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بنام خدا
مدیریت برندنام درس : 
, ترجمھ: عطیھ بطحایينویسنده: کوین لین کلر

خالصھ از ساره اسالم دوست
دانشجوی ارشد رشتھ ام بی ای گرایش بازاریابی
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فصل اول : برندھا و مدریریت برند 
تولید کننده از سایر تولید کنندگان مطرح است .برای ایجاد تمایز میان کاھای یکعلم برند سازی بھ عنوان ابزاری 

واژه برند از واژه در زبان اسکاندیناوی قدیم ریشھ می گیرد 

amaطبق تعریف انجمن بازاریابی امریکا 

تماس این عناصر کھ بھ منظور شناسایی کاال و زبرند عبارت است از نام ، واژه ، عالمت ، نماد ، طرح یا ترکیبی ا
خدمات یک فروشنده با ھدف ایجاد تمایز در عرصھ رقابت مورد استفاده قرار می گیرد .

از دیدگاه تکنیکی : ھر زمانی کھ متخصص بازاریابی نام ،  ، لوگو ، یا نماد جدیدی را برای یک محصول جدیدی ایجاد 
کند یک برند افریده است . 

صر برند : عنا

از سایر رقبا متمایز اتوانمندی در انتخاب نام ، لوگو ، نماد ، طرح بستھ بندی یا سیر ویژگی ھایی است کھ یک محصول ر
می کند .

اشکال مختلف نام برندھا : بر اساس نام بنیان گذارانشان ، بر اساس نام مکان ھا ، بر اساس نام پرندگان یا حیونات ، بر 
ھوم و ویژگی ھای محصول نام گذاری می شود .اساس معنا و مف

مقایسھ برندھا با محصوالت :

چیزی کھ ما بھ بازار ارائھ می دھمی تا بتوانیم توجھ مخاطب را برای خرید و استفاده جلب کرده و نیاز آن محصول : ھر
یا خواستھ ایی را براورده کنیم نام دارد 

فروشی ، یا فروشگاھھای تخصصی ، فرد ، سازمان ، مکان ، ایده انواع محصول : کاالی فیزیکی ، خدمت، خرده

پنج سطح مفھومی برای محصول 

ارضا می شود آن سطح مزیت ذاتی : نیاز بنیانی است کھ مشتری با استفاده از محصول یا خدمت از-١
عملکرد سطح عام محصول : کارکرد اصلی محصول کھ تنھا شامل ویژگی ھایی می شود کھ اساسا برای -٢

ایجاد نمی کند آن محصول الزم است و ھیچ عامل تمایزی را برای
سطح مورد انتظار از محصول : مجموعھ ایی از ویژگی ھایی است کھ خریدار بھ صورت طبیعی انتظار دارد با -٣

را  بھ دست اورد .آنھا  خرید محصول
تواند موجب تمایز محصول از رقبا دستھ از ویژگی ھا و مزیت ھای محصول کھ میآن سطح برتری محصول :-۴

شود .
بھره مند آن می تواند ازآینده سطح ویژگی ھای بالقوه : شامل تغییرات و پیشرفت ھایی است کھ محصول در-۵

شود.

در بسیاری از بازارھا رقابت بر روس سطح برتری محصول است زیرا :

تری ھا در حد راضی کننده ایی فعالیت کنند . بیشتر شرکت ھا می توانند در سطح ویژگی ھای مورد انتظار مش

Ted levitt: استاد برجستھ دانشگاه مدیریت ھاروارد معتقد است

میان آینده در عصر جدید رقابت بر سر چیزھایی نیسکھ شرکت ھا در کارخانھ ھایشان تولید می کنند بلکھ رقابت
می افزایند مثل بستھ بندی ، خدمات ، پشتیبانی ، آن چیزھایی است کھ شرکت ھا پس از خروج محصول از کارخانھ بھ

انبار داری ، و ....

مفھوم برند فراتر از محصول است زیرا :
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برند می تواند ابعادی را در برگیرد کھ موجب تمایز حصول با محصوالت رقبا می شود این تمایز می تواند :

احساسی و نامشھود باشد . نمادین ، -٢منطقی و کامال ملموس باشد - ١تمایز برند :

یک متخصص بازاریابی معتقد است :

اما بدون برند جدا می کند و ارزش افزوده آن محصول مشابھ–آنچھ کھ محصول برخوردار از برند را از محصول عام 
می افزاید مجموعھ ایی از نگرش ھا و احساسات مصرف کننده در خصوص ویژگی ھا و شیوه عملکرد ، نام آن ایی را بھ

تجاری ، جایگاه و شرکتی کھ در پس این نام در ذھن تداعی می شود است . 

برخی از برندھا با عملکرد محصول خود مزیت رقابتی ایجاد می کنند .

تصویر ذھنی مشتری ھا از برند خود با شکست مواجھ شد . بھ ھایکوکاکوال بھ سبب بی توجھی بھ تمامی جن

برند در ذھن وی تاثیر گذار باشند . آن تمامی برنامھ ھای بازاریابی بر درک مشتری از برند و شیوه ارزش گذاری

شیوه ارزش گذاری -٢درک مشتری از برند -١برنامھ بازاریابی 

ز سود اوری ھای مالی برای سازمان ایجاد می کنند . وسیلھ ارزشی فراتر ا٢بازاریابان بھ 

میان محصوالت از طریق برند سازی ایجاد تمایزات ادراکی -١
افزایش مشترھای وفادار -٢

نیست بلکھ دارایی ھای آنھا  واقعیت این است کھ بیشتر داشتھ ھای ارزشمند بسیاری از شرکت ھا دارایی ھای مشھود
ارزش افرین باشد . نامشھود انھاست کھ می تواند 

نیست بلکھ دارایی ھای آنھا  واقعیت این است کھ بیشتر داشتھ ھای ارزشمند بسیاری از شرکت ھا دارایی ھای مشھود
نامشھود انھاست کھ می تواند ارزش افرین باشد . 

مصرف کنندگان –مشتری ھا 

برندھا ابزار مختصر و مفیدی برای ساده سازی فرایند انتخاب و خرید محصول در اختیار مشتری ھا قرار می دھند 

برندھا فرایند پردازش داده ھا ، اطالعات را برای مشتری ھا ساده تر و سریع تر می سازد 

اربرد و بھ مصرف کنندگان اجازه داد کھ برندھا را می توان بھ عنوان مجموعھ ایی از شیوه ھا و ابزارھای نمادین بھ ک
تصویر ذھنی خود رابھ دیگران القا کنند یا برداشت از خود را بھ تصویر بکشند . 

برخی از برندھا در ذھن مصرف کنندگان با افراد خاصی مترادف می شود و ابھ این ترتیب خصوصیات خاصی را 
منعکس می کنند . 

Daniel boorstein بر تالفی ، مذھبی ئافرادد برندھا ھمان نقشی را بازی می کنند کھ قبال سازمانھای ابرای بسیاری از
عھده داشتند یعنی برندھا بھ افراد کمک می کنند تا دریابند چھ کسی ھستند و مفھومی را کھ خودشان دریافت کرده اند با 

دیگران در میان بگذارند . 

Susan Fournier

ه و برتر می توانند خود پوچ و تھی را کھ تحت تاثیر جامعھ یا شنت ھایمان رھا کرده ایم رابطھ با برندھای شناختھ شد
تسکین دھد و ھمچون لنگر محکم و قدرتمندی در این دریای پر تالطم ما را بھ ارامش برساند . 

اعتماد -٣تجربھ -٢جست و جو -١:آیا انواع کاالھا بر اساس ویژگی ھا و مز

جست و جو : مانند محصوالت سوپر مارکت ھا و میوه فروشی ھا کھ مصرف کننده می تواند کاالھای نیازمند-١
بررسی و ارزیابی کند .آن ویژگی ھای محصول را با دقت در ویژگی ھای ظاھری

کاالھای نیازمند تجربھ : مانند الستیک خودرو -٢
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اگاھی دارد .کاالھای نیازمند اعتماد : مانند خدمات بیمھ کھ مصرف کننده بھ ندرت-٣

برند ھا می توانند ریسک تصمیم گیری خرید یک محصول را کاھش دھند 

مصرف  کنندگان در خرید و مصرف یک محصول با ریسک ھا و مخاطرات مختلفی مواجھ می شوند 

ریسک کارکردی : در صورتی کھ محصول کارکردی مطابق انتظار ما نداشتھ باشد -١
ریسک سالمتی : در صورتی کھ محصول تھدیدی برای وضعیت فیزیکی و یا سالمتی مصرف کننده یا سایرین -٢

بھ وجود اورد 
پرداخت شده است نداشتھ باشد آن ریسک مالی : در صورتی کھ ارزش پولی را کھ برای-٣
ریسک اجتماعی : وقتی داشتن محصول موجب احساس حقارت و شرمساری شود . -۴
شناختی : اینکھ محصول روی وضعیت فکری و روانی مصرف کننده تاثیر بگذارد . روان ریسک -۵
ریسک زمانی : زمانی کھ مشکالت و نواقص محصول موجب شود کھ مصرف کننده ھزینھ فرصت از دست -۶

رفتھ ایی را برای یافتن سایر محصوالت رضایت بخش خود بپردازد . 

ریع تر می شود توانمندی برند در ساده سازی فرایند تصمیم گیری و کاھش ھر قدر کھ زندگی مصرف کننده پیچیده تر و س
ریسک ارزشمند تر می شود . 

شرکت ھا :

نقش اصلی ھر برند :

معرفی و تمایز ساختن محصول -١
تسھیل فرایند داد و ستد برای مشتریان -٢

در عمل برندھا بھ شرکت ھا کمک می کندد تا دارایی ھا و موجودی ھای خود را سر و سامان دھند و گزارش ھای 
حسابداری خود را تنظیم کنند . 

برندھا بھ شرکت ھا کمک می کنند تا بتوانند بھ صورت حقوقی از داشتھ ھا و ویژگی ھای منحصر بھ فرد محصول در 
عرصھ رقابت محافظت کنند . 

رندھا قادرند دارایی ھای فکری خود را بھتر حفظ کنند و از نظر حقوقی از ازادی عمل بیشتر برخوردارند . ب

برندھا می توانند با ثبت عالئم تجاری خود بھ صورت کامال محافظت شده اداره شوند و با بھره گیری از حق االمتیاز و 
حق اختراع از فرایند ھای تولید خود پشتیبانی کنند . 

یک برند با استفاده از قوانین کپی رایت و طراحی منحصر بھ فرد می تواند شیوه بستھ بندی خود را حفظ کند . 

حقوق دارایی ھای فکری برای شکرت اطمینان ایجاد می کند تا با امنیت خاطر بیشتری در حوزه برند خود سرمایھ گذاری 
بھره برداری کند .ی این دارایی ارزشمند خودآیا کند و از حد اکثر مز

برندھا نشانگر سطح خاصی از کیفیت ھستند . بھ نحوی کھ خریداران راضی می توانند بار دیگر با اطمینان بیشتری 
محصول را انتخاب کنند . 

وفاداری : 

وفاداری بھ برند :

ر شرکت ھا بھ عرصھ قابلیت پیش بینی و امنیت تقاضا را برای شرکت فراھم می اورد و موانعی را برای ورود سای
رقابت بوجود می اورد . 

فرایند تولید و طراحی محصول ممکن است بھ سادگی قابل کپی برداری باشد اما تصویر و نقش پا برجایی کھ در ذھن 
افراد و سازمانھا بر پایھ چندین سال بازاریابی و تجربھ محصوالت بھ جای مانده است بھ سادگی قابل جایگزین شدن و کپی 

بردرای نیست .



5

بھ دلیل انکھ برندھا ابزار قدرتنمندی ھستند شرکت ھا بخش اصلی درامد برند را کھ اغلب اعداد سرسام اوری است صرف 
ادغام یا اکتساب سایر برندھا می کنند . 

ھمھ کاالھا می توانند از برند برخودردار شوند ؟آیا 

سایر فعالیت ھای ترویج محصول حرکت برای ایجاد برند را اغاز می اغلب شرکت ھا از طریق برنامھ ھای بازاریابی و 
کنند . (اغاز حرکت برند )

برند چیزی است کھ در ذھن مصرف کننده ایجاد می شود و بھ جا می ماند . 

برند موجودیتی ادراکی است کھ در واقعیت ھا ریشھ دارد . 

دگان بیاموزیم کھ محصول ما کیست و چھ شخصیتی داردو با برای ایجاد برند برای یک محصول الزم است بھ مصرف کنن
مشخص کنیم . آنھا  استفاده از  نام منحصر بھ فرد ھویت برندمان را برای

با ایجاد یک ساختار ذھنی بھ مصرف کنندگان کمک می کند تا دانش خود را در مورد محصوالت و خدمات برند سازی 
ساده تر می شود . آنھا  گیری برایسازماندھی کنند و بھ این ترتیب تصمیم

کلید معمای برند سازی در این است کھ مصرف کنندگان بتوانند تمایزھای موجود میان برندھا را در یک رده از محصول 
دیگر بھ درستی درک کنند و بشناسند . 

شند برندھا می توانند در ھر زمان و در ھر کجا کھ مصرف کنندگان در صدد انتخاب و تصمیم گیری میان چند گزینھ با
این فرایند نقش مھمی بازی کنند . 

حتی در برخی از موارد بازاریابان توانستند مصرف کنندگان را متقاعد کنند کھ یک محصول گرچھ بھ عنوان کاالھای 
یژ داشتھ باشد . پرستآن مصرفی و اولیھ بھ شمار نمی ایند ولی می توانند از کیفیت باالیی برخوردار باشند و استفاده از

کاالھای فیزیکی :

کاالھای فیزیکی بھ طور سنتی و از گذشتھ با برندھا امیختھ شده اند .

بسیاری از محصوالت شناختھ شده و معتبر در زمره کاالھای فیزیکی قرار می گیرند (مرسدس بنز ، کوکاکوال ، سونی )

صنت دارو سازی :

صنعت دارو سازی با استفاده از تکنیک ھای بازاریابی سنتی مثل تبلیغات و فعالیت ھای ترویجی گرایش پیدا کرده است تا 
بتوانند بھ این ترتیب فروش محصوالت خود رابھ حد اکثر برسانند . 

گرفتھ .بیشتر فعالیت ھای تبلیغاتی در زمینھ داروھا در رده داروھای مربوط بھ کاھش کلسترول انجام 

امروزه شرکتھایی کھ محصوالت صنعتی یا کاالھای با دوام را بھ سایر شرکت ھا می فروشند بیشترین سود را در از 
تعمیم برندھای قدرتنمند خود کسب می کنند . 

TO  BBکسب و کارھای

اعتبار و تصویر ذھنی مثبتی برای شرکت ھا ایجاد می کند . TO  BBبرند سازی در عرصھ 

بتوانند روابط آنھا  ایجاد چنین شھرتی موجب می شود کھ فرصت ھای فروش بیشتری در احتیار شرکت ھا قرار گیرد و
سود بخشت تر و نزدیک تری را با سایر شرکت ھا ایجاد کنند 

از مزیت رقابتی دو چندانی برخوردار می شوند .فعایت می کنند TO  BBبرندھای قدرتنمندی کھ در عرصھ 

وجود دارد این است کھ TO  BBلشی کھ برای بسیاری از برندھای  چا

نوع نگاه مشتری را بھ خود تغییر می دھد -١
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محصول و خدمت خود را از جایگاه محصول اولیھ وعام خارک کرده -٢
و با ارائھ محصوالت و خدمات تمایز بیافرینند -٣

خدمات 

این است کھ خدمات نامحسوس تر از کاالھای فیزیکی ھستند و یکی از چالش ھای اساسی در بحث بازاریابی خدمات
ھ بھ ویژگی ھای فرد یا افرادی کھ خدمات را ارائھ می دھند تغییر کند . جبا توآنھا  بیشتر احتمال دادر کھ کیفیت

غییر پذیری بحث برند سازی برای شرکتھای خدماتی بسیار مھم است چون می توانند مشکالت مربوط بھ نامشھود بودن و ت
بیابد . آن کیفیت را مورد ھدف قرار دھد و راه حلی برای

برند سازی در دنیای امروز بھ عنوان یک اسلحھ رقابتی برای شرکت ھای خدماتی مطرح شده است و تنھا شرکتھایی 
موفق می شوند کھ بتوانند از این اسلحھ بھ خوبی استفاده کنند . 

خرده فروشان و توزیع کنندگان 

رندھا تامین کننده عالقھ و پشتیبانی و وفاداری مشتری ھا از خرده فروشان ھستند . شما ھمان چیزی ھستنید کھ می ب
فروشید 

برندھا می توانند بھ خرده فروشان کمک کنند تا تصویر مثبتی را از خود ایجاد کنند و جایگاه منحصر بھ فردی را بدست 
اورند 

با ایجاد تداعیات خاص از کیفیت خدمات ، انتخاب ، طبقھ بندی ، چیدمان محصوالت در خرده فروشان ھمچنین می توانند 
فروشگاه شیوه ھای قیمت گذاری و سیاست ھای اعتباری خرید برای مشتری ھا از برند خود تصویر ذھنی مثبت نزد مردم 

ایجاد کنند . 

