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تاثیر متمایز دانش برند بر واکنشهای مشتریان نسبت به  ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری چیست؟

 فعالیتهای بازاریابی شرکت است 

برجستگی برند,عملکرد برند,تصویر سازی ذهنی از  شش عنصر اصلی ایجاد برند را نام ببرید؟

 برند,قضاوتها نسبت به برند وهم نوایی با برند

تشخیص و تدوین نقاط اشتراک و نقاط افتراق  جایگاه سازی برند به مفهوم جایگاه سازی برند چیست؟

 با هدف ایجاد هویت و تصویر ذهنی مناسب از برند است.

مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان فرایند کلی  چه عملکردی و چه مفهومی دارد؟  cbbeمدل 

معرفی وتشریح  ایجاد ساختارهای دانش برند در ذهن مشتریان را با هدف ایجاد ارزش برند برای سازمان

 میکند.

عبارت است از انچه مصرف کنندگان دوست دارند در مورد برند بدانند بدون  مفهوم مطلوب برند چیست؟

 توجه به انچه در حال حاضر از برند میدانند.

 .حداکثر سازی منافع بالقوه سازمان میباشد هدف از جایگاه سازی برند چیست؟

 بازاریابان در جایگاه سازی برند چه نیازهایی را دنبال میکنند؟ 

 مشتری هدف انها کیست -1

 رقبای اصلی انها چه کسانی هستند -2

 برند انها چگونه به برند های رقبا شبیه است -3

 برند انها چگونه از سایر برند ها متمایز است -4

 

 شاخص های بخش بندی بازار را نام ببرید؟ 

 مشتری محور)وابسته به ویژگی های فردی یا سازمانی مشتر یها(شاخص های توصیفی یا 

 شاخص های رفتاری یا محصول محور) مرتبط با شیوه تفکر یا استفاده مشتری از محصول یا برند(

 انواع بخش بندی بازار را نام ببرید؟

 جغرافیایی –روان شناختی  –جمعیت شناختی  –رفتاری 

 واردی است؟بخش بندی رفتاری بازار شامل چه م



مزیت های مورد  -سطح وفاداری به برند-تعداد دفعات استفاده -نرخ مصرف -وضعیت استفاده کننده

 -انتظار از محصول

 

 بخش بندی بازار بر اساس جمعیت شناختی شامل کدام موارد است؟

 

 وضعیت خانوادگی-قومیت-جنسیت-سن-سطح درامد

؟ به کدام بخش بندی بازار میباشدارزش ها,باورها و نگرش ها و سبک زندگی مربوط 

 روانشناختی

 ؟را نام ببرید  B2Bمبنای بخش بندی بازار در کسب وکارهای 

 ماهیت کاال که شامل نوع, مکان  استفاده و نوع خرید میباشد

 شرایط خرید)مکان خرید(,ویژگی های خرید و نوع خرید است

ن و کارگران, حجم فروش ساالنه و , تعداد کارکنا SICویژگی های جمعیت شناختی سازمان)کد 

 تعداد دفاتر(

شاخص  ارزشمند تر هستند؟کدام شاخص های بخش بندی در درک مباحث برند سازی 

 های بخش بندی رفتاری 

قدرت تعهدات روانی میان مشتری و برند و همچنین میزان ازادی وی در  مدل تبدیلی چیست؟

 برابر تغییرات را مورد ارزیابی قرار میدهد 

استفاده کنندگان در محصول براساس قدرت متعهد به برند) از کم به زیاد( به چهارسطح 

 مشتری های تنوع طلب,مشتری های سطحی,  تقسیم میشود آنها را نام ببرید؟

 مشتری های میانه رو,مشتری های غیرقابل تغییر,

گزینه انتخابی کدام دسته از  مشتریان از انتخاب خود راضی هستند وتمایلی به تغییر 

 مشتری های میانه رو  خود در اینده ندارند؟

 مشتریان غیرقابل تغییر کدام گروه از مشتریان کامال وفادار به سازمان هستند؟

مدل تبدیلی برای سایر افراد جامعه بر اساس میزان ازادی و عالقه به ازمایش برند های جدید به 

