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 برند اتفاقی به وجود نمی آید

 هست و بوده این بر رسم ما کشور در .است ساز سرنوشت و کلیدی بسیار سوال این چیست؟ برند

 مردم دست در اطالعاتی آن، کیف و کم از خیلی که شود استفاده عامه گفتمان در کلماتی تا

 دهد، ارتقاء را گفتمان سطح میتواند آن از استفاده شود یم تصور که دلیل این به اما نیست

 و رادیو در روز هر را، کلمات کاربرد نوع این نمونه  .میرود کار به عموم میان در واژگانی چنین

 .کنید می مشاهده کرات به روزانه، گفتگوهای و عمومی های رسانه تلویزیون،

 آن سر پشت که کلمه این .دارد مشابهی استفاده مورد و هاست ه واژ نوع همین از دقیقا نیز برند

 به جایگاهی در نیز گاهی و یشودم استفاده مهابا بی بسیار عامه، گفتمان در دارد، قرار علم یک

 یکندم نمایان خود در را نشان این و شده استحاله و دگرگونی دچار آن مفهوم اساسا میرودکه کار

  چیست؟ برند که سوال این دلیل همین به .ندارد وجود ما کشور در برند از درستی درک که

 آن برای  علم یک باید عامه، نظر خالف بر که دارد جوابی اما برسد نظر به افتاده پا پیش هرچند

 یا نام !برد کار به را آن باید کجا و چگونه و دارد معنائی چه ه، واژ این بدانیم همه تا شد می بنا

 در نیز جامعه بضاعت کم اقشار حتی که یافته اهمیت چنان روزها این کاالها، تجاری عالمت

 اند، ه کرد خریداری را کاالئی وقتی مخاطبان کلیه احتماال .کنند می توجه آن به خریدهایشان

 مواجه دیگران پرسش این با باشند، نداشته توجه کاال معروفیت موضوع به خودشان اگر حتی

  مارک که آید برمی چنین سوال نوع این از است؟ کدار مار شده، خریداری کاالی آیا که انده شد

 یا مردم که نیست معنا این به بحث این اما است مردم توجه مورد موضوعات از تجاری، نشان یا

 به باشند داشته اطالع تجاری، نشان یا مارک یک  شدن برند فرآیند درباره شرکتها مدیران حتی

 توجه واقعیت این به احتماال و دانند می برند معادل را تجاری نشان افراد از بسیاری دلیل همین

 نشان هر و افتد می اتفاق  تجاری نشان یک برای که است فرآیند یک شدن برند که ندارند

 به تجاری نشان یا نام یک شدن تبدیل روزها این روی هر به  !باشد برند یک تواند نمی تجاری،

 که کاالئی اگر و میرود شمار به نظر مورد کار و کسب موفقیت برای کلیدی و اصلی عامل برند،

 کار و کسب در توفیق گردد، تبدیل برند به شود، می تولید معلوم نشانی یا مشخص نامی تحت

 محصول، یک تجاری عالمت که است این برداشتی چنین اصلی دلیل  .شد خواهد بیمه نظر، مورد

 افزایش به کاال، یک برای تجاری عالمت تعیین و است کاال از مهمی جزو کنندگان مصرف نظر از

 تلقی پایین فیتیک با کاالئی باشد، تجاری عالمت فاقد کاال، همان اگر اما انجامد می آن ارزش
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 ندهنک مصرف امتیاز .برخوردارند دهکنن مصرف امتیاز از خوب تجاری تهای عالم .شد خواهد

 توجهی قابل تعداد .دهند می نشان وفاداری ها عالمت به نسبت مشتریان که است معنی بدان

 عرضه بازار در تری یین پا قیمتهای با دیگری جانشین کاالهای که صورتی در حتی مشتریان، از

 به .پذیرفت نخواهند را جانشین کاالهای و بود خواهند تجاری تهای عالم همین متقاضی شود،