توانند حاشیھ قیمت باالتری برای محصوالت سرانجام اینکھ جذابیت برندھا (چھ محصوالت و چھ خرده فروشان ) می
را افزایش دھد . آنھا  ایجاد کند حجم فروش را باال برد و سود اوری

سود اوری ھم باالتر –حجم فروش باالتر –باالتر جذابیت برندھا : حاشیھ قیمت 

اغلب برای خرده فروشان کاالھایی کھ از برند فروشگاھی یا برندھای برچسب خصوصی فروشگاه برخوردار می شوند 
را سطح وفاداری مشتری ھا را افزایش می دھند و حاشیھ قیمت و سود باالتری آنھا  ابزاری ھستند کھ با بھره گیری از

برای خود بھ وجود می اورند . 

کاالھا و خدمات اینترنتی 

ه اند و شیوه ھای منحصر بھ فردی را در عرصھ اینترنت برندھایی موفق بوده اند کھ جایگاه خود را بھ خوبی تعریف کرد
برای پاسخ بھ نیازھای ارضا نشده مشتری ھا یافتھ اند . 

یکی از نکتھ ھای مھم برای برندھای انالین اتحادیھ ھایی است کھ با شرکت ھا یا سایت ھای مربوط با خود برقرار می 
ود ) را در صفحات لینک خود قرار می دھند (در زمره شرکای خآنھا  کنند و

افراد و سازمانھا :

نامگذاری در بحث برندسازی دست کم زمانی کھ رده محصول در قالب افراد و سازمانھا شناختھ می شود جنبھ ایی ساده و 
روشن است . 

این شیوه اغلب تصاویر اشکاری دارد کھ سادگی قابل درک ھستند و مورد توجھ دیگران قرار می گیرند . 

ورزشی یکی از موضوعات فوق العاده پیچیده و روبھ رشد است .بازاریابی فعالیت ھای

با افزایش میزان جابھ جایی مردم در جوامع امروزی و رشد صنعت جھانگردی بحث بازاریابی مکان ھا ، شھرھا ، و 
کشورھا مورد توجھ قرار گرفت . 
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غاتی و شیوه ارتباطی مدرن ھستند. امروزه شھرھا و کشورھا و مناطق جغرافیایی بھ شدت درگیر فعالیت ھای تبلی

بسیاری از ایده و رویدادھا نیز بھ برندھای قدرتمند تبدیل شده اند 

شرکتھایی کھ ھمواره در تالش ھستند تا برای محصوالت خود بازار انبوھی بھ وجود اورند بھتر از رقبا می توانند نکتھ : 
بلند مدت حفظ کنند . را درآنھا  بھ حجم بیشتری از مشتری ھا دست یافتھ و

حظور فناوری ھای برتر و متمایز می تواند در دستیابی شرکت بھ جایگاه رھبری بازار تاثیر بگذارد . 

دستیابی بھ چنین فناوری نیازمند تعھد و پایداری منابع سازمان در بلند مدت است 

ھزینھ حفظ جایگاه رھبری در بلند مدت بسیار سنگین است 

فظ جایگاه رھبری انجام فعالیت ھای تحقیق و توسعھ و بازاریابی است الزمھ حنکتھ: 

دستھ از شرکت ھایی کھ درصدند جایگاه رقابتی خود را حفظ آن بھ دلیل تغییرات سلیقھ مصرف کنندگان و گسترش رقابت
کنند باید بھ طور مستمر بھ امر نواوری بپردازند .

شرکتھا تنھا زمانی می توانند در برخی از رده ھای محصوالت رھبر بازار شناختھ شوند کھ بھ جایگاه رقابتی و برتری 
دست یافتھ باشند . جایگاه رقابتی برتر = رھبر بازار 

تقاضایامروزه مشتری ھا و کسب و کارھا با اگاھی و دانش بیشتری از عملکرد فعالیت ھای بازاریابی دارند و گرایش و
نسبت بھ این فعالیت ھا افزایش یافتھ است . آنھا  

اطالع رسانی و پشتیبانی سازمان از مشتری ھایش بھ شکل ظاھری در سایت ھا و یا گزارش ھای ماھانھ یا ھفتگی از 
ت و نیازھای مشتری ھا نمود می یابد . آیا شک

سنجی ھایی را در زمینھ انتظارات مشتری ھا از برند انجام بسیاری از شرکتھای مشاوره بازاریابی و برند ھمھ سالھ نظر
می دھند .

یکی از بزرگ ترین و برترین موسسات مشاوره و تبلیغات بر این باور است کھ شرکت ھا باید برندھای خود را ارتقا دھند 
تا بتوانند مارک قابل اعتمادی از خود بسازند . 

ھا ارتقای برندھا = قابل اعتماد بودن مارک

GOLDER, TELLIS فاکتورھای  گانھ

چشم انداز دستیابی بھ بازار انبود و گسترده -
پافشاری مدیران -
الزامات مالی -
تمرکز بی وقفھ بر نواوری -
بھره بردرای از داشتھ ھا و اموختھ ھای قبلی -

در گذشتھ عقیده بر این بوده روابطی کھ بیشتر بر اعتبار و احترام و شھرت گرایش دارند برنده اند . 

اما امروزه برندھا یا روابطی برنده اند کھ بیشتر بھ سمت محبوبیت و جذب عالقھ گرایش دارند . 

R0BERTSعشق می ورزند و وجود ارتباط آنھا معتقد است کھ برندھای مورد اعتماد متعلق بھ مردمی ھستند کھ بھ
احساسی میان مشتری ھا و برندھا امری ضروری است . 

یک برند امروزی می تواند با تعداد از محصوالت متفاوت و گوناگون معرفی و ارائھ شوند کھ این محصوالت گاه در رده 
ھستند و یا با ھم کامال متفاوتندھای مشابھی 

زاریابان بھ تبلیغات سنتی :دالیل کاستھ شدن عالقھ بانکتھ : 
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ھزینھ :-١
تفکیک و جدا سازی : رشد ایستگاھھای مستقل و شبکھ ھای تلوزیونی موجب شده کھ سھم شبکھ ھا از مخاطبان -٢

بسیار کاھش یابد 
فناوری : افزایش استفاده از دستگاھھای کنترل از راه دور و ... موجب شده کھ بسیاری از مخاطبان بھ سادگی از -٣

فتن در معرض این تبلیغات گریزان باشند . قرار گر
ثانیھ ایی کھ موجب اشتفتگی مخاطبان ١٠ثانیھ ایی روی اوردن بھ تبلیغات ۶٠تا ٣٠اشفتگی :  بھ جای تبلیغات -۴

شده .

آن دالیکی کھ بازاریابان را بھ ترغیب مردم نسبت بھ خرید کاھش قیمت محصوالت و رائھ تخفیف موظف ساختھیکی از 
است کھ محیط بازار امروز فوق العاده رقابتی تر از گذشتھ شده است 

ورود رقبا بھ عرصھ رقابت بھ دالیل زیر افزایش یافتھ است . نکتھ : 

جھانی شدن -١
معرفی محصوالت باقیمتی پایین تر از سوی رقبای تازه وارد -٢
تعمیم برند -٣
حذف تدریجی قوانین و مقررات -۴

در بسیاری از موارد خواستھ ھای خود رابھ تولید آنھا  فروشان در حال افزایش است و اغلبقدرت بسیاری از خرده 
کننده دیکتھ می کنند 

ابزار اصلی بازاریابی این رقبا قیمت است . نکتھ : 

اغلب متخصص ھای بازاریابی خود را مسئول کسب سودھای کالن در کوتاه مدت می دانند زیرا فشار بازارھای مالی و 
دیریت ارشد سازمان روی انھاست م

تحلیل گران سھام شرکتھا در صدد کسب درامدھای ثابت و مستمر در دراز مدت ھستند و این مسئلھ را نشانھ سالمت مالی 
بلند مدت سازمان می دانند 

مفھوم شکل گرفت١٩٨٠یکی از معروف ترین و شاید مھم ترین مفاھیم بازاریابی امروز کھ برای اولین بار دردھھ 
ارزش ویژه برند است 

این مفھوم برای متخصص ھای بازاریابی دارای جنبھ مثبت و منفی است . 

بر فعالیت ھای تحقیقاتی آن جنبھ مثبت : ارزش ویژه برند ، اھمیت برند را در راھبرد بازاریابی پررنگ ساختھ و تمرکز
ا حفظ می کند و در نھایت پاسخ دادن بھ خواستھ ھای مدیریت ارشد سازمان ر

جنبھ منفی : این مفھوم بھ شیوه ھای گوناکون و با ھدف ھای مختلفی ارائھ شده است کھ ھنوز ھیچ نگرشی واحدی وجود 
ندارد 

ارزش ویژه برند شامل تاثیرات بازاریابی است کھ بھ صورت منحصر بھ فرد در مورد یک برند وجود دارد 

تمایز است .تمرکز برند سازی بر ایجاد نقاط نکتھ : 

اصول اصلی برند سازی و بحث ارزش ویژه برند بھ طور خالصھ این چند نکتھ است :

تمایزات و تفاوت ھا از ارزش افزوده محصوالت شرکت نشات می گیرد کھ دستاورد فعالیت ھای بازاریابی -١
گذشتھ سازمان روی برندھای خود است 

د ایجاد شود این ارزش می تواند بھ شیوه ھای مختلفی برای برن-٢
آن بی را تفسیر می کند و ارزشآیا ارزش ویژه برند شاخص استاندارد و مشترکی است کھ راھبردھای بازار-٣

برند را ارزیابی کرده و تخمین می زند .
ارزش برند نشان داده می وشد یا این ارزش بھ کسب مزیت آنھا  شیوه ھای بسیار متنوعی وجود دارد کھ توسط-۴

نجر می شود . (تقویت سوداوری سازمانی یا کاھش ھزینھ ھای یا ھر دو ) برای سازمان م
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فرایند مدیریت استراتژیک برند 

مدیریت استراتژیک برند بھ مفھوم طراحی و اجرای برنامھ ھا و فعالیت ھای بازاریابی با ھدف ایجاد سنجش و مدیریت 
ارزش ویژه برند می پردازد 

ژیک برند : چھار قدم فرایند میدریت استرات

شناسایی و تثبیت جایگاه برند سازمان = طراحی تصویر -١
برنامھ ریزی و اجرای برنامھ ھای بازاریابی برند -٢
سنجش و ارزیابی عملکرد برند -٣
حفظ ، تقویت و توسعھ ارزش ویژه برند -۴

شناسایی و تثبیت جایگاه برند سازمان 

گزینھ ایی است کھ بتواند از موقعیت ارزشمند و متمایزی در ذھن جایگاه سازی برای برند بھ مفھوم طراحی تصویر و 
مشتری برخوردار شوند .

برای سازمان ایجاد کند بھ باالترین حد خود ارتقا یابد . 

در ذھن مصرف کنندکان است . آن ایجاد جایگاه ارزشمند و رقابتی برای یک برند بھ معنای ایجاد برتری برای

را نسبت آنھا  با رقبا متقاعد می سازد و نگرانی ھایآن ی ھا را نسبت بھ مزیت ھا یا نقاط تمایزجایگاه سازی برند مشتر
بھ احتمال بروز ھر نوع مشکل و زیان در روی اوردن بھ این برند بر طرف می سازد . 

فلسفھ برند 

جایگاه سازی برند روشن کننده تداعیات ذھنی اصلی مصرف کنندگان از برندھاست و فلسفھ برند را معرفی می کند . 

ترسیم نقشھ ذھنی یک شیوه تصور سازی از تفاوت ھای مختلف تداعیاتی است کھ در مورد یک برند در ذھن مصرف 
کنندگان بھ وجود امده . 

آن ھ ھای از ویژگی ھا و مزیت ھایی ھستند کھ بھ بھترین شکل ، برند و شخصیتتداعیات ذھنی اصلی برند زیر مجموع
را معرفی می کند 

فلسفھ برند : جوھره برند یا تعھد اصلی یک برند نکتھ : 

یا ویژگی ھای DNAاست کھ آن کلمھ ایی از مھم ترین جنبھ ھای یک برند و تداعیات اصلی از۵تا ٣فلسفھ بند عبارتی 
ذاتی برند را نشان می دھد . باطنی و 

اجرای برنامھ ھای بازاریابی : نقاط تشابھ + نقاط تمایز و فلسفھ برند + تداعیات اصلی برند برنامھ ریزی و روح برند 
برند.

آنھااگاه باشند و بتوانند باآن دستیابی بھ ارزش افزوده برند نیازمند اجرای برندی است کھ مشتری ھا بھ اندازه کافی از
، مثبت و منحصر بھ فرد برقرار کنند . رابطھ ایی عمیق 

فرایند دانش افزایی مصرف کنندگان از برند سھ قسمت دارد 

انتخاب عناصر یا ھویت اصلی تشکیل دھنده برند و چگونگی امیختھ شدن این عناصر -١
یکپارچھ سازی عناصر برند با بھره گیری از فعالیت ھای بازاریابی و برنامھ ھای پیشبرد فروش -٢
سایر عوامل ایجاد کننده تداعیات ذھنی فرعی کھ بھ طور غیر مستقیم است -٣

انتخاب عناصر سازنده برند
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آن برند ازآن شعارھایی کھ–بستھ بندی –کاراکتر –نماد –لوگو –URL–معمولی ترین عناصر سازنده برند = نام 
استفاده می کند 

عنصر بھ تنھای در آن بھترین ازمون برای سنجش سھم ھر عنصر برند این است کھ ببینیم مشتری ھا با در نظر گرفتن
محصول چگونھ فکر می کنند آن مورد

ر برای ھر برند بھره می گیرند .اغلب مدیران بازاریابی از ترکیب مشخص و منحصر بفردی از ھمھ این عناص

انتخاب منطقی عناصر می تواند بھ تقویت ارزش ویژه برند منجر شود اما فعالیت ھای بازاریابی مرتبط با برند مھم ترین 
.سھم را در ایجاد برند دارند

برند و سایر موجودیتھا و ھویت ھا تداعیات ذھنی فرعی را در آن از برند می تواند در نتیجھ ارتباط میانتداعیات ذھنی 
ذھن مشتری ایجاد کنند . 

سنجش و ارزیابی عملکرد برند 

فعالیت  شناسایی و ارزیابی جایگاه برند اغلب دستاورد برنامھ ھای ممیزی برند است . 

رند ممیزی برند بھ مفھموم بررسی جامع برند است . ممیزی برند = بررسی جامع ب

را شناسایی کرده و شیوه ھایی برای آن برند را ارزیابی کرد باید ابتدا ارزش ویژهآن برای اینکھ بتوان وضعیت سالمتی
ارتقا و بھبود این ارزش پیشنھاد داد . 

ممیزی برند نیازمند درک عمیق منابع ارزش ویژه برند از دیدگاه سازمان و مشتری است . 

جایگاه برند خود را شناسایی کردند زمان این است کھ برنامھ ھای بازاریابی خود را با ھدف ایجاد پس از انکھ بازاریابان 
حفظ و تقویت این تداعیات ذھنی از برند  بھ اجرا در امدند . 

ر بھ برای درک تاثیرات این برنامھ ھا متخصص ھای بازاریابی باید بتوانند عملکرد برند را با بھره گیری از تحقیقات بازا
درستی درک کنند و مورد ارزیابی قرار دھند . 

یکی از شیوه ھای مناسب در این خصوص استفاده از زنجیره ارزش برند است. 

زنجیره ارزش برند 

ابزاری است کھ برای رد یابی فرایند ایجاد ارزش برندھا با ھدف درک بھتر تاثیرات مالی ھزینھ ھا و سرمایھ گذاری ھای 
بازاریابی سازمان روی برند انجام می شود 

است کھ جشم انداز گسترده ایی از نگرش ھای مختلف نسبت بھ ارزش ویژه آن اجرای مدیریت ارزش ویژه برند نیازمند
اتخاذ شود . برند

دو نمونھ از ابزارھای اصلی در تشریح راھبردھای برند سازی کالن شرکت :

محصول = نمایش تصویری –ماتریس برند -١
سلسلھ مراتب برند = تعداد و ماھیت عناصر -٢

یک شیوه نمایش تصویری از ھمھ برندھا و محصوالتی است کھ توسط یک شرکت معرفی می محصول : –ماتریس برند 
شود . 

: نشان دھنده تعداد و ماھیت عناصر مشابھ و متفاوت برند در خصوص محصوالت متنوع شرکت است سلسلھ مراتب برند 

سبد برندھای سازمان 

ھر شرکت برای فروش بھ خریداران در یک رده خاص از مجموعھ ای از تمامی برندھا و رده ھای برندھایی است کھ 
محصوالت ارائھ می کند . 
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مدیریت اثر بخش برند نیازمند نگرش بلند مدت در اتخاذ تصمیمات بازاریابی است . 

برخورداری از نگرش بلند مدت ھمچنین بھ ایجاد راھبرد ھای پویا و انیده نگر منجر می شود . 

در تحت مدیریت ارزش ویژه برند شناسایی و در نظر گرفتن مصرف کنندگان گوناگون در یکی دیگر از مالحظات مھم
تعمیم برندھا و طراحی برنامھ ھای بازاریابی است . 

فصل دوم : ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری 
= پیشرفت ھا CBBEمدل ارزش ویژه برند از دیگاه مشتری ھا 

مدیریتی را برای درک و تاثیر گذاری ھبر رفتار مصرف کنندگان یکپارچھ وھم جھت مطالعات تئوریکی و تجربھ ھای 
می سازد .

. جوھره ی موفقیت فعالیت ھای آنھا  درک نیازھا و خواستھ ھای مشتریان و سازمان ھا برای جلب رضایتنکتھ : 
سازمان است 

تجربھ ھای مشتریان از –شنیده ھا -دیده ھا–ت بر این است کھ قدرت برند در پس اموختھ ھا احساساCBBEاساس مدل 
برند نھفتھ است . 