افراد نسبتا غیرقابل  -ببرید؟ افراد غیر قابل دسترسچهار گروه تقسیم بندی می کند انها را نام 

 افراد قابل دسترس-افراد دمدمی مزاج-دسترس



بازاریابان برای متقاعد کردن تعداد بیشتری از مصرف کنندگان به تامل در زمینه یک برند 

بازاریابان بایستی برجستگی برند را افزایش دهند,یا  چه کارهایی را میبایست انجام دهند؟

 وح پذیرش برند خود را در میان مصرف کنندگان هدف ارتقا بخشند.سط

 

 مراحل مدل قیفی در راستای برند سازی توسط بازاریابان را نام ببرید؟

استفاده اتفاقی برند)گاه و بیگاه(  -تست برند در روزهای اخیر-در گذشتهاشنایی با برند, تست برند 

 استفاده مکرر برند-استفاده معمولی برند

 

 شاخص های اصلی در زمینه بخش بندی بازار و انتخاب بازارهای هدف را نام ببرید؟

 میزان پاسخگویی -میزان دسترسی-قابلییت شناسایی

 

تعریف بازاریابان برای طراحی و تدوین اجزای جایگاه سازی برند به چه چیزی نیاز دارند؟

از نقاط تمایز)افتراق( و نقاط ذهنی مصرف کننده  ت جایگاه مناسب نیازمند تدوین و تثبیت تداعیا

 اشتراک با سایر برندهاست

نقاط افتراق و تمایز در تداعیان ذهنی مصرف کنندگان در ذهن خود با برند امیخته می سازد و 

 ذهنی مثبت خود از ان ها به این باور میرسد که این برند از رقبا برتر است. ت براساس تداعیا

 

 به دو دسته تقسیم میشوند آنها را نام ببرید؟  CBBEذهنی براساس مدل ت تداعیا

 کارکردی) مرتبط با عملکرد(و انتزاعی)مرتبط,تصویر ذهنی مشتری(

 

 در جایگاه سازی را تعریف کنید؟  SCAمزیت رقابتی پایدار 

SCA  کید دارد و بر توانایی شرکت در کسب مزیت در ارائه ارزش برتر به مشتریها در بلند مدت تا

برپایه فعالیت های بنیانی کسب کار نظیر فعالیتهای تولید یا سیاست های منابع انسانی سازمان 

 شکل میگیرد.

بر این است که   USPمنطق اصلی رویکرد  در جایگاه سازی را توضییح دهید؟  USPرویکرد 

ها دریابند که اگهی های تبلیغاتی باید دلیل جذابی برای خرید محصول ارائه کند و مشتری

بر انچه به مشتری گفته میشود تاکید دارد   USPرقبا قادر به ارائه این جذابیت نیستند.محصوالت 

 ونه برچگونگی برقراری ارتباط



( بر خالف نقاط POPتداعیات ذهنی از نقاط اشتراک) تفاوت نقاط افتراق و اشتراک چیست؟

 میان برند های مختلف مشترک هستند.افتراق, لزوما منحصر به یک برند نیستند بلکه در 

 ؟ در سطح رده محصول و در سطح بازار رقابت نقاط اشتراک دو دسته هستند نام ببرید

؟ ان دسته از تداعیات ذهنی هستند که برای خنثی کردن نقاط نقاط اشتراک رقابتی چیست

 افتراق رقبا طراحی شده اند.

 برند را نام ببرید؟دو نکته کلیدی در تعریف جایگاه رقابتی برای 

 تعریف مبنای مقایسه ی رقابتی , انتخاب و تثبیت نقاط اشتراک و نقاط افتراق 

برای برقرای ارتباط با مشتریها و اعالم عضویت برند در رده فعالیت سه شیوه اصلی وجود 

ذکر مزیت های رد ه فعالیت, مقایسه الگوهای فعالیت در ان رده , تکیه بر  ؟ببرید دارد نام

 واژه های توصیف کننده ی محصول 

 

 قاط افتراق( را نام ببرید؟) ن PODسه شاخص کلیدی مطلوبیت برای 

 باور پذیری  -منحصر به فرد بودن -مرتبط بودن

امکان پذیری قابلیت برقرای ارتباط با  سه معیار فرعی قابلیت ارائه تمایز را نام ببرید؟

 قابلیت پایداری -مشتری

 

استفاده از نگرش ها و تداعیات ذهنی مصرف  ارتباط با مصرف کننده چیست؟کلید برقراری 

 کننده از برند است.