 یاستراتژ مقابل در عمال هستند، )برند( معتبر تجاری عالمتهای دارای که کتهائیشر دیگر، عبارت

 .اند ه شد بیمه رقبا، تبلیغاتی های

 تصویر ، هویت

 خود، خودی به تجاری، عالمت یک که است این گیرد قرار توجه مورد باید که موضوعی اولین

 مشتریان اعتماد زمان گذشت از پس توانسته که است خاصی تجاری عالمت برند بلکه نیست برند

 واقع در که می دهد هویت برند به موضوع این !نماید وفادار خود به نسبت را آنها و نماید جلب را

 تجاری، شرکای به را پیام این خود برند هویت تعریف با شرکت هر .است برند هر اصلی جوهر

 .هستیم اهدافی چه با و سازمانی چگونه ما که یدهد م خود سازمان کارکنان و مشتریان

 ذهن در گیری شکل برای را خود مطلوب ذهنی تصویر هویت، این تعریف با شرکت دیگر بیان به

 تعریف مستلزم که است فرآیندی برند هر به بخشی هویت می نماید. ترسیم آینده در مشتری

 نیز و )… و فرم رنگ،( سازمان تجاری لوگوهای و نمادها در آن به بخشیدن عینیت هویت، این

 به .است هویت آن با بودن همسو برای سازمان تبلیغاتی و عملیاتی فعالیتهای کلیه دائم پایش

 عنوان به خود مشتریان ذهن در خواهد می الکترونیک پرداخت خدمات شرکت یک مثال طور

 انتخاب به مالی، مبادالت در اطمینان عامل اهمیت به توجه با و بسته نقش اطمینان قابل شریکی

 در شرکت پایداری و بودن اعتماد قابل واقع در. گردد تبدیل خود رقابتی فضای در مشتری اول

 عمل شرکت، هویت دهنده تشکیل اجزای عنوان به آن مالی توان و اقتصادی مختلف شرایط

 نحوه مشتریان، با آن تماس مرکز پرسنل برخورد نحوه از شرکت تهای فعالی کلیه باید و نموده

 کارشناسان خدمات ارایه نحوه و پوشش ادبیات، ایشان، مالی مغایرتهای رفع زمان مدت و

 شکل را برندی یکدیگر با یکپارچه و هدفمند ارتباطی در … و تجاری عالمت و نام پشتیبانی،

 دارای نیز آن تصویر برند، هویت کنار در .نمایند خلق پایدار صورت به را تصویر این که دهند

 بازاریابی، گوناگون های عرصه در سازمان فعالیتهای کلیه که معنا این به است العاده ق فو اهمیت

 شرکت به نسبت مشتری در ادراک از خاصی نوع به منجر …و تبلیغات خدمات، پشتیبانی
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 از مشتری ذهنی تصویر بر حاکم اصلی روح واقع در. یگوییم ذهنیم تصویر آن به که می گردد 

 شرکت برند اصلی ویژگی چنانچه قبل، مثال در. اوست خدمات اصلی ویژگیهای همان شرکت،

 بوده موفق خود تجاری نام در مفهوم این ترویج و توسعه در شرکت و تعریف بودن اعتماد قابل

 که بگوییم بخش این در خواهیم می د.بو خواهد ویژگی همین اشاره مورد اصلی ویژگی باشد؛

 چه نماید،می  مشاهده را ما تجاری نام یا و می کندفکر ما به مشتری که هنگامی داریم دوست

 ترکیب از است عبارت مشتری در ذهنی تصویر تشکیل مکانیسم ببندد؟ نقش او ذهن در چیزی

 سازمان فعالیتهای کلیه در که مشتری به ارسالی مهای پیا و ها نشانه عالئم، کلیه از های پیچید

 سازمان کارکنان کلیه بایست می طرف یک از که است جهت آن از امر این اهمیت .یابد می تجلی