قدرت برند ریشھ در ذھن مشتری دارد نکتھ : 

چالشی اساسی پیش روی بازاریابان در ایجاد برند قدرتمند کسب اطمینان از این نکتھ است کھ مشتری ھا تجربھ مناسبی ار 
افکار احساسات تصورات و باورھا و نگرش ھا آنھا  وی کھ در ذھناز محصوالت و خدمات بھ دست می اورند کھ بھ نح

اعتقادات مطلوبی از برند ایجاد می شود . 

: تاثیرات متفاوتی کھ دانش برند روی واکنش ھای مشتری ھا CBBEمفھوم اکادمیک ارزش ویژه برند از دیگاه مشتری 
گذارند . برند بھ جای میآن نسبت بھ فعالیت ھای بازاریابی در خصوص

ھر برند زمانی از ارزش ویژه مثبت و باالتری برخوردار می شود کھ مشتری ھا واکنش ھای خوشانید و مطلوبی را 
نشان  دھند . آن نسبت بھ محصوالت و تمام فعالیتھای بازاریابی

ی را نسبت بھ راھبردھای تردر نتیجھ برخورداری از برندی با ارزش ویژه باالتر ممکن است مشتری ھا واکنش ھای بھ
تعمیم برند نشان دھند نسبت بھ افزایش قیمت حساسیت کمتری داشتھ باشند 

عنصر کلیدی تعریف ارزش ویژه برند ٣

تاثیرات متفاوت -١
دانش برند -٢
واکنش ھای مشتری ھا بھ فعالیت ھای بازاریابی -٣

نکتھ :

دارد اگر ھیچ تفاوتی در واکنش مشتری ھا وجود ارزش برند ریشھ در وجود تفاوت ھا در واکنش ھای مشتری ھا-١
فروختھ شود در چنین حالتی رقابت تنھا بر سر قیمت آنھا  نداشتھ باشد ھر محصول بی نام و نشانی می تواند بھ

است 
معناست کھ آن در برند ایجاد می شود و این برآنھا  تفاوت ھای در واکنش ھای مشتری ھا در نتیجھ اگاھی و دانش-٢

در مورد یک برند اموختھ اند حس کرده اند دیده اند و شنیده اند تمام تجربھ ھایی است کھ در طول زمان آنھا  ھانچ
بھ دست اورده اند 

انچھ در نھایت بر تصمیم خرید تاثیر می گذارد ذھنیت و تفکرات مشتری ھا از برند است . -٣

برند از دیدگاه مشتری ھا بررسی نتایج ازمایش ھای مقایسھ ایی ساده ترین راه برای نشان دادن مفھوم عملی ارزش ویژه 
و یا ارائھ نمونھ محصوالت است .
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در مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری ھا دانش متری عامل ایجاد تمایز ھاست کھ این تمایز ھا در نگرش مشتری ھا 
بھ شکل اررزش ویژه برند منعکس می شود . 

ده بازاریابی بودجود می اورد . بازاریابان باید تمامی ھزینھ یناتژیکی را از فعالیتھای گذشتھ بھ اارزش ویژه برند پل استر
ھای سالیانھ صرف شده در زمینھ تولیدو بازاریابی محصوالت را نھ در قالب ھزینھ بلکھ در نقش سرمایھ گذاری در 

. و تجربھ مشتری ھا نسبت بھ برند تلقی کنند–احساسات –دانستھ ھا 

است . آینده این فعالیت ھا یک سرمایھ گذاری برای

کیفیت سرمایھ گذاری مھم ترین عامل در زمینھ برند سازی است . نکتھ : 

آینده دانش برند کھ توسط فعالیتھای بارازیابی در طول زمان شکل می گیرد جھت حرکات مناسب و نامناسب را برای
برند روشن می سازد . 

را افزایش یا کاھش دھد .آن سازمان انجام می دھد می تواند سطح ارزش ویژه برندھر فعالیتی کھ

ان دستھ از سازمانھایی کھ موفق بھ ایجاد برندھای قدرتمند شده اند تنھا با درک درست این مفاھیم و استفاده بھینھ از 
اده سازی این اموختھ شفاف سازی ارتباط و پیفعالیت ھای بازاریابی خود توانستھ اند ابزارھا و شیوه ھای مناسبی را برای

ھا بیابند 

شبکھ –تاثیر بگذارند کارکنان تامین کنندگان آن سایر فعالیت ھایی کھ می توانند بر موفقیت برند و افزایش ارزش ویژه
رسانھ ھا و دولتھا ھستند . –فروش سازمان –توزیع 

دانش برند کلیھ ایجاد ارزش ویژه برند است . برای باال بردن دانش مصرف کنندگان مدل جامع CBBEاز دیدگاه مدل 
حافظھ مصرف کنندگان کھ توسط روان شناسان طراحی شده است تاثیر چشم گیری دارد . 

باطی ترسیمی مدل حافظھ شبکھ ایی تداعیات ذھنی : حافظھ ی افراد را بھ عنوان مجموعھ ایی از گره ھا و رشتھ ھای ارت
می کند . 

قطر رشتھ ھا نشان دھنده میزان قدرت پیوند ھا و تداعیات میان این اطالعات با یکدیگر ھستند . 

دانش مصرف کننده از برند شامل دو عنصر اساسی نکتھ : 

آگاھی از برند             کھ شامل * شناسایی برند و * یاداوری برند می باشد -١
تصویر ذھنی از برند -٢

آگاھی از برند = بھ مفھوم قدرت گرھھ ھای اطالعاتی درباره یک برند در حافظھ ی فرد است . توانایی مصرف کننده 
برای شناسایی برند در شرایط مختلف 

تصویر ذھنی از برند = ادراکات و احساسات مصرف کننده در مورد برند کھ توسط تداعیات ذھنی ذخیره شده در حافظھ 
. انعکاس می یابد 

برند را آن تداعیات از برند سایر گره ھای اطالعاتی ھستند کھ با گره اطالعاتی یک برند در حافظھ پیوند دارند و مفھوم
برای مصرف کننده روشن می سازد . 

اگاھی و اشنایی با برند دست ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری زمانی رخ می دھد کھ مصرف کننده بھ سطح باالیی از 
در حافظھ ی خود داشتھ باشد . آن باشد و تداعیات قدرتمند مطلوب و منحصر بفرد را ازیافتھ 

اگاھی از برند برای ایجاد واکنش ھای مثبت و مطلوب در مصرف کننده بھ تنھایی کافی نیست 

آن خدمت در نظر بگیرند واکنش ھای کھ نسبت بھاگر مشتری ھا برند را فقط بھ عنوان نماینده یک محصول یا یک رده
ارائھ می دھند با محصول بی نام و نشان مشابھ است . 
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ایجاد و تثبیت تصویر ذھنی مصبت از برند در حافظھ مصرف کننده رابطھ تنگاتنگی با ایجاد اگاھی نسبت بھ برند و 
دستیابی بھ ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری دارد 

ند شامل عملکرد برند بر اساس دو شاخص اگاھی از بر

شناسایی برند = در تاثیر مواجھھ قبلی -١
یاداوری برند = در فراخوانی اطالعات -٢

آن توانایی مصرف کننده در تاثیر مواجھھ قبلی با برند در شرایطی است کھ نشانھ یا راھنمایی در زمینھشناسایی برند : 
برند بھ وی ارائھ شود . 

: عبارت است از توانایی مصرف کننده در فراخوانی اطالعات مربوط بھ برند از حافظھ ی خود در یاداوری برند 
یا موقعیت خرید یا استفاده خود بھ عنوان اشاره یا راھنایی در آن شرایطی کھ رده محصول و نیازھای قابل ارضا توسط

انتخاب برای وی مطرح شود . 

ھ بسیاری از تصمیمات مصرف کننده در لحظھ خرید اتخاذ می شوند یعنی در جایی کھ برند ، اگر تحقیقات نشان دھند ک
لوگو ، بستھ بندی و .... بھ صورت فیزیکی در برابر چشمان وی قرار دارد در این حالت شناسایی برند نقش مھمی دارد . 

ن و مکان خرید اتخاذ می شود یاداوری نقش اما اگر تصمیم گیری ھای مصرف کننده اغلب با بررسی قبلی و خارج از زما
پر رنگی دارد . 

افزایش سطح یاداوری برند نقش کلیدی برای شرکت ھای خدماتی و برندھای انالین دارد 

یاداوری برند ممکن است در لحظھ ی خرید اھمیت کمتری داشتھ باشد 

رند دارد می توان گفت کھ بھ طور کلی در مواردی کھ مصرف کننده در حافظھ ی خود اطالعات زیادی نسبت بھ ب
شناسایی برند بر مشتری تاثیر گذار تر است . 

مزیت ھای اگاھی از برند :

مزیت ناشی از یادگیری -١
مزیت ناشی از تامل -٢
مزیت ناشی از انتخاب -٣

مزیت ھای ناشی از یادگیری 

اگاھی از برند بر شکل گیری و قدرت تداعیات ذھنی تاثیر می گذارد . 

برای ایجاد تصویر ذھنی مناسب از برند بازاریابان باید قبل از تصویر چیز بتوانند یک گره اطالعاتی از این در حافظھ ی 
مصرف کننده ایجاد کنند تا بتوانند بھ سادگی بر شیوه یادگیری وی تاثیر بگذارد . 

گام اول در ایجاد ارزش ویژه برند ثبت نام برند در ذھن مصرف کننده است .

مزیت ھای ناشی از تامل 

برند را در مجموعھ برندھای مورد تامل فرد افزایش می آن ارتقای سطح اگاھی مصرف کننده از برند احتمال قرار گرفتن
دھد 

تحقیقات متعدد نشان داده کھ مصرف کنندگان بھ ندرت تنھا بھ یک برند وفادارند بلکھ مجموعھ ایی از برندھا را در ذھن 
را مورد تامل قرار داده و بررسی می کنند . آنھا  کھ ھنگام خرید یا سایر مواقعخود دارند 

قرار گرفتن برند در مجموعھ مورد تامل مشتری موجب می شود کھ برندھای رقیب بھ ندرت مورد توجھ قرار گیرند 
کمتر شود . آنھا  میزان یاداوری

مزیت ھای ناشی از انتخاب 
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پیچیدگی است . –در زمینھ تغییر نگرش یا ترغیب مصرف کنندگان مدل احتمال یکی از مدلھای تاثیر گذار

این مدل بر پایھ این اصل شکل گرفتھ است کھ شرایط تصمیم گیری با میزان درگیری ذھنی اندک زمانی ایجاد می شود کھ 
کاھش یابد . آنھا  انگیزه خرید مصرف کنندگان یا توانایی خرید

انگیزه خرید مصرف کننده -١

محصوالت و برندھا بھ یک اندازه برای بازاریابان اھمیت دارند . 

عدم وجود تمایز ملموس در میان برندھای فعال در یک رده محصول یا خدمت موجب می شود کھ مصرف کنندگان نسبت 
بھ فرایند انتخاب برند بی انگیزه باشند 

توانایی خرید مصرف کننده -٢

از رده ھای محصوالت مصرف کنندگان دانش مورد نیاز یا تجربھ کافی را برای قضاوت درباره کیفیت در برخی 
محصول ندارند . 

واقعیت این است کھ کیفیت محصول اغلب ویژگی مھمی است کھ بدون وجود تجربھ و مھارت ھای قبلی بھ دشواری می 
قضاوت کرد . آنھا  توان در مورد

است . آن ھ مفھوم افزایش میزان اشنایی مصرف کنندگان از برند از طریق تکرار مواجھھ و تماس باایجاد اگاھی از برند ب

اگاھی از برند 

در حافظھ آن ھر قدر بر تجربیات مصرف کننده از یک برند با دیدن و شنیدن و فکر کردن افزوده می شود احتمال ثبت
افزایش می یابد . 

مشتری ھا افزایش می دھد . تکرار قابلیت شناسایی را برای 

و سایر جزئیات مربوط بھ مصرف یا آن بھبود یاداوری برند نیازمند ایجاد پیوند میان برند با رده محصوالت مرتبط با
خرید در حافظھ ی فرد است . 

کید بر ارتباط در بازارھای رقابتی یا شرایطی کھ برند بھ تازگی بھ یک رده فعالیت قدم گذاشتھ است . مھم ترین نکتھ تا
رده است . آن بی و ویژگی ھای خاص محصوالت موجود درآیا میان فعالیت ھای باز

بسیاری از بازاریابان تالش کرده اند تا با استفاده از تبلیغات تکان دھنده و انتخاب موضوعات نامانوس و عجیب اگاھی 
مشتری ھا را از برند افزایش دھند . 

اد تصویر ذھنی مثبت از برند نیازمند برنامھ ھای بازاریابی است کھ بتواند تداعیات مطلوب تصویر ذھنی از برند : ایج
منحصر بھ فرد و قدرتمند رابا برند در حافظھ مصرف کننده پیوند بزند . 

انچھ برای ایجاد ارزش ویژه برند مھم است قدرت مطلوبیت و منحصر بفرد بودن تداعیات در ذھن مصرف کنندگان است.

اعیات ذھنی مصرف کننده از برند می تواند بھ شیوه ھای مختلفی تشکل گیرد . از تجربھ ھای شخصی گرفتھ تا کسب تد
تبلیغات دھان بھ دھان و ....–گزارش –اطالعات از منابعی مثل اخبار 

دو عاملی کھ تداعیات از اطالعات گوناگون را در ذھن فرد تقویت می کند 

رابطھ ی این اطالعات با جزئیات زندگی فرد -١
در طول زمان است آنھا  میزان سازگاری میان-٢

بلکھ بھ موفقیت تامل ھر کدام از ما آنھا  تداعیات خاص از برند و میزان پراکندگی این تداعیات نھ تنھا بھ قدرت
نسبت بھ برند بستگی دارد . 

ویژگی ھای برند 
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تبط با ھر کدام از ویژگی ھای محصول یا خدمت در ذھن ھر کدام از افراد است بھ مفھموم ارزش و معنای مر

تجربھ شخصی : پر رنگ ترین تداعیات را از ویژگی ھا و مزیت ھای برند در ذھن ایجاد می کند و در تصمیم نکتھ : 
گیری ھای مصرف کنندگان تاثیر بسزایی دارد 

در حوزه آنھا  اسب و منحصر بھ فرد از برند و استفاده ازمتخصص ھای بازاریابی برای انتخاب تداعیات من
ارتباطات بھ دقت رفتار مصرف کنندگان و رقبا را مورد تحلیل قرار می دھند تا بتوانند بھترین جایگاه را برای برند 

خود شناسایی کنند . 

–خواستنی باشد مثل راحتی دستھ از تداعیاتی ھستند کھ برای مصرف کننده جذاب وآن تداعیات مطلوب برای برند
ظاھری جذاب –تاثیر گذاری –قابلیت اعتماد 

عامل وابستھ است ٣مطلوبیت تداعیات ذھنی بھ 

سطح رابطھ -١
تمایز -٢
باور کردنی بودن برای مصرف کنندگان -٣

واقع و در عمل با ایجاد تداعیات ذھنی مطلوب و خوشایند نیازمند این است کھ شرکت قادر باشد تداعیات مطلوب را بھ 
ارائھ محصوالت و خدمات خود برای مصرف کنندگان ایجاد کند .

قابلیت ارائھ بھ سھ عامل بستگی دارد 

توانایی واقعی یا بالقوه محصول در زمینھ ارائھ عملکرد مورد انتظار -١
عملکرد آن سازمان در زمینھآینده چشم انداز ارتباطات-٢
مدتمیزان دوام این عملکرد در بلند-٣

جوھره جایگاه سازی برند = ارائھ مزیت رقابتی پایدار است نکتھ: 

بازاریابان می توانند این تمایز منحصر بھ فرد را با بھره گیری از مقایسھ ھای مستقیم با رقبای خود با مشتری ھا اشکار 
ایجاد کنند . آنھا  کنند و یا بھ شیوه ضمنی و پنھان در ذھن

ویژگی ھای غیر مرتبط با محصول ساده تر می توانند تداعیات منحصر بھ فرد را در ذھن ایجاد کنند . 

قدرت تداعیات ذھنی مرتبط با رده محصول تاثیر مھمی در میزان اگاھی برند در ذھن مصرف کننده دارد . 

منجر می شود بازاریابان بایستی اطمینان یابند برای ایجاد واکنش ھای متمایز کھ بھ افزایش ویژه برند از دیدگاه مشتری ھا 
ت ا برند نھ تنھا مطلوب و خوشایند است بلکھ منحصر بھ فرد است . آیا کھ تد

گام ھای چھار گانھ در برند سازی :

حصول اطمینان از وجود رابطھ ایی تنگاتنگ میان ھویت برند و مشتری ھا و ایجاد تداعیات از برند در ذھن -١
.(تو کیستی ؟) ھویت برند یا طبقھ محصول آنھا  توجھ بھ نیازھای خاصمشتری ھا با

ایجاد و تثبیت مفھوم جامع از برند در ذھن مشتری ھا با ایجاد ارتباط استراتژیک میان مجموعھ تداعیات ملموس -٢
و ناملموس از برند با برخی از ویژگی ھای محصول ( تو چیستی ؟) مفھوم برند 

مناسب مشتری ھا نسبت بھ این ھویت و مفھوم برند استخراج واکنش ھای -٣
( من درباره ی تو چھ فکری می کنم ؟) واکنش ھا بھ برند 

تغییر واکنش ھای متشری ھا نسبت بھ برند با ھدف ایجاد رابطھ ایی تنگاتنگ و ایجاد وفاداری رفتاری و قدرتمند -۴
اشم و چھ نوع تداعیاتی از تو داشتھ باشم ؟)در میان مشتری ھا ( من دوست دارم تا چھ حد بھ تو نزدیک ب

نردبان برند سازی = با ترتیب این گام ھا از ھویت نا مفھوم و سپس واکنش ھا و ایجاد رابطھ با برند شکل می گیرد . 
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برجستگی ھای برند 

ایجاد ھویت مناسب = ایجاد برجستگی برند 

ا مورد سنجش قرار می دھد . اگاھی از برند با ایجاد ارتباط برجستگی برند = شاخصی است کھ میزان اگاھی از برند ر
میان عناصر بند و رده محصول و تحت تاثیر موقیت ھای خرید و مصرف بھ محصول ھویت می بخشد .