 

پایداری برند به میزان تعهد درون سازمانی و  پایداری برند به چه عواملی وابسته است؟

 استفاده از منابع و نیروهای برون سازمانی در محیط بازار وابسته است.

 

 را نام ببرید؟  PODو   POPدن تضاد هم بستگی منفی میان سه رویکرد برای برطرف کر

 تعریف دوباره رابطه ,ارتقای ارزش ویژه سایر موجودیت ها -تفکیک ویژگی ها

 موثرترین و دشوارترین شیوه تاثیرگذاری برهم بستگی و رابطه منفی میان ویژگی ها 

نسبت به وجود رابطه ایی ؟ متقاعد کردن مردم و مزیت ها در ذهن مصرف کنندگان کدام است

 مثبت میان این ویژگی هاست.

 

 به روز اوری جایگاه برند نیازمند دو موضوع کلیدی است نام ببرید؟

چگونگی تعمیق مفهوم برند با هدف بهره برداری از تداعیات ذهنی اصلی از ان و سایر 

شیوه پاسخ دادن به چالش های رقابتی است که برند را مورد تهدید  -ات انتزاعی استظمالح

 .تکنیک)واکنشی( استقرار میدهد این همان مفهوم 

 



چگونگی تعمیق مفهوم برند با هدف بهره برداری از تداعیات ذهنی  تکنیک نردبانی چیست؟

د.)شناسایی نقاط تمایز باهدف ات انتزاعی را تکنیک نردبانی گوینظاصلی از ان و سایر مالح

شیوه مناسبی برای ایجاد  -با تکیه بر مزیت های مورد توجه مصرف کنندگان -تسلط بر رقابا

 جایگاه اولیه برند است.

 نیازهای مازلو یک مثال از تکنیک نردبانی میباشد.

 

 –ای ایمنی نیازهای فیزیولوژیکی )نیاز به غذا,آب وهوا( نیازه نیازهای مازلو را نام ببرید؟

 نیازهای اجتماعی, نیازهای مرتبط با ضمیر فرد نیازهای خود شکوفایی

 هدف یک مثال دیگر است تکنیک نردبانی میباشد. -زنجیره های مسیر

 

ویژگی ها)عوامل تشریح کننده ی مشخصات محصول( به مزایایی) ارزش های فردی ومفاهیم  

مزایا به نوبه خود بر حسب شکل گیری مرتبط با ویژگی های محصول( منجر میشود و این 

 ارزش ها)اهداف و انگیز های فردی پایدار( میشوند.

 

تکنیک های نردبانی شیوه ای است که مرحله به مرحله از ویژگی ها تا مزایا وارزش ها یا 

انگیزه های مشتری ها پیشروی میکند تا بتواند علل بروز رفتارها را در هر یک از افراد 

 شناسایی کند.

 -؟ واکنش نشان ندادندر تکنیک واکنشی سه نوع  استراتژی وجود دارد انها را نام ببرید

 ارائه واکنش های تهاجمی-ارائه واکنش های تدافعی

؟ یکی از شیوه های دفاع از جایگاه برند, افزودن میزان اعتماد واکنش تدافعی را توضیح دهید

با هدف تقویت نقاط اشتراک و افتراق در ذهن مشتریها به برند و انجام فعالیت های تبلیغاتی 

 .مشتری هاست

میم محصول یا انجام مبارزات تبلیغاتی با هدف ایجاد تغییرات اساسی در مفهوم برند چه عت

 واکنشی است؟ واکنش تهاجمی

تداعیات اصلی)بنیانی( برند عبارتند از تداعیات انتزاعی و مطلق  تداعیات اصلی برند چیست؟

ی ها و مزایا( که بین پنج تا ده مورد از جنبه ها و ابعاد اساسی و کلیدی برند را از برند)ویژگ

 معرفی میکنند.

