ه ــل از ای ــبک کام ــای س ــک راهنم ــد. ی ــخص می کن را مش
ــز  ــتاری آن نی ــای نوش ــن و آیتم ه ــد، لح ــای برن ــون ارزش ه ــواردی همچ ــرای م ب
ــروی از  ــبک و پی ــای س ــن راهنم ــتن ای ــا داش ــد. ب ــن می کن ــتانداردهایی را تعیی اس
ــر  ــا ظاه ــما در آن ه ــد ش ــه برن ــی ک ــه موقعیت های ــی در هم ــجام و هماهنگ آن، انس

ــد. ــد ش ــن خواه ــود تضمی می ش
 

2. توجه بیش از حد به روندهای جدید طراحی
ــدی نیســت،  ــز ب ــگ چی ــن روندهــای طراحــی و برندین ــا جدیدتری ــدن ب همــگام مان
امــا بیــن بــه روز نگــه داشــتن برنــد بــا از دســت دادن هویــت آن بــه خاطــر دنبالــه 
روی از روندهــای جدیــد، تفــاوت وجــود دارد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اوالً برنــد 
شــما معمــوالً حداقــل در برابــر چندیــن مــوج از روندهــای جدیــد دوام خواهــد آورد 
ــا  ــتند و ب ــی هس ــا موقت ــن رونده ــیاری از ای ــه بس ــود؛ دوم اینک ــوخ نمی ش و منس
تکیــه بــر آن هــا فقــط بــرای مدتــی بــه روز خواهیــد بــود و خیلــی زود بایــد بــه فکــر 
ــوان یــک قانــون کلــی، از روندهــای جدیــد طراحــی  تغییــرات اساســی باشــید. به عن
الهــام بگیریــد، امــا در برنامــه ریــزی بــرای بازطراحی هــای کلــی خــود بیــش از حــد 

بــه آن هــا احســاس وابســتگی نداشــته باشــید.

3. فاصلــه گرفتــن بیــش از حــد از آنچــه کــه در ابتــدا عامــل موفقیــت شــما 
ــت بوده اس

ــل  ــدا دلی ــه در ابت ــزی ک ــاد از چی ــد، زی ــر می کنی ــود فک ــد خ ــی برن ــه بازطراح ــر ب اگ
موفقیــت و نقطــه تمایــز شــما بــوده فاصلــه نگیریــد؛ چــرا کــه مخاطبــان کنونــی شــما 
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بایــد بتواننــد پــس از طراحــی مجــدد هــم برندتــان را تشــخیص بدهنــد، در غیــر ایــن 
صــورت از دســت رفتــن مشــتریان وفــادار شــما دور از ذهــن نخواهــد بــود؛ بنابرایــن 

ارزش هــا و تصویــر اصلــی برنــد خــود را در همــه طرح هــای جدیــد حفــظ کنیــد.
 

4. استفاده از برند در موارد نامناسب
در دنیــای برندینــگ، قاعــده »هرچــه بیشــتر، بهتــر« مصــداق نــدارد؛ بــه عبــارت دیگــر، 
ــد؛  ــتفاده کنی ــر اس ــی کمت ــه و حت ــرکت محتاطان ــوی ش ــام و لوگ ــد از ن ــه بای همیش
علی الخصــوص در مــورد اسپانســر شــدن، رویدادهــا و محصوالتــی کــه بیشــتر بــرای 

فــروش بــه برنــد وابســته هســتند. 
ــا  ــا ارزش ه ــد ب ــز بای ــد، آن چی ــاق می کنی ــزی الص ــه چی ــود را ب ــد خ ــه برن هنگامی ک
و هویــت برنــد شــما هماهنــگ باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت چیــزی بــه جــز آشــفته 

کــردن ذهــن مخاطــب و ســلب اعتمــاد وی را در بــر نخواهــد داشــت.
 