عمق اگاھی از برند شاخصی است کھ میزان احتمال بھ خاطر رسیدن یکی از عناصر برند و سھولت این امر را برای 
سنجش قرار می دھد . مصرف کننده مورد

را بھ راحتی بھ خاطر می اوریم از عمق بیشتری برخوردار است . آنھا  اگاھی از برندھایی کھ ما

سلسلھ مراتب محصول : نشان می دھد کھ نھ تنھا عمق اگاھی مصرف کننده از برند مھم است بلکھ وسعت این اگاھی نیز 
وسعت ، سلسھ مراتب ) نقش بسزایی دارد در انتخاب برند . ( عمق ،  

افزایش سطح برجستگی برند می تواند بھ افزایش مصرف منجر شده و حجم فروش را افزایش دھد 

نیست بلکھ آن در بسیاری از موارد بھترین راه برای ارتقای سطح فروش برند بھبود نگرش ھای مصرف کننده نسبت بھ
برند می افتد آن بھ فکر استفاده ازآنھا  مصرف کننده درافزایش وسعت اگاھی از برند و موقعیت ھایی است کھ 

برندی کھ از عمق و وسعت و اگاھی زیادی در ذھن مصرف کننده بھره مند باشد از سطح بر جستگی باالیی برخوردار 
است . 

برجستگی برند = نخستین گام مھم در دستیابی بھ ارزش ویژه برند است اما ھمیشھ کافی نیست . 

است . آن ایجاد مفھوم برند شامل ایجاد و تثبیت تصویر ذھنی ازنکتھ : 

مفھوم برند از دو عنصر اصلی تشکیل شده است : 

تداعیات ذھنی مرتبط با عملکرد برند -١
تصورات ذھنی -٢

محصول = ھستھ اصلی مفھوم ارزش ویژه برند را شکل می دھد 

پیش نیاز وقعیت بازاریابی = طراحی و ارائھ محصولی است کھ بتواند بھ طور کامل نیازھا و خواستھ ھای مشتری را 
ارضا کند . 

برای ایجاد وفاداری بھ برند ، بازاریابان باید اطمینان حاصل کنند کھ تجربیات مصرف کننده از محصولشان می تواند 
د . را براورده کنآنھا  دست کم انتظارات

شاخص عملکرد برند : تشریح می کند کھ محصول یا خدمت تا چھ حد می تواند نیازھای عملکردی مشتری را بھ خوبی 
پاسخ دھد . 

عملکرد برند ابعادی را کھ موجب تمایز برند می شود را در بر می گیرد . 

برترین جایگاه برند بھ کسب مزیت ھای عملکردی وابستھ است . 

یت ھای عملکرد برند ویژگی ھا  و مز

٢عناصر واجزای اصلی و ویژگی ھای مکمل -١
قابلیت اطمینان ، دوام ، و قابلیت تعمیر و استفاده دوباره از محصول--٢
اثر بخشی و کارایی خدمات نظیر خدمات جانبی محصول و میزان ھمدلی ارائھ دھندگان خدمات با مشتری -٣
سبک و طراحی محصول -۴
قیمت -۵
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قابلیت اطمینان : شاخصی است کھ میزان ثبات و پایداری عملکرد را در طول زمان و در دفعات مختلف مورد سنجش 
قرار می دھد . 

دوام : طول عمر مورد انتظار از محصول است 

قابلیت تعمیر : سھولت تعمیر محصول در شرایط مورد نیاز است 

تری ار در تمامی عناصر خدمت در مورد یک برند مورد سنجش اثر بخشی خدمت : شاخصی است کھ میزان رضایت مش
قرار می دھد 

کارایی خدمت : سرعت پاسخگویی سازمان در ارائھ خدمات 

ھمدلی  در خدمت رسانی : میزان توجھ ارائھ کنندگان خدمت بھ عالیق پنھان و میزان اعتماد مشتری بھ انھاست . 

است . م ترین تدعیات عملکردی : قیمتھیکی از م

مصرف کنندگان دانستھ ھای خود را از رده محصول در چھار چوب قیمت سازماندی می کنند . 

بھ ویژگی ھای برونی محصول یا خدمت ، شامل شیوه ھای ارضای نیاز ھای اجتماعی و تصویر سازی ذھنی از برند : 
روانی مشتری وابستھ است . 

تصویر سازی ذھنی از برند : شیوه تفکر و ذھنیات افراد را در خصوص برند نشان می دھد و بر خالف عملکرد برند 
کمتر بھ نگرش افراد در زمینھ واقعیات می نگرند . ھمچنین بھ جنبھ ھای ناملموس و نامشھود از برند اشاره دارد و 

ر مستقیم کسب می کنند . مصرف کنندگان تصاویر ذھنی را بھ صورت مستقیم و یا غی

بسیاری از دارایی ھای نا مشھود می توانند با برند مرتبط شوند . 

چھار دستھ از مواردی کھ با برند مرتبط می شود :

نیم رخ (خصوصیات برجستھ ) مصرف کننده -١
موقیعیت ھای خرید و مصرف -٢
شخصیت ھا و ارزش ھا -٣
تاریخچھ و میراث و تجربھ ھا -۴

تداعیت ذھنی فرد از برند می تواند عامل جمعیت شناختی یا روان نگاشتی زیر را در بر بگیرد . 

سطح درامد - ۴سن      -٣نژاد      -٢جنسیت      -١

فاکتور ھای روان نگاشتی :

شغلی ، دارایی ھا ، وضعیت اجتماعی یا نھادھای سیاسی آینده نگرش بھ فرد بھ زندگی ،

تصویر سازی مشتری می تواند با اندازه و یا نوع سازمان مرتبط باشد . b to b–اری میان کسب و کار در تعامالت تج

تداعیات ذھنی مشتری نسبت بھ موقعیت ھای استفاده ، می توانند با زمان استفاده از برند در روز ، ھفتھ ، ماه ، یا سال با 
ع فعالیت ھای فرد حین استفاده در چھار چوب فعالیت ھای رسمی یا موقعیت مکانی ( درون یا بیرون از خانھ ) یا با نو

غیر رسمی مرتبط باشند . 

برندھا می توانند با بھره گیری از توجھ مشتری یا فعالیت ھای بازاریابی مانند یک فرد ویژگی ھای شخصیتی را بھ خود 
نسبت دھند و برندی مدرن ، سرزنده و ھیجان انگیز جلوه کنند . 

اصلی شخصیت برند :بعد۵

صمیمیت = متواضع ، صادق ، سرحال و خوش رو -١
ھیجان = با دل و جرات ، سرزنده ، خالق و بھ روز -٢
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شایستگی = قابل اعتماد ، با ذکاوت و موفق -٣
خبرگی = با کالس و جذاب -۴
تنومندی = طبیعی ، بکر ، خشن -۵

تبلیغات = روی شخصیت برند تاثیر بھ سزایی دارد 

طراحان اگھی ھای تبلیغاتی با در نظر گرفتن ویژگی ھای شخصیتی افراد و بھره گیری از تکنیک ھای برگرفتھ از علم 
انسان شناسی یا تکنیک انیمیشن محصول ، تکنیک استفاده از کاراکتر برند و شخصیت سازی ، شخصیت برند را در ذھن 

مصرف کننده حک سازند . 

تفاده کننده محصول و موقعیت استفاده در تصمیم گیری ھای مشتری اھمیت داشتھ باشد زمانی کھ ایجاد تصویر از اس
باید ارتباط نزدیک تری با دیکدیگر داشتھ باشد . آن شخصیت برند و تصویر سازی ذھنی از

این تاثیرات برای کاالھای عمومی واضع تر و بیشتر از کاالھای خاص است . 

متر تحت تاثیر نظرات سایرین قرار می گیرند و نسبت بھ شیوه نگرش مردم بھ خود آن دستھ از مصرف کنندگانی کھ ک
برند ھا با موقعیت مصرفشان منطبق و متناسب باشد . آن حساس ترند اغلب برندھایی را انتخاب می کنند کھ شخصیت

خود گیرند و ارزو ھا و رویاھای برند ھا می توانند با یکپارچھ ساختن تمامی انی نوع تداعیات جلوه ایی افسانھ ایی بھ 
بازی کنند . آنھا  مشتری ھای وفادار خود را تحقق سازند و بھ این ترتیب نقشی نمادین در زندگی

بعد اصلی تقسیم می کنند . ٣ان دستھ از تداعیات برند را کھ تصویر ذھنی و مفھوم برند را شکل می دھند بھ 

بھ فرد بودن منحصر -٣مطلوبیت      -٢قدرت       -١

تداعیات کلید دستیابی بھ ارزش ویژه برند ھستند . نکتھ : 

برای ایجاد ارزش ویژه برند این نکتھ مھم است کھ ھر برند می تواند تداعیات ذھنی قدرتمند مطلوب و منحصر بھ فردی 
را بر اساس ترتیب ذکر شده ایجاد کند . 

ھ انقدر قدرتمند و پر رنگ باشد کھ مصرف کننده انا را بھ خاطر اورد تداعیات مطلوب از برند شما زمانی اھمیت دارد ک
و بتواند بھ برند شما ارتباط دھد . 

مفھوم برند :

چیزی کھ مشتری ھا در مورد برند حس کرده اند یا آن ان چیزی کھ موجب ایجاد واکنش نسبت بھ برند می شود یا در واقع
می اندیشند .آن بھ

قضاوت ھای نسبت بھ برند 

از برند کھ با کنار ھم نھادن تمامی عملکرد و تداعیات و تصاویر ذھنی آنھا  عبارتند از عقاید فردی مشتری ھا و ارزیابی
برند شکل می گیرد . آن از

نوع از قضاوت ھای مھم :۴

قضاوت در مورد کیفیت -١
قضاوت در مورد اعتبار -٢
تامل در خصوص برند -٣
آن برتری-۴

نگرش ھا در مورد برند با جمع بندی کلی ارزیابی ھای مشتری ھا از برند بوجود می اید . نگرش ھا از برند بھ مزیت ھا 
وابستھ است . آن و ویژگی ای خاص

رابطھ ی نزدیک دارند . آن مھم ترین نگرش ھا انھایی ھستند کھ با کیفیت اداراک شده ارزش مشتری و رضایت



19

اعتبار برند :

بعد مورد سنجش قرار می دھد ٣میزان ارزش و مقبولیت برند سازمان را بر اساس 

ادراک فرد از تخصص سازمان -١
قابلیت اعتماد سازمان -٢
مطلوبیت -٣

شرایط اعتبار برند 

شایستھ و نواور باشد (تخصص سازان )-١
عتماد )قابل اتکا باشد و بتواند در بلند مدت مشتری ھا را بھ خود جذب کند (قابلیت ا-٢
جذاب و سرگرم کننده باشد و ارزش ھزینھ ی صرف شده را داشتھ باشد (مطلوبیت )-٣

متعلق است ) ارزیابی می کند . آن اعتبار شاخصی است کھ میزان عالقھ مندی مصرف کننده بھ سازمان را (کھ برند بھ

وجود نگرش ھای مطلوب و اعتماد نسبت بھ برند مھم است اما کافی نیست . 

تامل نکند تمامی آن مشتری ھنگام خرید یا مصرف محصول این برند را در نظر نیاورد و در خصوص انتخاباگر
تالشھای سازمان بی نتیجھ می ماند . 

را در انتخاب خود در نظر می گیرند . آن تامل بر برند تا حدودی وابستھ بھ این امر است کھ تا چھ حد مشتری ھا

ی بھ شکل گیری تداعیات مطلوب و قدرتمند از برند در چھارچوب تصویر ذھنی مصرف کننده تامل بر برند تا حد زیاد
وابستھ است . 

برتری برند 

برتری شاخصس است کھ میزان منحصر بھ فرد بودن و تمایز برند از سایرین را از دیدگاه مشتری ھا می سنجد . 

ویا با مشتری ھاست و تا حد زیادی بھ میزان و ماھیت برتری شاخصی حساس و کلیدی در ایجاد رابطھ ایی عمیق و پ
بھ تصویر ذھنی برند در ذھن مشتری وابستھ است . آن تداعیات منحصر بھ فرد از برند و بھ تبع

احساسات نسبت بھ برند 

پاسخ ھا و واکنش ھای ھیجانی و عاطفی مشتری ھا نسبت بھ برند 

احساسات بھ برند ھمچنین با جریان ھای اجتماعی کھ تحت تاثیر برند ایجاد می شود در ارتباط ھستند . 

احساسات می توانند خفیف ، شدید ، منفی ، یا مثبت باشد . 

اده ھیجاناتی کھ تحت تاثیر یک برند در افراد ایجاد می شود می تواند تداعیات ذھنی قوی و پایداری را در تمام مدت استف
ایجاد کنند .آنھا  از محصول در ذھن

محققان تبلیغاتی را تحت عنوان تبلیغات دگرگون کننده بر پایھ احساسات و عواطف برند در ذھن افراد طراحی کرده اند . 

اینگونھ تبلیغات با ھدف تحول در ادراک فرد از تجربھ مصرف محصول طراحی شده است . 

گانھ زیر مھم ترین انواع ھیجانات و احساسات در برند سازی است . ۶نکتھ : موارد 

افزایش می یابد آنھا  شور بر انگیختگی ==== احساسات تجربی . بھ سرعت شدت- ٣سرگرمی  -٢گرمی  -١
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ھ تدریج احترام بھ خود ==== احساساتی پایدار و شخصی ھستند کھ ب-۶پذیرش اجتماعی    -۵احساس امنیت  -۴
.افزایش می یابند 

بھ آن گرمی : زمانی کھ برند احساسات ارامش بخش را در مشتری ھا ایجاد کند و حس اسودگی و صلح و دوستی را در
hall markوجود اورد . مصرف کنندگان تحت تاثیر این احساس ، عالقھ و نزدیکی خاصی را با برند می یابند . مثل 

خوشی ، سرور و سر زندگی را آنھا  ین احساسی در مصرف کنندگان باعث می شود کھسرگرمی : تحریک و ایجاد چن
(Disney)تجربھ کنند . 

حس زنده بودن و جواب و آنھا  شور و برانگیختگی : برندھایی کھ چنین احساسی را در مصرف کنندگان ایجاد می کنند بھ
(mtv)پر انرژی بودن را می بخشد . 

ی کھ بتوانند احساس اطمینان و ارامش خاطر و امنیت ایجاد کنند کھ در نتیجھ این احساس مصرف احساس امنیت : برندھای
(all state)کنندگان کمتر نگرانی ھای زندگی روزمره را تجربھ می کنند . 

آنھا  پذیرش اجتماعی : اغلب مصرف کنندگان احساس می کنند کھ دیگران ظاھر ، رفتار ، ویژگی ھای مناسب تری از
دارند . ایجاد حس پذیرش فرد توسط اجتماع کھ در نتیجھ استفاده از یک برند در ذھن دیگران ایجاد می ش ود موجب می 

شود کھ ویژگی ھای محصول بھ مصرف کنندگان نسبت داده شود . (مرسدس بنز ) 

و شخصیت خود داشتھ باشند و احترام بھ خود : برندھایی کھ موجب می شود مصرف کننده احساس برتری نسب بھ خود 
(tide)از زندگی گذشتھ و حال خود احساس رضایت و غرور کند 

ھم نوایی با برند : شاخصی است کھ تشریح کننده ماھیت این رابطھ و میزانی است کھ مشتری ھا احساس می کنند با برند 
ھم صدا و ھم نوا ھستند . آنھا  روی یک طول موج فکری قرار دارند و با

م نوایی شاخصی است کھ میزان شدت یا عمق نزدیکی روانی مشتری ھا با یک برند و میزان فعالیت ھای را کھ تحت ھ
تاثیر این حس وفاداری در رفتار مشتری شکل می گیرد نشان می دھد . 

رده تقسیم شوند . ۴می توانند در آن حضور در رویدادھای فرھنگی و اجتماعی مرتبط با

وفاداری رفتاری -١
وجود وابستگی ھا و وفاداری نگرشی -٢
ایجاد حس تعلق بھ انجمن -٣
امیختگی فعاالنھ با برند -۴

عبارت است از تکرار خرید از یک رده محصول بھ دلیل تعلق خاطر مشتری ھا نسبت بھ برند وفادای رفتاری : 

برند است . ھم نوایی با برند نیازمند وجود وابستگی قوی و شخصی میان مشتری و

را بھ عنوان برندی آن برای ایجاد ھم نوایی با برند ، مشتری ھا باید نھ تنھا نگرش مثبت نسبت بھ برند داشتھ باشند بلکھ
ویژه و متمایز بشناسند . 