 

گام اول در این فرایند ان است که  بازاریابان چگونه تداعیات اصلی برند را شناسایی میکنند؟

 از مصرف کنندگان بخواهیم تا نقشه ی ذهنی خود را با تمامی جزییات ترسیم کنند.

 

 عبارتی است که بتوانند به کوتاهترین, ساده ترین شکل ممکن  فلسفه برند چیست؟

)سه تا پنج  کلمه( قلب و روح برند را معرفی کند و جوهره و هویت برند را به بهترین شکل 

 ارائه دهد و به این ترتیب جایگاه انرا مشخص کند.

 



مشتریها است و هدف از طراحی ان, فلسفه برند به مفهوم جوهر برند یا متعهد اصلی برند به 

شرکای برون سازمان به درستی مفهوم برند ایجاد اطمینان ازاین نکته است که تمامی کارکنان 

 را درک کرده و بتوانند انرا به مشتریها نمایش دهند و منطبق با ان حرکت کنند

این واژه ها شکل  تمامی قدرت و کار برای فلسفه برند ازکنارهم گذاشتن مفاهیم و معانی جمعی

 می گیرند.

 

هیچ برندی نمی تواند تمامی ابعاد ارزشمند فعالیت خود در عبارت فلسفه ی خود ذکر کند بارت 

کارکرد برند,ماهیت محصول,خدمت و نوع تجربه ها یا مزایایی را که برند ارائه می دهد 

 تشریح میکند.

 

 رند میتواند در عبارت فلسفه,برند هایی با رشد چشمگیری مواجه هستند)جز کارکردی( ب

 میم این برند ها در اینده باشد.عنکته ی را همان کلیدی را ارائه دهد و اساس ت

برند هایی که در رده های جاافتاده تر و تثبیت شده فعالیت میکنند,فلسفه برند باید با بهره گیری 

 یاستفاده از جز کارکرداز اجزای هیجانی و توصیفی روی نقاط متمرکز کند و کمتر نیازمند 

 .برند است

 

 ویژگی های فلسفه برند:

 

کاربرد برند: ماهیت محصول, خدمت و نوع تجربه ها یا مزایای را که برند ارائه  -1

 میدهد

 جزتوصیفی: ماهیت فعالیت برند را معرفی میکند -2

 جز هیجانی: نشان دهنده جزییات بیشتری در مورد مزیتها و ارزشهای برند است. -3

دقیق و عمیق و گستره اگاهی از برند, قدرت, مطلوبیت و مستحضر به فرد بودن  ارزیابی

 تداعیات ذهنی اغلب مورد نیازمند اجرای تحقیقات کمی در کنار تحقیقات کیفی است.

تغییر تصویر ذهنی فعلی برند و رسیدن او به تصویر ذهنی مطلوب به معنی افزودن تداعیات 

و یا کمرنگ کردن و حذف تداعیات نامطلوب از ذهن جدید,تقویت برخی تداعیات فعلی 

 مصرف کنندگان است.

 مهمترین نکته در تحقیقات کیفی ارائه درک روشن و دقیق از سواالت و مفاهیم است.

 

 تکمیل و نهایی سازی فلسفه برند شامل چه مواردی است؟

 الهام بخشی  -ساده سازی -برقرای ارتباط

که برند ارزشهای معنوی و انتزاعی را برای کارکنان و الهام بخشی در صورتی رخ میدهد 

 مشتری هایش معرفی کند.

pedigree   به عنوان یکی از حرفه ایی ترین برند ها در زمینه مواد غذایی و انواع

 شناخته میشود. سگها محصوالت مورد نیاز 

نند تا با بهره گیری از شبکه های اینترانت درون سازمانی تالش میک  b2eفعالیتهای 

 درراستای برند سازی درونی خود موفق تر عمل کنند.