 به نسبت )سطح هر و مرحله هر در(مشتریان با خود ارتباط اهمیت درک با سطوح تمامی در

 با نیز شرکت دیگر طرف از و نموده اقدام شرکت از مشتریان ذهنی تصویر با ارتباط این انطباق

 سازی هماهنگ به نسبت مشتری، با مرتبط واحدهای تمامی بین مستمر و مداوم ارتباط برقراری

 .نماید اقدام مطلوب ذهنی تصویر از واحد درک ایجاد و

 برند و مبلمان

 ابهام برای جائی است بعید مخاطبان، قبلی های دانسته حتی و شد گفته کنون تا آنچه مطابق

 امکان این چند هر که است این دیگر اهمیت با نکته .باشد مانده تجاری، نشان و نام اهمیت در

 برند نگارنده، دید از اما باشند مخالف مجال، این در شده مطرح دیدگاه با مخاطبان دارد وجود

 نشان و نام یک می شود موجب که است ویژه ای فرآیند بلکه نیست تجاری نشان یا نام یک صرفاً

 و کند معطوف خود به هم را آنها وفاداری مشتریان، اعتماد جلب از غیر و یابد اعتبار تجاری،

 .باشد داشته پی در را مشتریان خاطر آرامش

 است صادق نیز، مبل صنعت در تجاری های اننش و نام درباره شد، گفته آنچه تمام روی هر به 

 دیگر صنایع که است مشکالتی همان عمومی، حالت در گرفته، فرا را حوزه این که مشکالتی و

 برند یک ساختن مسیر در گام اولین معتقدند برند، عرصه محققان و بازاریابی علمای .می آزارد را

 گام و کاال خوب کیفیت رمعتب تجاری نشان نام یعنی است معتقد آن به نگارنده که معنائی به

 بعید نباشد، خوبی کیفیت دارای شده، تولید محصول که مادامی. است آن مناسب قیمت بعدی،

 شدن برند فرآیند نیست، کاال یک برای مشتری زمانیکه و کند جلب خود به را مشتریان است

 !شد خواهد محال امری به تبدیل تجاری، نشان یا نام یک
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 برند، یک برای حاضرند مشتریان معتقدند های عد و دارد وجود مختلفی نظرات نیز قیمت درباره

 پارامترهای از یکی نیز قیمتی محدودیت بپذیریم است این معقول اما بپردازند را محدودی نا مبلغ

 یک قیمت که زمانی تا ندارد وجود مشتریان برای تعهدی هیچ و است برندسازی در اهمیت با

 که کرد فراموش نباید نیز را نکته این .کنند استفاده آن از وسیع سطح در نباشد، مناسب کاال

 ماندگاری به توان می زمانی و دارد المللی بین بازار به نیاز شدن برند برای تجاری نشان و نام یک

 مانند هائی نمونه .یابد دست های، منطق حداقل یا جهانی پایدار بازار یک به که بست امید آن

 مبلمان صنعت درباره .هستند ما بحث مورد موضوع برای خوبی لهای مثا ... و سونی سامسونگ،

 مبل صنعت اینکه برای اصلی دلیل گفت توان یم جرات به و است صادق موضوعات این نیز

 برای های منطق یا جهانی بازار نداشتن کند، ایجاد تعریف این با برندی نتوانسته کنون تا کشور،

 در گذشته های سال در .است خارجی مشابه محصول با مقایسه در نامناسب قیمت و محصوالت

 دکوراسیون و طراحی مبلمان، جهانی تجارت المللی بین نمایشگاه و کنفرانس نوبت چندین

 رویداد این دکوراسیون، و مبلمان صنفی انجمن رئیس و شد برگزار تهران در گردشگری و داخلی

 مبل صنعت روی پیش مشکالت رفع برای صنعتی و اقتصادی علمی، رویکرد اتخاذ نشانگر را

 کشورها، دیگر تجارب از استفاده دنیا، روز فناوری از گیری بهره :گفت انصاری علی .دانست کشور