قدرتمند ترین شکل ثابت وفاداری برند زمانی رخ می دھد کھ :

ند کھ زمان ، انرژی ، پول ، و سایر منابع خود را فراتراز انچھ مشتری ھا بھ یک بنرد متعھد شوند یا تمایل داشتھ باش
ھنگام خرید یا مصرف صرف کرده اند بھ برند محبوب خود اختصاص دھند . 

بعد اصلی دارد :٢ھم نوایی با برند و روابطی کھ مشتری ھا با برندھا ایجاد می کنند نکتھ : 

پویایی -٢شدت                        -١

شاخص شدت =  قدرت وابستگی نگرش و حس تعلق بھ انجمن را در میان مشتری ھای یک برند می سنجد . 
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شاخص  پویایی = بیانگر این است کھ مشتری چند بار برندی را خریداری یا مصرف می کند و تا چھ حد بھ حضور در 
سایر فعالیت ھای مرتبط با برند متعھد است . 

در مباحثی مثل رد یابی وضعیت برند و ارزیابی کمی میزان موقعیت برند سازی است . cbbeیکی از کاربرد ھای مدل 

بر این است کھ سنجش قدرت برند بھ شیوه تفکر ، احساس ، و رفتار مشتری ھا وابستھ است . cbbeاساس مدل 

ھیجانات و آنھا  ند و نسبت بھوابستھ و نزدیک باشآنھا  قدرتمند ترین برند ھا انھایی ھستند کھ مشتری ھا جنان بھ
احساسات داشتھ باشند کھ خود بھ عنوان مبلغان و سفیران برند تالش کرده . 

مشتری ھا از طریق یادگیری و کسب تجربھ درباره برند می توانند بھ شیوه ایی اندیشیده و عمل کنند کھ سازمان بھ مزیت 
ارزش ویژه برند دست یابد . 

ز گام ھایی است کھ می تواند بھ سادگی توسط برنامھ بازاریابی اثر بخش در مدت زمان کوتاھی ایجاد ھویت برند یکی ا
ایجاد شود . 

و مشتری ھا را تحت تاثیر قرار می دھد بعد برخوردار است . ٢ھر برند قدرتمند از 

قلب - ٢عقل                           -١

برندھای قدرتمند عملکرد محصول و تصویر سازی ذھنی را با ھم در امیزند . یک برند قدرتمند با ایجاد جاذبھ منطقی و 
ھیجانی برای مشتری ھا می تواند نقاط تماس چند گانھ ایی را میان خود و مشتری ھا تعریف کند و بھ این ترتیب اسیب 

پذیری خود را برای رقبا کاھش دھد . 

مفاھیم منطقی می تواند نیازھای منفعت طلباه مشتری ھا را ارضا کرده . در عین حال تاکید بر مفاھیم احساس و تاکید بر
را براورد کند . آنھا  ھیجانی می تواند نیازھای روان شناختی و ھیجانی

را با تاکید آن و تمایزتصویر ذھنی از برند در نتیجھ تداعیات گوناگون شکل می گیرد و می تواند بر قدرت برند افزوده
بر ویژگی ھای مختلف پر رنگ کند . 

برند ھای قدرتمند ھم از وسعت (دو بعدی بودن ) و ھم از عمق (غنی بودن ) برخوردارند . نکتھ : 

احساسات نسبت بھ برند می تواند با احساسات تجربی (گرمی ، سرگرمی ، شور وبرانگیختگی ) اغاز شود و بھ احساسات 
( امنیت ، پذیرش اجتماعی ، و احترام بھ خود ) ختم شود . درونی 

سرانجام این کھ ھم نوایی با برند نظم شخصی را در فعالیت ھای سازمان می طلبد و با تاکید سازمان بر وفاداری رتفاری 
ھمھ پیش نیازی بھ عنوان نقطھ شروع آغاز و با ایجاد حس تعلق بھ انجمن برند در مشتری ھا بھ پیش می رود . و اینھا

برای ایجاد تعھد پویا در مشتری ھاست . 

روابط میان مشتری و برند پایھ و اساس ھم نوایی با برند و ایجاد برندھای قدرتمند است . 

crmمدیریت روابط با مشتری 

تری با سازمان برای ردیابی فعالیت ھای مصرف کننده و مدیریت تعامالت مشآن از سیستم ھای داده پردازی و کابردھای
بھره می جوید . 

Crm تمامی نقاط تماس مشتری با سازمان را شامل ایمیل ، مراکز تماس تلفنی ، فروشگاھا ، خرده فروشھا ، نمایندگی
ھای فروش یکپارچھ می سازد تا بتواند تبعات تعامالت مشتری را رد یابی و مدیرت کرده و اطالعاتی را برای پیش بینی 

محصول و مدیریت زنجیره تامین فراھم سازد . ھای مالی طراحی

معموال نیازمند نصب سخت افزارھا و نرم افزارھای پیچیده و گران قیمت ھستند . crmپروژه ھای 
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زمانی کھ این سیستم ھا در سازمان نصب شوند مشتری ھا می توانند انتظار داشتھ باشند کھ سازمان با استفاده از قدرت 
بھ کاھش ھزینھ ھا یا افزایش سوداوری روی اورده و بتواند ھزینھ صرف آنھا  ھره بردرای مناسب ازتحلیل اطالعات و ب

شده را جبران نماید . 

بھ شمار می رود . crmفناوری : جزء کوچکی از معادلھ 

رائھ کرده اند . بسیاری از شرکت ھا برنامھ ھای بازاریابی مشتری مدارانھ ایی را برای بھبود تعامالت خود با مشتری ا

تحت تاثیر درامد و ھزینھ کسب ، حفظ و فروش درباره بھ مشتری قرار دارد . clvارزش طول عمر مشتری ھا 

Rust , lemon ارزش ویژه مشتری ھا را بھ عنوان ارزش تنزیل شده طول عمر مجموع مشتری ھای سازمان معرفی می
کنند . 

عامل زیر می دانند . ٣ارزش مشتری را حاصل 

ارزش کسب شده -١
ارزش ویژه برند -٢
ارزش ویژه روابط -٣

ارزش کسب شده :

از مزیت ھای کسب شده در قبال ھزینھ ھای آنھا  ارزش عینی مشتری ھا از میزان سود حاصل از برند بر اساس ادراک
احتی ر-٣قیمت -٢کیفیت - ١عامل تاثیر گذار ٣صرف شده . 

ارزش ویژه برند :

ارزیابی ذھنی و ناشمھود مشتری از برند فراتر از ادراک وی از ارزش کسب شده . 

سھ عامل روی ارزش ویژه برند تاثیر می گذارد 

اگاھی مشتری ھا از برند -١
نسبت بھ برندآنھا  نگرش-٢
ادراک مشتری ھا از رعایت اصول اختالقی -٣

ارزش ویژه روابط 

از ارزش کسب شده .آنھا  ھا بھ تکرار خرید از برند فراتر از ارزیابی ھای عینی و ذھنیتمایل مشتری 

عامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه روابط ۴

برنامھ ھای ایجاد وفاداری -١
برنامھ ھای ارائھ خدمات ویژه بھ مشتری ھا -٢
برنامھ ھای ایجاد انجمن ھا و اجتماعات خاص -٣
برنامھ ھای ایجاد دانش برند در میان مشتری ھا -۴

Kumar و ھمکاران

این محققان در مطالعات خود نشان می دھند کھ ارتباطات بازاریابی از طریق چندین کانال مختلف بھ شیوه غیر خطی 
تاثیر می گذارد . clvروی ارزاش طول عمر مشتری ھا 

دستھ از مشتری ھایی کھ بر پایھ سایر شاخص آن خاب شده اند نسبت بھمشتری ھایی کھ بر پایھ ارزش طول عمر خود انت
ھای مرتبط با مشتری ھا انتخاب شده اند سوداوری بیشتری خواھند داشت . 
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ارزش ویژه برند تاکید بیشتری بر مباحث استراتژیک و شیوه ھای طراحی برنامھ ھای بازاریابی با ھدف ایجاد و ارتقای 
ایجاد تصویر ذھنی مناسب در میان مشتری ھا دارد . سطح اگاھی از برند و

برند ھا ھستند اما برندھا نیز بھ نوبھ خود نقاط تماس سازمان با مشتری ھا ھستند . مشتری ھا عامل موقعیت 

بر این باور است کھ برندھا می توانند با درک واکنش ھای متمایز مشتری cbbeمدل ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری 
ا نسبت بھ فعالیت ھای بازاریابی ارزش افرین باشند . ھ

برتری قیمت برندھای قدرتمند و افزایش سطح وفاداری مشتری ھا عامل ایجاد تدریجی جریان نقدینگی و سود اوری است.

رد . ارزش ویژه برند بر ارزش نامشھود فعالیت ھای بازاریابی و دستاوردھای نھایی این برنامھ ھا تاکید بیشتری دا

در حالی کھ ارزش ویژه مشتری بر ارزش مشھود و محقق شده فعالیتھای بازاریابی در قالب درامد وسود اوری برای 
ی این برنامھ ھا در میان مدت تمرکز بیشتر و تاکید دارد آیا سازمان و مز

را درک می کنند اما یک برند در نھایت چنان است آنھا  ارج می نھند و ارزشآنھا  مشتری ھا بھ برندھا نیاز دارند و بھ
کھ مشتری می خواھد نھ بھتر و نھ بدتر . 

طلوب از برند می توانند بر ازریابی مصرف کننده از تحقیقات انجام شده نشان می دھد کھ انواع مختلف تداعیات م
محصول ، نگرش نسبت بھ کیفیت و میزان خرید تاثیر گذار باشد . 

ن تر می شود . آیا دشوار و بھ تجربھ مشتری وابستھ است نمآنھا  ھ ویژه در مورد محصوالتی کھ ارزیاباین تاثیر ب

آن اشنایی با برند می تواند سطح اعتماد و اتخاذ تصمیم خرید را افزایش دھد و پیامدھای منفی ناشی از تجربھ نامطلوب
برند را کاھش دھد . 

آنھا  مند از ارزش ویژه باال در این است کھ مصرف کنندگان وفاداری زیادی نسبت بھیکی از ویژگی ھای برندھای بھره 
دارند . 

مخاطره دوگانھ : 

برندھایی کھ از سھم بازار بزرگ تری برخوردارند در مقایسھ با برندھایی کھ سھم بازار اندکی در اختیار دارند بھ احتمال 
. زیاد ازمشتری ھای وفادار بیشتری برخوردارند

برای شناختھ شدن خود بھ عنوان مشتری وفادار برند تکرار خرید الزم است اما کافی نیست . برندی کھ تصویر مثبتی را 
از خود در ذھن مشتری ایجاد کرده باشد در شرایط بحرانی یا رکود بازار موقیعت ھای خود را بیشتر می تواند حفظ کند . 

اقت و اعتراف بھ پذیرش اشتباه ھا می تواند ساده تر بر مشتری ھا تاثیر بگذارد ھر قدر ارزش ویژه برند بیشتر باشد صد
رابھ درک شرایط و صبر پیشھ کردن برای رفع این بحرانھا دعوت کند . آنھا  و

برندھایی کھ از ارزش ویژه باالیی نزد مشتری ھا برخوردارند می توانند قیمت ھای باالتری ارا در ازای محصوالت و 
طلب کنند. آنھا  خود ازخدمات

مصرف کنندگان در ازای افزایش قیمت ھا واکنش ھای متعادل تری نشان می دھند در نتیجھ کشش قیمتی پایین تری دارند.

شرکت می تواند با ارائھ یک پیام منحصر بھ فرد و مثبت پوشش مستحکمی را در برابر جنگ قیمت ھا برای خود فراھم 
کاھش سطح کشش قیمت ھا وفاداری بیشتری را نسبت بھ برند خود در مشتری ھا ایجاد کند . کند و

اگر برند از تصویر ذھنی  مثبتی برخوردار باشد خرده فروشان و سایر واسطھ ھا واکنش ھای سریع تر و مثبت تری را 
نقش ایفا می کند . آن یشبرد فروشنسبت بھ تقاضای مصرف کننده از خود نشان می دھند و فعاالنھ برای ترویج و پ

اجرای فعالیت ھای تبلیغاتی و ارتباطی یم تواند میزان اگاھی مشتری ھا را از برند افزایش دھد و تصویر ذھنی مثبتی را 
ایجاد کند . آن از
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ازای درصد با توجھ بھ شرایط دردهتا٢از رادرصد از قیمت ھر محصول ۵شرکت می تواند بھ طور متوسط حدود 
اعطای لیسانس برند خود طلب کند . 

اعطای لیسانس ھمچنین شیوه ایی برای ارتقای میزان اگاھی و تصویر ذھنی از برند است . 

تعمیم برند = زمانی رخ می دھد کھ شرکتی برند خود را برای بازارھای کامال جدید معرفی می کند . 

رود بھ بخش جدیدی از بازار ، تنوع ، طعم ، و اندازه و ... محصول تعمیم خط = بھ این مفھوم است کھ برند فعلی با و
محصول را پیش روی مشتری قرار دھد آن خود را افزایش دھد و گزینھ ھای بیشتری از

تعمیم محصول برای برندی کھ از تصویر ذھنی مثبتی برخوردار است سرمایھ گذاری روی دانستھ ھای مشتری ھا را 
یزان اگاھی از برند را افزایش می دھد . امکان پذیر کرده و م

ی تعمیم برند برای معرفی محصول جدید آیا مز

کاھش خطر ادراک شده توسط مشتری ھا و توزیع کنندگان -١
کاھش ھزینھ ھای توزیع و معرفی محصول -٢
افزایش کارایی ھزینھ ھای ترفیع و پیشبرد فروش محصول -٣
اجتناب از ھزینھ  توسعھ برندھای جدید -۴
افزایش میزان کارایی بستھ بندی -۵
ایجاد تنوع محصول با ھدف جذب مشتری -۶

فصل سوم : جایگاه سازی برند 
مفھوم مطلوب برند : 

عبارت است از انچھ مصرف کنندگان دوست دارند در مورد برند بدانند بدون توجھ بھ انچھ در حال حاظر از برند می 
دانند 

تدوین ساختارھای دانش مطلوب از برند = بھ معنای جایگاه سازی برند است . نکتھ : 

بنیان تدوین راھبرد بازاریابی جایگاه سازی بند است و عبارت است از طراحی محصوالت و تصویر شرکت بھ نحوی کھ 
بتواند جایگاه ارزشمند و متمایزی را در ذھن گروه ھای ھدف ایجاد کند 

جایگاه سازی بھ معنای یافتن موقیت مناسب در ذھن یک گروه از مشتری ھا یا یک بخش از بازار است . 

ھدف از جایگاه سازی = حد اکثر سازی منافع بالقوه سازمان است . نکتھ : 

سر شناسایی مشتری ھدف بسیار مھم است زیرا مشتری ھای مختلف ساختارھای دانش متفاوتی از یک برند درنکتھ : 
برند می نگرند . آن دارند و با نگرش ھا و ترجیحات مختلفی بھ

ھر بازار مجموعھ ایی از تمامی خریداران بالقوه و الفعل است کھ از عالقھ ، سطح درامد و دسترسی کافی بھ یک 
محصول برخوردارند . 

فتارھای مشابھ تشکیل شده اند و بھ این = بازار رابھ گروه ھای متمایز از مشری ھای ھمگون کھ از نیازھا و ربخش بندی 
محصول طلب می کند تقسیم می کند . آن ترتیب امیختھ ی بازاریابی مشابھی را برای

شاخص ھای بخش بندی رفتاری اغلب در درک مباحث برند سازی ارزشمند تر ھستند . 
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بخش بندی بازار : 

رفتاری (ازشمند تر )-١
جمعیت شناختی -٢
روان شناختی -٣
رافیایی جغ-۴

b to bبخش بندی 

ماھیت کاال -١
شرایط خرید -٢
ویژگی ھای جمعیت شناختی سازمان -٣

مدل تبدیلی 

قدرت تعھدات روانی میان مشتری و برند و ھمچنین میزان ازادی وی در برای تغییرات را مورد ارزیابی قرار می دھد . 

برای تعیین میزان ازادی مشتری در تغییر انتخاب ، این مدل بر اساس فاکتورھایی نظیر نگرش مصرف کننده نسبت بھ 
رضایت از انتخاب فعلی در ھر رده محصول و نقش تصمیم گیری در انتخاب برند در ھر رده ، سطح تعھد وی بھ برند را 

ارزیابی می کند . 