عبارتست از بازبینی یکپارچه,سیستماتیک,مستقل و در دوره ای از  ممیزی برند چیست؟

محیط, اهداف, راهبردها و فعالیتهای بازاریابی با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمانی 

 بهبود عملکرد بازاریابی شرکت و توصیه برنامه ایی شامل فعالیتهای مختلف برای

 

,گام اول ایجاد یکپارچگی میان اهداف,دورنما فرایند ممیزی در سه گام اصلی مطرح میشود

ورویکردهاست. گام دوم جمع اوری داده هاست و گام سوم عبارت از اماده سازی و ارائه 

 .گزارش نهایی است

محور است که با هدف طرح ممیزی برند یک طرح ارزیابی برون سازمانی و مشتری 

 ارزیابی ضعف سالمت برند و شناسایی حوزه های قدرت و ضعف ان اجرا میشود

 هدف نهایی ان ارتقای سطح ارزش ویژه برند از دیدگاه سازمان مصرف کنندگان است.

  .طرح ممیزی برند مشخص مدیریت ارشد عهده دار پیام سازی ان است

 

 :استممیزی برند ازدو گام اصلی تشکیل شده 

 تهیه فهرست موجودی برند -1

 کاوش برند  -2

هدف از تهیه فهرست موجودی برند ازارائه نیم رخ کامل از نحوه انجام فعالیتهای 

 بازاریابی و برند سازی در خصوص تمامی کاالها وخدمات فروخته شده شرکت است

از  تهیه وفهرست موجودی برند میتواند اطالعات مفیدی را درزمینه برداشت های مختلف

برند نشان دهد و با انجام تحقیقات و مطالعاتی نظیر کاوش برند تصویر کاملی را از 

 وضعیت برند ارائه کند.

 

انجام مجموعه ای از تحقیقات به منظور درک تفکرو احساس مصرف  کاوش برند چیست؟

 برند است.کنندگان نسبت به برند با هدف شناسایی منابع , ایجاد و ارزش ویژه 

رست موجودی برند از دیدگاه عرضه )از دید سازمان( مطرح میشود در حالیکه تهیه فه

کاوش برند در خصوص برداشت ها و ادراکات مصرف کنندگان از وضعیت برند سازمان 

 میباشد.

 کاوش برند شامل چه مراحلی است؟

 

 بررسی نتایج مطالعات و تحقیقات قبلی موجود در سازمان در واحد بازاریابی -1

ا برخی از کارکنان با هدف شناخت باورها و درک دیدگاهای انها در مورد مصاحبه ب -2

 نگرش مصرف کنندگان از برند سازمان و برند های رقبا

های خرید و استفاده از تفکرات مشتریها  هانجام تحقیقات تکمیلی برای درک بهتر شیو -3

  gardner & levyدر مورد محصوالت و خدمات در انتخاب تحقیقات کیفی به عقیده 

تفکرات و احساسات مصرف کنندگان برنگرش ها و پیش زمینه ها ی فکری 

 محقق,مقدم است

 برای طبقه بندی و قضاوت در مورد تحقیقات کیفی عبارتند از  levyسه شاخص 

 عمق و گسترده ی تحقیقاتجهت ,



تحقیقات کاوشی برند باید بتوانند ساختار دانش فعلی مشتریها را در زمینه عناصر 

اصلی برند و عناصر اصلی برند و رقبا روشن ساخته و میزان اگاهی و تصویر ذهنی 

 مشتریها از برند را تعیین کرده و نقاط اشتراک و افتراق برند را مشخص کنند.

زمانی که سازمان با ممیزی برندها,درک عمیقی از ساختار دانش برند در نزد 

درمسیرجایگاه سازی اغاز کرد به خود را  مشتریها هدف خود به دست اورد و حرکت

اجرای برنامه های تحقیقاتی تکمیلی با هدف ارزیابی روش های جایگاه سازی و 

 دستیابی به جایگاه مطلوب برند خود در کوهتاهترین زمان ممکن نیاز دارد.

 

 

 

 

 

 

 