 از مبلمان صنعت و دکوراسیون داخلی، معماری جایگاه ارتقای صادرات، و داخل تولید توسعه

 ...و مبلمان صنعت مدیریت در آفرینی تحول دستاوردها، آخرین ارائه تخصصی، و فرهنگی بعد

 به توجهی بی کرد اشاره موضوع این به انصاری .است کنفرانس برگزاری اهداف مهمترین از

 خود به را سال در ریال میلیارد صدهزار از بیش مالی گردش با اشتغال درصد ده که صنعتی

 سهمی نیز هدف بازارهای در داخل، بازار دادن دست از بر عالوه تا شود می سبب داده، اختصاص

 از افغانستان، و عراق مانند منطقه هدف بازارهای دادن دست از یعنی موضوع این .باشیم نداشته

 واردات آن بر عالوه .است گذاشته کشور مبلمان صنعت بر منفی تاثیر که است عواملی جمله

 افزایش را صنعت این مشکالت  ...و ایتالیا ترکیه، مانند کشورهائی از مبلمان قاچاق و قانونی

 مبل صنعت MDF نیاز درصد 15 حاضر حال در موجود، آمارهای و اطالعات مطابق. است داده

 حالی در این .شود می وارد کشورها سایر از دیگر، درصد 85 و داخلی تولیدکنندگان توسط کشور

 برای سنگینی تعرفه و نشده انجام کشور در MDF تولید برای مناسبی گذاری سرمایه که است

 برآن عالوه و دارد را اوضاع همین نیز مبل صنعت نیاز مورد های پارچه. دارد وجود آن واردات

 افزایش را محصول نهائی قیمت تولیدکننده، دست به اولیه مواد رسیدن مسیر در دالالن وجود
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 نشست یک در نیز تهران درودگران و مبلسازان اتحادیه اول رئیس نایب گذشته سال. دهد می

 و کرده پیدا کاهش روز به روز ایران مبل صادرات آمار تاکنون پیش سال 20 از :گفت تخصصی

 ترکیه، حضور با جهان سطح در نمایشگاهی وقتی گذشته های سال در ت.اس رفته باال واردات

 و مبلمان صنعت االن اما یزد م را اول حرف ایران شد، می برگزار مالزی و چین روسیه، مصر،

 سالهای طی را کشور مبل صنعت که مشکالت این د.ندار گفتن برای حرفی قبل مانند چوب

 این با که دهدی نم اجازه شک بی کرده، بدل منفعل صنعت یک به فعال صنعت یک از گذشته

 محصوالت با عراق در نمونه عنوان به که برندی باشد، داشته برند ایجاد توان مبل صنعت شرایط

 برای دولت استمداد صورت در گویند یم کنندگان تولید که طور آن. باشد رقابت قابل ترکیه

 تولید برای گذاری سرمایه یا نیاز، مورد های پارچه و MDF مانند اولیه، مواد تعرفه نرخ کاهش

 که منطقه بازارهای در کشورها سایر یا ترکیه محصوالت با رقابت توان کشور، داخل در مواد این

 فرض که شود می خوانده اول گام رو آن از موضوع این د. دار وجود است، برندسازی در اول گام

 نیب بازارهای به دستیابی فقط و است صادراتی کاالهای الزامات جزو مناسب، کیفیت و قیمت

 برندها که کرد اشاره نکته این به باید پایان در .است مانده باقی نخست گام عنوان به المللی

 بیرونی نماد اینگونه که است متخصصان تحقیقاتی کار محصول بلکه نمی آیند وجود به اتفاقی

 مناسب، هایه نتیج به حصول برای که شود نهادینه فرهنگ این باید هم ما کشور در .می یابند

 .است تخصصی موضوعی نیز برندسازی و شود استفاده امر هر متخصصان و مشاوران از