تقسیم می کند کم بھ زیادسطح ۴مدل تبدیلی استفاده کنندگان از محصول را بر اساس قدرت تعھد بھ برند بھ 

مشتری ھای تنوع طلب = دائما تغییر می دھند -١
فکر می کنند –مشتری ھای سطحی = تمایلی ندارند -٢
–مشتری ھای میانھ رو = راضی ھستند -٣
ادار مشتری ھای غیر قابل تغییر = کامال وف-۴

مشتری ھای تنوع طلب : 

این گروه از افراد دائما برندھای مورد انتظار خود را تغییر می دھند و ھمیشھ در استانھ گرایش بھ برندی دیگر قرار 
دارند 

مشتری ھای سطحی : 

این گروع از مشتری ھا تمایلی بھ انتخاب برند دیگر ندارند اما بھ سایر گزینھ ھا فکر می کنند 

ھای میانھ رو :مشتری 

ندارند آینده این گروه از مشتری ھا از انتخاب خود راضی ھستند و تمایلی بھ تغییر گزینھ انتخابی خود در

مشتری ھای غیر قابل تغییر 

برند خود را تغییر نمی دھند  آینده این گروه از مشتری ھا کامال وفادار بھ سازمان ھستند وبھ احتمال زیاد در

دستھ تقسیم می کند ۴سایر افراد جامعھ را بر اساس میزان ازادی و عالقھ بھ ازمایش برندھای جدید بھ مدل تبدیلی

افراد غیر قابل دسترس = استفاده از برند فعلی خود -١
راضی ھستند و ترجیح می دھند –افراد نسبتا غیر قابل دسترس -٢
افراد دمدمی مزاج = بھ یک اندازه عالقمند ھستند -٣
ابل دسترس = تمایل بھ برندھای دیگر دارند افراد ق-۴

افراد غیر قابل دسترس : 
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این گروه ترجیح می دھند از محصوالت برند فعلی خود استفاده کنند 

افراد نسبتا غیر قابل دسترس :

رابھ سایر برندھا ترجیح می دھند آن این گروه از انتخاب برند فعلی خود راضی ھستند و

افراد دمدمی مزاج :

این افراد بھ برند انتخابی خود و سایر برندھا بھ یک اندازه عالقمند ھستند 

افراد قابل دسترس :

این افراد ترجیح می دھند بھ برندھای دیگر روی اورند اما ھنوز این کار را انجام نداده اند . 

فتار مصرف کنندگان را با تمرکز بر یکی از دیدگاھھا در زمینھ وفاداری برند کھ تحت عنوان مدل قیفی شناختھ می شود ر
از برندھای مورد استفاده شان بررسی می کند . آنھا  سطح اگاھی اولیھ

بازاریابان اغلب مصرف کنندگان رابا توجھ بھ رفتارشان تقسیم می کنند . نکتھ : 

گی قابل شناسایی و مزیت اصلی بخش بندی بر اساس ویژگی ھای جمعیت شناختی در این است کھ این شاخص ھا بھ ساد
انتخاب ھستند و بھ عنوان اصلی ترین شاخص ھا در تحقیقات سنتی بھ شمار می ایند 

شاخص ھای اصلی در زمینھ بخش نبدی بازار و انتخاب بازھای ھدف 

قابلیت شناسایی -١
میزان دسترسی -٢
اندازه -٣
میزان پاسخگویی -۴

ودی ماھیت رقابت شرکت را روشن سازد . تصمیم گیری در زمینھ انتخاب گروه ھدف می تواند تا حد

تحلیل رقابتی : 

مجموعھ ایی از عوامل ارا نظیر منابع توانمندی ھا یا مقاصد و اھداف شرکت ھای مختلف برای بازاریان روشن ساخت و
را در انتخاب مناسب ترین و سود اورترین بازار ھدایت می کند . آنھا  

بسیاری از برنامھ ریزان بازاریابی روی این نکتھ اصلی تاکید دارند کھ در تعیین بازار ھدف نباید بیش از حد عرصھ 
رقابت سازمان را محدود کرد و اغلب رقابت بر سر ارائھ سطح متفاوتی از مزیت ھا بھ مشتری ھا و بھ سطح متفاوتی از 

ویژگی ھای محصول صورت می گیرد . 

مناسب نیازمند تدوین و تثبیت تداعیات ذھنی مصرف کننده از نقاط تمایز و اشتراک با سایر برندھاست . تعریف جایگاه

podنقاط افتراق 

یی کھ مصرف کنندگان در ذھن خود با برند امیختھ می سازند و بر اساس تداعیات ذھنی مثبت خود از آیا ویژگی ھا یا مز
د از رقبا برتر است . انھابھ این باور می رسند کھ این برن

دستھ تقسیم می شوند . ٢تمامی این تداعیات ذھنی مثبت بھ cbbeبر اساس مدل 

کارکردی (مرتبط با عملکرد )-١
انتزاعی (مرتبط با تصویر ذھنی )-٢
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اگھی ھای تبلیغاتی باید دلیل ted batesتوسط (usp)ارائھ گزینھ ھای منحصر بھ فرد در فروش محصول -١
جذابی برای خرید محصول ارائھ کنند . 

است scaدیگر از مفاھیم شناختھ شده جایگاه سازی ارائھ مزیت رقابتی پایدار یکی -٢

SCA . بر توانایی شرکت در کسب مزیت در ارائھ ارزش برتر بھ مشتری ھا در بلند مدت تاکید دارد

گسترده تر از دیدگاه تعریف نقاط افتراق از رقبا است . تا حدودی SCAمفھوم رویکرد 

SCA . بر پایھ فعالیت ھای بنیانی کسب و کار نظیر فعالیت ھای تولید یا سیاست ھای منابع انسانی سازمان شکل می گیرد

POPنقاط اشتراک 

بلکھ در میان بنردھای مختلف تداعیات ذھنی از نقاط اشتراک بر خالف نقاط افتراق لزوما منحصر بھ یک برند نیست
یکسان ھستند . 

نقاط اشتراک دو دستھ ھستند 

نگر شرایط الزم برای انتخاب برند است ( سطح ویژگی ھای عمومی و مزآیا سطح رده محصول = نم-١
ی مورد انتظار )آیا 

در سطح بازار رقابت -٢

در تعمیم برندھا توجھ اصلی بازاریابان باید ابتدا بر نقاط اشتراک و سپس بر نقاط افتراق متمرکز باشد نکتھ : 

POP در رده محصول زمانی نقش کلیدی بازی می کند کھ برند تعمیم یافتھ و محصوالت و خدمات جدیدی را با نام خود
معرفی کند . 

نقاط اشتراک رقابتی : 

ھنی ھستند کھ برای خنثی کردن نقاط افتراق رقبا طراحی شده اند . ان دستھ از تداعیات ذ

اگر برندی در این شاخص ھا در سطح نقطھ  سر بھ سر فعالیت کند در حالی کھ رقبا در تالش باشند بھ مزیت دیگری در 
سایر ویژگی ھای دست یابند می تواند از جایگاه رقابتی برتر و غیر قابل انکاری برخوردار شود . 

برای دستیابی برند بھ یک نقطھ اشتراک بر پایھ ویژگی یا مزیت باید تعدا کافی از مصرف کنندگان بھ این باور برسند کھ 
برند در این بعد از ویژگی محصول بھ اندازه کافی خوب است . 

ایگاه سازی استراتزیک مفاھیمی نظیر نقاط افتراق و نقاط اشتراک می توانند بھ عنوان ابزارھای ارزشمندی برای ھدایت ج
برند مورد استفاده قرار گیرد . 

نکتھ کلیدی در تعریف جایگاه رقابتی برای برند ٢

تعریف مبنای مقایسھ رقابتی -١
انتخاب و تثبیت نقاط اشتراک و نقاط افتراق -٢

در بسیاری از شرایط و موقعیت ھا اطالع رسانی بھ مشتری ھا در زمینھ فعالیت برند امر مھمی بھ شمار می اید 

برای معرفی محصوالت جدید انجام برنامھ ھای بازاریابی مجزا الزم است تا مصرف کنندگان بھ درستی درباره تعلق برند 
مطلع شوند . آن مایزبھ رده محصوالت ، اگاھی کسب کنند و در مورد نقاط ت

را مطلوب بدانند و بھ این باور برسند کھ آنھا  مھم ترین مالحظات در انتخاب نقاط تمایز این است کھ مصرف کنندگان
شکرت از امکانات متفاوتی برای ارائھ برخوردار است . 

شیوه اصلی وجود دارد ٣برای برقراری ارتباط با مشتری ھا و اعالم عضویت برند در رده فعالیت 
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ذکر مزیت ھای رده فعالیت -١
رده آن مقایسھ با الگوھای فعالیت در-٢
ھای توصیف کننده محصول تکیھ بر واژه-٣

نقاط افتراق PODسھ شاخص کلیدی مطلوبیت برای 

مرتبط بودن -١
ودن منحصر بھ فرد ب-٢
باور پذیری -٣

رابطھ :

بھ این آنھا  مھم بوده و با نیازآنھا  مصرف کنندگان ھدف محصول باید احساس کنند کھ نقاط تمایز مورد تاکید برند برای
محصول مرتبط است . 

منحصر بھ فرد بودن 

مصرف کنندگان باید احساس کنند کھ نقاط تمایز برند منحصر بھ فرد ، خاص و برتر از رقبا است . 

باور پذیری :

برند باید بتواند دالیل قابل باور و امکان پذیری را برای انتخاب بھ مشتری ھا ارائھ کند . 

معیارھای قابلیت ارائھ تمایز 

ن پذیری ، قابلیت برقراری ارتباط با مشتری و قابلیت پایداری بھ درستی عمل اگر شرکتی بتواند در سھ معیار فرعی امکا
کند میتواند جایگاه مناسبی برای خود تعریف کند . 

امکان پذیری 

محصول و فعالیت عای بازاریابی شرکت باید بھ گونھ ایی طراح شود کھ بتواند از تداعیات ذھنی مطلوب مشتری پشتیبانی 
کند . 

راری ارتباط با مشتری قابلیت برق

کلید برقراری ارتباط با مشتری استفاده از نگرش ھا و تداعیات ذھنی وی از برند است .

قابلیت پایداری 

پایداری برند بھ میزان تعھد درون سازمانی و استفاده از منابع و نیروھای برون سازمانی در محیط بازار وابستھ است . 

یکی از چالش ھای پیش روی بازاریابان این است کھ بسیاری از ویژگی ھا و مزیت ھایی کھ بھ عنوان نقاط اشتراک یا 
نقاط افتراق در نظر گرفتھ می شود با یکدیگر ھمبستگی منفی دارند . 

POP , PODانواع رویکرد ھا جھت بر طرف کردن مشکل ھمبستگی منفی میان 

رویکردی موثر و گران قیمت –مبارزه تبلیغانی گوناگون طراحی و پیاده سازی دو -١
قرض گرفتن تصویر ذھنی مناسب از چھره ھای سر شناس و معتبر -٢
اثر بخش ترین –رویکردی دشوار –متقاعد کردن مردم نسبت بھ وجود رابطھ ای مثبت میان این ویژگی ھاست -٣
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موضوع کلیدی است . ٢بھ روز اوری جایگاه برند نیازمند توجھ بھ نکتھ : 

چگونگی تعمین مفھوم برند با ھدف بھره برداری از تداعیات ذھنی اصلی و سایر مالحظات انتزاعی = تکنیک -١
نردبانی 

شیوه پاسخ دادن بھ چالش ھای رقابتی است کھ برند را مورد تھدید قرار می دھند = تکنیک واکنشی -٢

نیک نردبانی :تک

شناسایی نقاط تمایز با ھدف تسلط بر رقبا با تکیھ بر مزیت ھای مورد توجھ مصرف کنندگان شیوه مناسبی برای ایجاد 
جایگاه اولیھ برند است . 

سلسلھ مراتب نیازھای مازلو ا پایین ترین تا باالترین 

مبنی نیازھای–مسکن - نیازھای فیزیولوژیکی = نیاز بھ غذا و اب و ھوا-١
نظم و پشتیبانی دیگران –نیازھای ایمنی = نیاز بھ ثبات -٢
احساس تعلق –دوستی ھا –نیازھای احتماعی = احساسات -٣
برخورداری از منزلت اجتماعی –نیازھای احترام (مرتبط با ضمیر خود ) احترام بھ خود -۴
نیاز خود شکوفایی = تحقق ارزوھا و کامیابی -۵

ھدف ابزارھایی برای درک بھتر مفاھیم مرتبط با ویژگی ھای سطوح باالتر برندھا بھ کار می رود –زنجیره مسیر 

و ارزش ھا یا انگیزه ھای مشتری ھا پیشروی آیا تکنیک نردبانی شیوه ایی است کھ مرحلھ بھ مرحلھ از ویژگی ھا تا مز
ی کند . می کند تا بتواند علت بروز رفتارھا را در یکی از افراد شناسای

تکنیک واکنشی : 

بھ نقاط اشتراک برند خود یا ایجاد تقویت و تثبیت نقاط تمایز جدید ، برندھای آن اغلب فعالیت رقبا بر نقاط افتراق و تبدیل
رقیب متمرکز است . 

مزیت ھای رقابتی اغلب برای یک دوره کوتاه مدت پایدار ھستند . 

ف شده را بھ چالش می کشاند یا تالش می کند تا در یکی از نقاط اشتراک از رقیب زمانی کھ یکی ا رقبا نقاط افتراق تعری
گزینھ اصلی برای برند باقی می ماند . ٣پیشی بگیرد در این شرایط 

واکنش نشان ندادن -١
ارائھ واکنش ھای تدافعی -٢
ارائھ واکنش ھای تھاجمی -٣

واکنش نشان ندادن 

اگر فعالیت ھای رقیب بھ گونھ ایی است کھ بھ نظر نمی رسد بتواند نقاط تمایز شما را سلب کرده یا نقاط تمایز جدیدی را 
برای خود تعریف کند بھترین واکنش این است کھ ھیچ واکنش رقابتی خاصی را نشان ندھید . 

ارائھ واکنش ھای تدافعی 

اثیرات منفی بگذارد بھتر است شما فعالیت ھایی را در دفاع از تمایز خود انجام اگر فعالیت ھای رقیب می تواند بر بازار ت
دھید . یکی از شیوه ھای دفاع از جایگاه برند افزودن میزان اعتماد مشتری ھا بھ برند و انجام فعالیت ھای تبلیغاتی با 

ھدف تقویت نقاط اشتراک و افتراق در ذھن مشتری ھاست . 

جمی :ارائھ واکنش ھای تھا

اگر فعالیت رقبا بر سھم بازار شما تاثیر منفی داشتھ باشد باید از رویکرد تھاجمی استفاده کنید . 
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یکی از رویکرد ھای تھاجمی ، تعمیم محصول یا انجام مبارزات تبلیغاتی با ھدف ایجاد تغییرات اساسی در مفھوم برند 
است . 

مورد از جنبھ ھای و ابعاد ١٠تا ۵عیات انتزاعی و مطلق از برند کھ بین تداعیات اصلی (بنیانی ) برند عبارتند از = تدا
اساسی و کلیدی برند را معرفی می کند . 

گام اول در تداعیات اصلی برند جھت شناسایی :

از مصرف کنندگان بخواھیم تا نقشھ ذھنی خود را با تمامی جزئیات ترسیم کند .

رند و واکنش ھای مشتری ھای ھدف را ترسیم می کند . نقشھ ذھنی تمامی تداعیات برجستھ از ب

درباره تداعیات برجستھ ایی آنھا  یک از ساده ترین راه ھا برای دسترسی بھ نقشھ ذھنی مصرف کنندگان این است کھ از
کھ در ھمین لحظھ از یک برند بھ ذھنشان خطور می کند سوال کنیم . 

رابھ آنھا  بندی تداعیات ذھنی از برند بر اساس شباھت و نزدیکی بھ دیدیگرگام بعدی = متخصص ھای بازاریابی با دستھ
گروھھای مختلفی تقسیم بندی می کنند . 

بازار یابان برای شناسایی واکنش ھای بیشتری از مصرف کنندگان اغلب یک فلسفھ برند تعریف می کنند . 

فلسفھ برند :

ترین شکل مکن قلب و روح برند را معرفی کند و جوھره و ھویت برند را عبارتی است کھ بتواند بھ کوتاه ترین و ساده
بھ بھترین شکل ارائھ دھد .

فلسفھ برند بھ مفھوم جوھر برند یا تعھد اصلی برند بھ مشتری ھاست . نکتھ : 

ھدف از طراحی فلسفھ برند :

بھ درستی مفھوم برند را درک کرده . ایجاد اطمینان از این نکتھ است کھ تمامی کارکنان و شرکای برون سازمانی

فلسفھ ی برند ابزار قدرتمندی است کھ می تواند ردباره محصول ، فعالیتھای تبلیغاتی ، مکان و ... سخن بگوید . 

فلسفھ برند می تواند برخی از دالیل فعالیت ھای سازمان را بھ ساده ترین شکل ممکن توصیف کند . 

یجاد می کند و تمامی فعالیت ھای نامناسب بازاریابی متمرکز بر برند سازمان را دفع کرده و فلسفھ برند یک فیلتر ذھنی ا
فعالیت ھایی را کھ تاثیر منفی بر تصویر ذھنی مشتری ایجاد می کند از فعالیت ھای موثر جدا می سازد . 

فلسفھ برند کمک می کند تا تصویری یکپارچھ و منسجم از برند ارائھ شود . 

ھای فلسفھ برند ویژگی 

یی را کھ برند ارائھ می دھد تشریح می کند . آیا کاربرد برند = ماھیت محصول ، خدمت و نوع تجربھ ھا یا مز-١
جزء توصیفی = ماھیت فعالیت برند را معرفی می کند -٢
جزء ھیجانی = نشان دھنده جزئیات بیشتری در مورد مزیت ھا و ارزش ھای برند است . -٣

رشد چشم گیری مواجھ ھستند ، جزء کارکردی برند می تواند در عبارت ھای فلسفھ ، نکتھ راھنمای کلیدی برندھایی کھ با
باشد . آینده را ارائھ دھد و اساس تعمیم این برندھا در

عبارت ھای فلسفھ برند باید ھمزمان با جایگاه سازی طراحی  و تدوین شود . 