5. تفکر محدود محلی )و نه بین المللی( در برندینگ
ــا  ــی بیندیشــید و فقــط منطقــه ی ــگام تدویــن اســتراتژی های برندینــگ، جهان در هن
کشــوری کــه در آن زندگــی می کنیــد را در نظــر نگیریــد. حتــی اگــر در حــال حاضــر در 
کشــورهای دیگــر فعالیتــی نداریــد و فعــالً برنامــه ای هــم بــرای توســعه کســب وکار در 
ســایر نقــاط جهــان نداریــد، شــاید ســهوًا طــرح یــا پیامــی را تنظیــم کــرده باشــید کــه 
معنــای خوبــی در کشــورها و بــه زبان هــای دیگــر نــدارد و بعــدًا بتوانــد بــرای شــما 

مشــکل ایجــاد کنــد. 
 

6. ابهام، تکرار و عملکرد کلیشه ای در برندینگ
بســیاری از برندهــا قربانــی روش هــا و متن هایــی می شــوند کــه ابهــام دارنــد، افراطــی 
ــرای مخاطــب  ــد را ب ــزی از برن ــق و متمای ــر دقی ــا اینکــه تصوی ــه نظــر می رســند، ی ب

ــد. ــیم نمی کنن ترس
بــرای متمایــز ســاختن برنــد بــه نحــوی کــه متفــاوت از رقبــا بــه نظــر برســد نمی توانید 
بــه کلیشــه های رایجــی کــه همــه از آن هــا اســتفاده می کننــد تکیــه کنیــد؛ بلکــه بایــد 
عامــل منحصــر بــه فــرد بودنتــان را پیــدا کنیــد و روی همــان تمرکــز کنیــد. به عــالوه، 
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افــراط هــم چیــز مطلوبــی نیســت؛ به عنــوان مثــال، اگــر محصــول شــما واقعــًا چیــز 
فوق العــاده خاصــی نیســت، نبایــد از الفاظــی مثــل »انقالبــی« یــا »تحولــی نویــن« 
اســتفاده کنیــد. در عــوض بــه ســراغ واژگانــی برویــد کــه دقیــق و منحصــر بــه فــرد 

. هستند
ــرای برندینــگ کســب وکار خــود )در صورتــی کــه  ــه متــن ب در هنــگام نوشــتن هرگون
نمی توانیــد از یــک فــرد حرفــه ای بــرای ایــن کار کمــک بگیریــد( از ایــن قاعــده بازاریابی 
و فــروش اســتفاده کنیــد: »روی منافــع تمرکــز کنیــد، نــه ویژگی هــا«. به عنــوان مثــال، 
اگــر در فروشــگاه اینترنتی تــان پــارو می فروشــید، بــه جــای آنکــه روی انــدازه پــارو و 
اینکــه می توانــد بــرف بیشــتری را پــارو کنــد )ویژگــی( تکیــه کنیــد، تمرکــز را بــه ســمت 
منافــع و مزایــای آن ببریــد: صبح هــا یــک ســاعت بیشــتر می توانیــد بخوابیــد، زیــرا 

برف روبــی بــا ایــن پــارو بــه زمــان کمتــری نیــاز دارد )منفعــت(.
 

حرف آخر
برندینــگ کاری نیســت کــه بتــوان در آن یک شــبه ره صدســاله را رفــت؛ امــا بــا مطالعه 
مــوارد خالصــه و در عیــن حــال جامعــی کــه در ایــن مطلــب بــه آن هــا اشــاره کردیــم 
ــگ و  ــیر برندین ــری را در مس ــه مؤث ــای اولی ــد قدم ه ــان می توانی ــه کار بستنش و ب
توســعه و پیشــرفت کســب وکار خــود برداریــد. ضمنــًا لطفــًا مــا را از تجربه هــای خــود 

در زمینــه برندینــگ و نظراتتــان در رابطــه بــا ایــن مطلــب بی نصیــب نگذاریــد.
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