برند توجھ بھ نکات زیر ضروری است . برای تکمیل و نھایی سازی فلسفھ نکتھ : 

برقراری ارتباط -١
ساده سازی -٢
الھام بخش -٣
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فلسفھ برند اھمیت و نقش برند سازی درون سازمانی را مورد تاکید قرار می دھد . برند سازی دورن سازمانی بھ این 
برند و انچھ برای سازمان و مفھوم است کھ سازمان اطمینان یابد تمام اعضا و کارکنانش بھ درستی با مفاھیم کلیدی 

مشتری ھایش ایجاد می کند اشنایی دارد 

جوھره اصلی فعالیت ھای بازاریابی جایگاه سازی برند در نزد مشتری ھا و مصرف کنندگان است . بنرد سازی در زمره 
فعالیت ھایی است کھ بر گفت و گو و تعامالت میان سازمان و کارکنان متمرکز است . 

برند سازی دورن سازمانی می تواند بھ عنوان ابزار تقویت انگیزش کارکنان و جذب مشتری شناختھ شود . 

.آن = عبارت است از باز بینی یکپارچھ و ھمھ جانبھ برند با ھدف شناسایی منابع ایجاد ارزش ویژه برایممیزی برند 

بازرسی سیستماتیک تمام اسناد و مدارک حسابداری سازمان توسط یک شرکت بھ مفھوم در حسابداری طرح ممیزی
نتیجھ این رسیدگی ھا تعیین سالمت مالی شرکت در قالب گزارش بازرسی است . خارجی است . 

ممیزی بازاریابی = عبارت است از برنامھ بازرسی یکپارچھ ، سیستماتیک ، مستقل ، و دوره ایی از محیط ،اھداف و 
د ھا راھبر

فعالیت ھای بازاریابی با ھدف شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان و توصیھ برنامھ ایی شامل فعالیت ھای مختلف برای 
بھبود عملکرد بازاریابی شرکت . 

گام اصلی طراحی می شود . ٣ممیزی برند در 

دورنما و رویکرد است –ایجاد یکپارچگی میان اھداف -١
جمع اوری داده ھا -٢
ازی و ارائھ گزارش نھایی است . اماده س-٣

این فعالیت متمرکز و دورن سازمانی با ھدف ایجاد اطمینان از کارای و اثر بخشی عملیات بازاریابی شرکت انجام می 
شود . 

طرح ممیزی برند طرح ارزیابی برون سازمانی و مشتری محور است کھ با ھدف ارزیابی وضعیت سالمت برند و 
ارتقای سطح ارزش ویژه برند از دیدگاه سازمان و آن اجرا می شود و ھدف نھاییآن ت و ضعفشناسایی حوزه ھای قو

مصرف کنندگان است . 

طرح ممیزی برند می تواند جھت گیری ھای استراتژیک برند را مشخص کند و مدیریت ارشد سازمان باید شخصا عھده 
می کند جھت گیری ھای استراتژیک سازمان را تغییر دار پیاده سازی این طرح باشد و ھر زمان کھ ضرورت ایجاب 

دھد.

ممیزی برند یکی از پیش نیازھای اصلی در اجرای برنامھ ھای بازاریابی بھ شمار می اید . نکتھ : 

گام اصلی تشکیل یافت ھاست . ٢ممیزی برند از 

تھیھ فھرست موجودی برند -١
کاوش برند -٢

نیم رخ کامل از نحوه انجام فعالیت ھای بازاریابی و برند سازی در خصوص ھدف از تھیھ فھرست موجودی برند ارائھ 
تمام کاالھا و خدمات فروختھ شده شرکت است . 

تھیھ فھرست موجودی برند پایھ و اساس شکل گیری نگرش ھای فعلی مصرف کنندگان را مشخص می کند . 

مفاھیم مختلفی می یابند . ھر یک از عناصربرند بر اساس نگرش ھا و برداشت ھای مشتری ھا 

کاوش برند = ارائھ اطالعات جزئی و کامل در زمینھ شیوه تفکر مصرف کنندگان درباره برند با استفاده از ابزاری بھ نام 
کاوش برند است . 
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کاوش برند بھ مفھوم انجام مجموعھ ایی از تحقیقات بھ منظور درک تفکر و احساس مصرف کنندگان نسبت بھ برند با 
دف شناسایی منابع و ایجاد ارزش ویژه برند برای سازمان است . ھ

در تحقیقات کیفی باید بر مھارت تفسیر ، ترجمع نتایج و دستیابی بھ تصویری منسجم و مدون از برند تاکید شود . نکتھ : 

حقق مقدم است . یفی تفکرات و احساسات مصرف کنندگان بر نگرش ھا و پیش زمینھ ھای فکری مکدر تحقیقات نکتھ : 

سھ شاخص را برای طبقھ بند و قضاوت در مورد تحقیقات کیفی سازمان عنوان می کندlevyنکتھ : 

گستره تحقیقات –عمق –. جھت 

در این تحقیقات ارائھ درک روشن و دقیق از سوالت و مفاھیم است .مھمترین نکتھ 

سازمان قرار می دھند .تخقیقات کیفی دیدگاه ھا و مفاھیم جدیدی را پیش روی 

اریابی دقیق و عمیق و گسترده اگاھی از برند ، قدرت ، مطلوبیت و منحر بھ فرد بودن تداعیات ذھنی اغلب نیازمند نکتھ : 
اجرای تحقیقات کمی در کنار تحقیقات کیفی است . 

جدید ، تقویت برخی تداعیات تغییر تصویر ذھنی فعلی برند و رسیدن بھ تصویر ذھنی مطلوب بھ معنی افزودن تداعیات
فعلی و یا کم رنگ کردن و حذف تداعیات نامطلوب از ذھن مصرف کنندگان است . 

فرصت اصلی ۵نشان دھنده ارزش ویژه قدرتمند و چشمگیر این برند است با وجود این rolexپیشنھاد ھا : ممیزی بند 
وجود دارد .rolexپیش روی 

معرفی طرح ھا و مدل ھای جدید -١
ارتباط بیشتر با مشتری ھای زن -٢
انجام فعالیت ھای تھاجمی در مقابل جاعالن اینترنتی -٣
نسبت بھ کاالھای لوکس آنھا  درک شیوه  ارتباط با مصرف کنندگان جوان و دیدگاه-۴
اطالع رسانی با تاکید بر ارزش ھای بلند مدت این شرکت -۵

١٩٩ده قانون طالیی رولکس در صفحھ 

تخاب عناصر برند با ھدف فصل چھارم : ان
= ھویت ھای برند عناصر برند 

را متمایز سازند آن ابزارھایی برخوردار از قابلیت تجاری ھستند کھ می توانند برند را معرفی کنند و–عناصر برند 

طنین چھره ھای سر URLاصلی ترین عناصر برند نام تجاری ، طرح گرافیکی ، لوگو، کاراکترونماد ، شعارھا ، نکتھ : 
شناس ، بستھ بندی یا ھر نوع عالمت یا نشانھ منحصر بھ فرد متعلق بھ برند 

معیارھای انتخاب عناصر برند 

استراتژی تھاجمی 

بھ یاد اوری اسان –شناسایی اسان –قابلیت بھ خاطر سپاری -١
تشریحی و ترغیبی –میزان معنا داری -٢
توضیح در پایین –میزان محبوبیت -٣

استراتژی تدافعی 

قابلیت انتقال -۴
قابل بھ روز رسانی –انعطاف پذیری –قابلیت انطباق -۵

بھ ارتقاء ارزش ویژه برند در مواجھھ با فرصت ھا و تھدید ھا 
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میزان محبوبیت : جذاب و سرگرم کننده ، برخوردار از جلوه ھای تصویری و کالمی ، برخوردار از جذابیت ھای زیبا 
شناسی 

قابلیت انتقال : دررده محصول و در میان رده ھای محصوالت گوناگون در مرزھای جغرافیایی یا فرھنگ ھای گوناگون 

قابلیت بھ خاطر سپاری 

یکی از شرایط الزم برای ایجاد ارزش ویژه برند دستیابی بھ سطح باالی اگاھی از برند در ذھن مشتری ھاست . 

د در دستیابی بھ این ھدف یاریگر باشند عناصری ھستند کھ بھ سادگی بھ خاطر سپرده ان دستھ از عناصر برند کھ بتوان
را تسھیل می کنند. نمی شوند و جلب توجھ نمی کنند و بھ ھمین دلیل یاداوری و شناسایی برند در شرایط خرید و مصرف 

میزان معناداری :

دو معیار مھم شیوه انتقال 

شاخصی مھم بر اگاھی و برجستگی برند –حصول اطالعات کلی درباره ماھیت رده م-١
شاخصی مھم بر ایجاد تصویر ذھنی از برند –ی منحصر بھ فرد آیا اطالعات خاص در زمینھ ویژگی ھا و مز-٢

و جایگاه سازی 

استفاده از عناصر تشریحی (ویژگی محصول ) و عناصر ترغیبی ( متقاعد کننده برای خرید ) بار مسئولیت ارتباطات 
سازمان را کاھش می دھد و میزان اگاھی از برند در جامعھ را افزایش و میان تداعیات ذھنی و ارزش ویژه برند ارتباط 

ایجاد می کند . 

قابلیت انتقال :

تاثیر ھر یک از عناصر بند را روی ارزش ویژه برند در محصوالت جدید مورد سنجش قرار می دھد . این معیار میزان

برای رده ھای دیگر محصول استفاده کرد و در انتخاب نام آن ھر قدر نام برند عمومی تر باشد راحت تر می توان از
بھره مند شد . آن برای محصوالت جدید از

و کشورھا را در سایر زبانھا آنھا  ی انتخاب نام ھای نام مفھوم این است می توان بھ راحتیآیا یکی از اصلی ترین مز
مورد استفاده قرار داد . 

بھ دلیل تحوالت در ارزش ھا و دیدگاه ھای مصرف کنندگان یا نیاز بھ انطباق با زمان بسیاری از عناصر برند باید بھ 
روز اوری شوند . 

ف تر و منطبق تر باشد ساده تر می توانند با زمان پیش روند و با مصرف کنندگان خود در ھر ھر قدر عناصر برند منعط
دوره ارتباط بر قرار کنند . 

قابلیت حفاظت :

عناصر برند را بھ نھوی انتخاب کنند کھ در سطوح بین المللی مورد پشتیبانی قرار بگیرد -١
وجود داشتھ باشد آن با بھره گیری از مشاوران حقوقی امکان ثبت قانونی-٢
حفظ عالئم تجاری از ھر نوع تجاوز و تقلید رقبا امکان پذیر باشد -٣

نام برند یک از انتخاب ھای بنیادین است زیر اغلب نقش اصلی را در میان عناصر برند بازی می کند . 

مفید ارائھ می کند . تداعیات ذھنی قدرتمندی را در زمینھ محصول بھ صورت فشرده مختصر و –نام برند نکتھ : 

نام برند در زمره موثر ترین ابزارھای ارتباط برند با مخالفان بھ شمار می ایند. 

است .ھنر و علمانتخاب نام برند برای یک محصول جدید ترکیبی از 

کند تا نام برند بازاریابان برای افزایش میزان تبلیغات دھن بھ دھن با ھدف ایجاد پیوندھای قوی در حافظھ فرد باید تالش 
رابھ نوعی طراحی کند کھ از تلفظ ساده ایی برخوردار باشد . 
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در حالت ایده ال نام برند باید از مفھوم و تلفظ روشن قابل درک و بھ دور از ھر گونھ ابھام برخوردار باشد .

ھا از برند منطبق شود . آن ھاینام برند برای مشتری ھای ھدف باید اشنا و معنا دار باشد تا بتوانند با ساختار دانستھ

را افزایش می دھد اما آن اگر چھ انتخاب نام ساده ، اشنا، معنا دار و برخوردار از تفلظ اسان برای برند میزان یادواری
برای ارتقای سطح شناسایی برند ھا باید از نامھای متمایز منحصر بھ فرد و حتی غیر عادی استفاده کرد . 

برتری و منحصر بھ فردبودن –تمایز -٢اری اشنایی و معنا د-١

ی محصول یا برند را با مشتری ھا مرتبط سازند و در آیا نام ھای تشریح کننده ساده تر می توانند ویژگی ھا یا مزنکتھ : 
تداعیات برتری ایجاد کنند.آنھا  ذھن

عبارت است از کوچکترین واحد معنا دار لغوی . صداھای انسدادی از نظر آوا شناسی . بھ سرعت –واژک نکتھ مھم : 
از دھان خارج و تلفظ می شوند . 

-Tمثل  B- C- D- G –K- P نا مھا را بھ نامھای خاصی تبدیل می کنند

نرم تر ادا می شود و تدا کننده C,Sصداھای صفیری نظیر صدای ھیس . اغلب با تاکید و فشار بیشتری ادا می شوند مثل 
جنبھ ھای احساسی و تصاویر تخیلی بیشتری ھستند . مانند انواع ادکلن . 

رویھ ھای نام گذاری :

اھداف خود را تعیین کنید -١
نام ھای تجاری خود را ایجاد کنید -٢
گزینھ ھای اصلی را شناسایی کنید -٣
نام ھای برگزینھ را مطالعھ کنید -۴
در زمینھ گزینھ نھایی تحقیقات جامعی انجام دھید -۵
نام نھایی را انتخاب کنید -۶

VRL:

شناختھ می شوند . DOMAINمشخص کننده مکان صفحات روی شبکھ اینترنت است و در میان عموم جامعھ با نام 

بھایی را بپردازد . آن را ثبت کرده و برای ثبتآن منحصر بھ فرد داشتھ باشد بایدURLھر  فردی کھ بخواھد یک 

لوگو :

یکی از عناصری است کھ بھ عنوان یکی از شیوه ھای نمایش خاستگاه ، مالکیت ، و سایر تداعیات مرتبط با برند تا 
تاریخچھ ایی طوالنی دارد . 

شوند . لوگوھا و نمادھا بھ راحتی قابل شناسایی ھستند و بھ عنوان شیوه ایی ارزشمند در معرفی برند شناختھ می

ی لوگوھا در برند سازی قابلیت تطبیق پذیری انھاست . آیا یکی دیگر از مز

بھ بیان دیگر از انجا کھ لوگوھا اغلب بھ عنوان شیوه ھای ارتباطی غیر کالمی شناختھ می شوند می توانند در تمامی 
رکت نقش داشتھ باشند . فرھنگ ھا و تمام رده ھای محصوالت بھ عنوان عامل ارتباطی میان مشتری ھا و ش

ی آیا در شرایطی کھ بھ ھر دلیل بھ کارگیری نام برند دشوار باشد لوگوھای انتزاعی خیالی می توانند برای شرکت مز
متعددی را در برداشتھ باشند . 

کاراکتر ھا :

نوع خاصی از نمادھای برند ھستند کھ نماینگر یک انسان یا موجودیت برگرفتھ از زندگی واقعی ھستند . 
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کاراکترھای برند اغلب از طریق فعالیت ھای تبلیغاتی معرفی می شوند و می توانند نقش کلیدی را در مبارزات تبلیغاتی 
ایفا کنند . آنھا  شرکت ھا و طرح بستھ بندی

برند بھ این دلیل کھ اغلب از طرح ھای تصویری جذاب و رنگارنگی برخوردارند می توانند بھ سادگی توجھ کاراکترھای 
مشتری ھا را جلب کنند و در ایجاد اگاھی از برند نقش مھمی دارند . 

عنوان بھآن استفاده از کاراکتر ھای برخوردار از ویژگی ھای انسانی موجب افزایش میزان محبوبیت برند و شناسایی
برندی سرگرم کننده و جالب نزد مصرف کنندگان می شود . 

شعار 

عبارت کوتاھی است کھ اطالعات تشریحی یا ترغیبی را در مورد برند بھ مشتری ھا انتقال می دھد . 

جنبھ ھای شعارھا اغلب در تبلیغات شرکت مورد استفاده قرار می گیرند اما می توانند نقش مھمی را در بستھ بندی و سایر 
برنامھ ھای بازاریابی شرکت ایفا کنند .

شعارھا ابزارھای قدرتمندی در برند سازی بھ شمار می ایند زیرا ھمانند نام برند از اثر بخشی چشم گیری برخوردارند و 
در ارتقا ارزش ویژه برند نقش موثری دارند . 

فھوم برند بھ یاری مصرف کنندگان شناختھ و انان را از شعارھا در نقش یک بازوی قوی ھستند کھ در درک بھتر منکتھ : 
ویژگی ھای منحصر بھ فرد اگاه می سازد . 

: مھمترین نقش شعارھا = تقویت جایگاه برند و توسعھ نقاط تمایز مطلوب در میان مشتری ھای ھدف است . نکتھ مھم 

برند را تقویت می کند . آن ذھنی ازشعار یا بھ میدان اوردن نام برند عالوه بر افزایش اگاھی تصویر 

شعر می تواند در مورد عملکرد محصول تصاویر مثبت و برداشت ھای چند گانھ ای را در ذھن ایجاد کند . 

از برند و معرفی شعار جدید بسیار دشوار است . آنھا  برخی از شعارھا بھ حدی با برند رابطھ ایجاد می کند کھ جدایی

ھر شعاری کھ بتواند ذھن مصرف کننده رابھ برند نزدیک تر سازد موفق تر است . نکتھ مھم : 

کم آنھا  زمانی کھ میزان مواجھھ مصرف کنندگان با شعار بیش از حد باشد معنای منحصر بھ فرد محصول یا برند برای
رنگ می شود . 

ارزش ویژه برند را افزایش داده . برای مصرف زمانی کھ شعار بھ باالترین سطح پذیرش و شناسایی دست یافت می تواند 
کنندگان بھ عنوان یاواور برند قلمداد شود . 

انعطاف بیشتری از خود نشان می آن در سایر عناصر برند است . بازاریابان در مدیریتتغییر شعارھا ساده تر از تغییر 
دھند . 

ید تر از طراحی شعار جدید با استفاده از مفاھیم کامال جدید گاھی اوقات ایجاد تغییرات اندک در شعار فعلی موثر تر و مف
است . 

طنین ھا :

پیام ھای موزیکالی ھستند کھ در معرفی بند بکار گرفتھ می شوند . این پیام ھا کھ اغلب توسط موسیقی دانان حرفھ ایی 
. طراحی می شوند معموال آنقدر متمایز ھستند کھ بتوانند در ذھن شنونده ثبت شوند 

طنین می تواند بھ عنوان شعار موزیکال برند قلمداد شود . 

بھ دلیل ماھیت موزیکال طنین بھ ندرت می تواند مانند سایر عناصر برند قابل انعطاف و انتقال باشد . 

طنین غالبا مفھوم محصول را بھ شکل غیر مستقیم کامال انتزاعی و خالصھ انتقال می دھد . 
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بیشتر می تواند جنبھ ھای احساسی ، شخصیتی و سایر ویژگی ھای نامشھود را در ذھن مشتری ھا تداعیات ناشی از طنین
ایجاد کند . 

طنین ھا با ارزش ترین عنصر در ایجاد و تقویت اگاھی از برند برای مشتری ھا ھستند . و اغلب نام برند را بھ شیوه ایی 
ز گشایی از پیام ھای برند و درگیری ذھنی بیشتر را برای ھوشمندانھ و جذاب تکرار می کنند . این کار فرصت رم

مشتری ھا فراھم می اورد . 

بستھ بندی 

بھ معنای فعالیت ھای طراحی و تولید ظروف یا پوشش محصوالت بوده . 

ویژگی ھای بستھ بندی 

برند را بشناساند -١
اطالعات تشریحی و ترغیبی را در زمینھ برند و محصول ارائھ کند -٢
حمل و نقل و حفاظت از محصول را تسھیل بخشد . -٣
نگھداری از کاال را در منزل ساده تر می سازد .-۴
فرایند استفاده از محصول را ساده تر می سازد . -۵

بازاریابان باید اجرای کارکردی و ظاھری را در مورد طراحی و انتخاب بستھ بندی مناسب در نظر گیرند تا بتوانند ضمن 
داف بازاریابی بھ نیازھای مصرف کنندگان پاسخ دھند . دستیابی بھ اھ

یکی از قوی ترین تداعیات ذھنی مصرف کنندگان تحت تاثیر بستھ بندی شکل می گیرد . سوداوری ساختاری در بستھ 
بندی می تواند نقطھ افتراق مھمی ایجاد کرده و حاشیھ سود شرکت را افزایش دھد . 

تغییرات در بستھ بندی می تواند تاثیر سریعی بر فروش داشتھ باشد . 

بھ دلیل وجود تمایزات اندک در میان محصوالت یک رده ، نواوری در بستھ بندی می تواند دست کم در کوتاه مدت باعث 
برتری برند بر رقبا شود . 

برند است . بستھ بندی یکی از با صرفھ ترین ابزارھای ایجاد ارزش ویژهنکتھ : 

نی بازاریابی ، رسانھ پایدار ، اخرین فروشنده ..آیا بستھ بندی = پنج ثانیھ پ

در مورد محصوالتی کھ پا بھ مرحلھ بلوغ گذاشتھ اند نواوری در بستھ بندی می تواند در کوتاه مدت تاثیرات فراوانی بر 
افزایش میزان فروش داشتھ باشند . 

است . یکی از پیچیده ترین آن ایی ناپذیر در توسعھ و معرفی محصول . طراحی بستھ بندییکی از اجزای جدنکتھ مھم : 
و حساس ترین فرایند ھاست . 

یکی از مھم ترین عناصر دیداری در طراحی بستھ بندی عنصر رنگ است . 

با صرفھ تر است . اگر چھ تغییر در بستھ بندی می تواند بسیار پر ھزینھ باشد اما در مقایسھ با سای ھزینھ ھا 

فصل پنجم : طراحی برنامھ ھای بازاریابی با ھدف ایجاد ارزش ویژه برند 
عامل اصلی تاثیر گذار بر عنصر اقتصادی جدید ۴

توسعھ ارتباطات و دیجیتالی شدن شرکت ھا -١
حذف تدریجی واسطھ ھا با بروز تغییرات بنیادین -٢
روند رو بھ رشد مشتری گرایی -٣
خصوصی سازی –ھمگرایی صنایع -۴

دو عامل یکپارچھ سازی و منحصر بھ فرد بودن ، فاکتورھایی ھستند کھ در ایجاد و حفظ برندھای قدرتمند تاثیر گذارند . 
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ھستھ اصلی تمامی تالش ھای برند سازی سازمان است . –محصول و خدمات نکتھ : 

محصول آن زمینھ برند رده محصول یا بازارتماس : عبارت است از ھر تجربھ کسب اطالعات کھ مشتری بالقوه در 
یاخدمت بھ دست می اورد . 

نگرانی اصلی صاحبان برندھای برتر این است کھ فرد گرایی بھ تفکیک و تکثیر برندھا منجر می شود زیرا ھر یک از 
. افراد تالش می کنند تا فردیت و متفاوت بودن خود را با دوری کردن از بازارھای انبوه نشان دھند

بازاریابان بھ منظور انطباق با خواستھ ھای رو بھ گسترش مشتری ھا بھ فرد گرایی از رویکردھای زیر استقبال کردند . 

غنی و پر بار –منتثل کردن –بازاریابی تجربی -١
بازاریابی تک بھ تک -٢
بازاریابی اذنی -٣

بازاریابی تجربی : 

تجربیات منحصر بھ فرد و جذاب برای مشتری آن محصول و مرتبط کردنی آیا از طریق منتقل ساختن ویژگی ھا و مز
نشان آن بھ پیشبرد فروش محصول در بازار منجر می شود . بازاریابی تجربی : تنھا بر فروش متمرکز نیست بلکھ ھدف

دادن این نکتھ است کھ چگونھ برند می تواند زندگی مصرف کننده را غنی و پر بار سازد . 

تک بھ تک بازاریابی

مصرف کنندگان با ارائھ اطالعات با بازاریابان بھ افزایش ارزش سازمان کمک می کنند شرکت ھا ھزینھ تعامالت خود را 
کاھش می دھند . 

بازاریابی اذنی : 

بھ مفھوم اجرای فعالیت ھای بازاریابی برای جذب مصرف کنندگان پس از کسب اجازه قطعی از انھاست . 

را آنھا  ستفاده از بازاریابی اذنی می توانند سد میان خود و مشتری ھای خود را از میان برداشتھ و وفاداریشرکت ھا با ا
کسب کنند . 

بازاریابی اذنی موفق زمانی شکل می گیرد کھ نکتھ مھم : 

با سبک زندگی فردی ھر یک از مشتری ھا متناسب باشد -١
از سوی مشتری ھا مورد استقبال قرار گیرد -٢
ا عالیق مشتری ھا مرتبط و نزدیک باشد ب-٣

بازاریابی تجربی ، تک بھ تک و اذنی شیوه ھای موثری برای تعامالت بیشتر مشتری ھا با برند ھستند . 

بازاریابی اذنی و تک بھ تک در ایجاد وفاداری رفتاری و افزایش سطح دلبستگی و تعلق فکری موثر ھستند . نکتھ مھم : 

بازاریابی تجربی در تثبتیت تصویر ذھنی مشتری از برند تقویت احساسات و ایجاد انجمن برند نزد مشتری ھا نقش زیادی 
دارد . 

راھبرد ھای بازاریابی : باید بتواند تعھدات و پیوند ھای ایجاد شده میان کاالھا و مصرف کننده را تقویت کند و بر این 
اکثر برساند . اساس ھمنوایی با برند را بھ حد 

ویژگی ھا و مشخصات محصول . ھمواره اصلی ترین عامل تاثیر گذار بر تجربھ برند در نزد مصرف کننده بھ شمار می 
ایند . 

طراحی و ارائھ محصوالت یا خدمات کھ بھ بھترین شکل نیازھا و خواستھ ھای مشتریان را ارضا کنند کلید کسب موفقیت 
در بازاریابی است . 

ادارک شده : ادراک مشتری ھا از کیفیت یا برتری محصول در مقایسھ با سایر گزینھ ھای موجود در بازار. کیفیت 
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دستیابی بھ سحطی رضایت بخش از کیفیت ادراک شده کار ساده ایی نیست بھ دلیل 

بھبود مستمر کاالھا -١
افزایش سطح انتظار مصرف کننده -٢

ابعاد کیفیت محصول 

عملکرد = سطح کارکرد مشخصات ابتدایی و اصلی محصول -١
خصوصیات = ویژگی ھای ثانویھ -٢
کیفیت تطبیقی = انطباق ویژگی محصول با انتظارات مشتری -٣
قابلیت اطمینان = سطح اطمینان از عملکرد در طول زمان -۴
دوام و ماندگاری طول عمر -۵
قابلیت ارائھ خدمات = سھولت ارائھ خدمات پس از خرید-۶
سبک و طراحی = ویژگی ھای ظاھری و توانایی ایجاد حس کیفیت در مشتری -٧

وابستھ است بلکھ بھ سایر مالحظات ناملموس مانند سرعت دقت آن کیفیت محصول نھ تنھا بر عملکرد عینی و کارکرد
ویژگی ھای ناملموس برند –ایمنی و .... وابستگی شدیدی دارد 

گانھ در زمینھ مزیت ھای محصول تاکید دارد . ٣بر ابعاد D MARKETING-3رویگردھای 

مزیت کارکردی -١
کیفیت –ارزش –ویژگی ھای عملکردی 

مزیت فرایندی -٢
راحتی انجام معامالت . ....–سھولت تصمیم گیری –سھولت دسترسی بھ اطالعات محصول 

مزیت رابطھ ایی -٣
نطبق با نیاز فردی ھر مشتری و ....ارزش افرینی برای مشتری برا پایھ ارائھ خدمات م

نکتھ ی مھم :

زنجیره ارزش شامل : 

پنج فعالیت اصلی -١
فروش و ارائھ خدمات –بازاریابی –حمل و نقل برون سازمانی –عملیات –حمل و نقل درون سازمانی 

چھار فعالیت پشتیبانی -٢
فعالیت ھای خرید و تامین –توسعھ فناورانھ –فعالیت ھای زیر ساختی –مدیریت منابع انسانی 

بازاریابی رابطھ ایی 

بر پایھ این منطق شکل گرفتھ است کھ مشتری ھای فعلی کلید ایجاد موفقیت ھای بلند مدت برای برند بھ شمار می ایند 

مزیت ھای بازاریابی رابطھ ایی 

برای خفط و جلب  رضایت مشتری ھایفعلی ھزینھ داشتھ باشد ۵کسب مشتری ھای جدید می تواند -١
درصد از مشتریھای خود را از دست می دھد ١٠بھ طور متوسط ھر شرکتی ساالنھ -٢
درصد افزایش می دھد ٨۵تا ٢۵درصدی ریزش مشتری سود شرکت را معادل ۵کاھش -٣
دوره عمر مشتری روند صعودی دارد نرخ سود اوری مشتری ھا در  طول -۴

تولید سفارش انبوه :

بر پایھ اصل تولید محصوالت کامال منطبق با ویژگی ھا و خواستھ ھای ھر یک از مشتری ھا شکل گرفتھ است . 

الگوی تولید سفارش انبوه = بھ ویژه زمانی اثر بخش است کھ با تجارت اینترنتی و الکترونیکی در ھم امیختھ است . 
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برای دستیابی بھ تصویر مطلوب از برند استراتژیست ھا باید بر دو حوزه ی خرید و مصرف متمرکز شود . 

بازاریابی پس از فروش شامل کلیھ فعالیت ھای بازاریابی است کھ پس از خرید محصول توسط مشتری رخ می دھد 

مکمل با ھدف ایجاد سیستمی منسجم یکی دیگر از نمونھ ھای بازاریابی پس از فروش عرضھ کاالھای جانبی و 

می آنھا  برنامھ ھای ایجاد وفاداری یا تکرار خرید از شیوه ھای اشنایی ھستند کھ بازاریابان بھ بھره گیری ازنکتھ مھم : 
تواند روابط نزدیک تری را با مشتری ھای خود ایجاد کنند . 

ھدف این برنامھ ھا شناسایی حفظ و افزایش بازده شرکت از بھترین مشتری ھا با بھره گیری از روابط بلند مدت دو سویھ 
و ارزش افرین است . 

در امیختھ سنتی بازاریابی قیمت بھ عنوان یکی از عناصر در امد زایی شناختھ می شود و برتری قیمت در زمره مھم 
ترین مزیت ھای برخورداری از برند قدرتمند است و نقش مھمی در ایجاد ارزش ویژه برند دارد . 

، ھزینھ ، قیمت محصوالت نیازھا و عنصر: کیفیت٣ھدف قیمت گذاری مبتنی بر ارزش با انتخاب و ترکیب مناسب 
خواستھ ھای مصرف کنندگان را بھ طور کامل ارضا کرده و اھداف سود اوری شرکت را تامین می کنند . 

برای اینکھ راھبرد قیمت گذاری مبتنی بر ارزش بھ شیوه ایی اثر بخش اجرا شود باید از توازن معقولی در موارد زیر 
برخوردار باشد . 

وزیع محصول طراحی و ت-١
ھزینھ ھای محصول -٢
قیمت محصول -٣

ی منحصر بھ فرد )آیا ایجاد تصویر ذھنی از برند و جایگاه سازی تاثیر بسزایی دارد (اطالعات خاص درزمینھ مز

نقش اصلی در معرفی و متمایز ساختن محصول و تسھیل فرایند ھای داد و ستد برای مشتری ھای برند 

ی برند سازمان باید با ھویت مدیر عامل انطباق یابد . تدوین استراتژی : استراتژ

برند در شرکت ھای فناوری محور 

برندھای متعلق بھ مشتریان ھستند 

کارکرد اصلی و کالسیک برند سازی = قدرت پیش بینی کیفیت را در اختیار مصرف کننده قرار می دھد 

پورتر مرحلھ بھ مرحلھ . زنجیره ارزش = مایکل–تکنیک نردبانی 

مطلق –تداعیات اصلی بنیانی برند : تداعیات انتزاعی 

شخصیت پردازی = معنایی 

فلسفھ برند = ابزار قدرتمند درباره محصول فعالیتھای تبلیغاتی 

خدمت و نوع –کاربرد برند = ماھیت محصول 

جایگاه سازی برند نزد مشتری ھا و مصرف کنندگان سازمان . ابزار تقویت –جوھره اصلی فعالیت ھای بازاریابی 
انگیزش کارکنان و جذب مشتری ھا و مصرف کنندگان سازمان 

برند سازی دورن سازمانی . سازمان اطمینان یابد . –ابزار تقویت انگیزش کارکنان و جذب مشتری ھا 

عناصر تشریحی = ویژگی محصول 

تقاعد کننده برای خرید عناصر ترغیبی = م

بازاریابی رابطھ ایی = مشتری ھای فعلی کلید ایجاد موفقیت ھای بلند مدت 
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تولید سفارش انبوه –بازاریابی پس از فروش –برنامھ ھای ایجاد وفاداری –برای برند 

اجرای طرح قیمت گذاری ویژه کارکنان MGشرکت 

اجزای جدایی ناپذیر در توسعھ و معرفی محصول = بستھ بندی 

گام راھبرد عالمت تجاری ٣

برنامھ ریزی عالئم تجاری -١
اجرا -٢
کنترل -٣

نام ھای پیشنھادی = عبارت واقعی کھ با ھدف معرفی ویژگی یا مزیت محصول 

نام ھای عمومی = بھ واژھھایی کھ مترادف با یک رده محصول 

= بھ واژه ھای معمولی و روزمره کھ بھ دلیل مفاھیم ضمنی و نااشکار خود برای محصوالت بھ کار نامھای توصیفی 
گرفتھ می شوند . 

نام ھای تخیلی = بھ واژھھای ساختگی و بدون بھره مندی از ھیج معنای خاص = حفاظت اسان 

ل ندارند . نام ھای قرار دادی = بھ واژھھایی کھ ھیچ نوع ارتباط روشن و مشخصی با محصو

ھویت برند = عناصر برند 

سطح قدرت و توان –شیوه ادراک –شیوه نمایش –گانھ ادراکی پیچیدگی ۴ابعاد 

تعامالت بیشتر مشتری ھا با برند 

ی محصول بھ پیشبرد فروش منجر می شود . آیا بازاریاب تجربی : از طریق منتقل ساختن ویژگی ھا و مز

ایجاد انجمن –تثبیت تصویر ذھنی مشتری از برند، تقیوت احساسات 

بان باال . ارزش سازمانی آیا بی تک بھ تک : ھزینھ تعامالت پایین . ارائھ اطالعات مصرف کنندگان بھ بازارآیا بازار

ه توسعھ و تعمیق گفتگو با مصرف کنند–وفاداری مشتری -بازاریابی اذنی : مشارکتی نزدیک تر 

راھبرد کشش : تولید کننده با تخصیص سرمایھ گذاری ھای بازاریابی بر مشتری ھای نھایی (گسترده تر ) 

راھبرد دانش : ترغیب خرید و عرضھ محصوالت و برندھا بھ مصرف کننده نھایی (محدود تر )


