
1 
 

 دکتر حمیدرضا سعیدنیا

 برندینگ در صنعت مبلمان 

 و گذشته بودن یکسان و همانندی عصر دیگر .است برتری و تمایز دنیای حاضر عصر کار و کسب دنیای

 شاخصه این دربرداشتن با برندها و هستند کار و کسب بازارهای کننده تعیین رهبران تمایز و نوآوری  ،خالقیت

 .کنند می تحریک را سازمان در نوآوری گیری شکل ، قدرتمند های برند  .هستند بازارها همیشگی رهبران ها

 در گذاری سرمایه. باشند می مطرح سازمانها اصلی های برنامه و اولویتها از یکی عنوان به برندها امروزه

 شرکتها تمامی استراتژیک های اولویت از یکی و بازاریابی ساالنه های هرینه صرف از فراتر تجاری های نام 

  .باشد آفرین ارزش آن برای رقابتی، مزیت منبع ارائه و کار و کسب عملکرد ارتقای با تواند می برند .است

 باشد داشته بر در کار و کسب برای را هایی مزیت تواند می برند ارزش مؤثر سنجش و گیری اندازه:  

 گردد می شناسایی سازمان ضعف نقاط از بسیاری سنجش، و ارزیابی فرآیند حین در. 

 و شده شناسایی باشند، می اهمیت حائز برند قدرت افزایش برای که هایی حوزه فرآیند، این انجام با 

  .نماید مبذول بدان را خاص توجه جدید، خدمات و محصوالت توسعه در تواند می شرکت

 1990دهه طول در که نحوی به بخشد بهبود را آن مالی های ارزش تواند می برند ویژه ارزش سنجش 

 سالها این در زیرا گرفت، قرار خاصی توجه مورد برندویژه  ارزش سنجش و ارزیابی با مرتبط مباحث

 .آمد می شمار به مناسبی استراتژی شرکتها از بسیاری برای ارزشمند تجاری های نام کسب و خرید

 ارزیابی و سنجش» عنوان با را ای پروژه دکوراسیون، و مبلمان صنفی انجمن 90 سال ابتدای در

 این .گرفت صورت رهیافت پژوهشی گروه توسط که کرد تعریف « مبلمان صنعت برندهای قدرت

 حالی در این .است اندک که داشت باور باید که است مبلمان صنعت صادراتی رشد درجهت پروژه

 در .شود مدیریت باید که دهند می خبر صنعت این صادرات باالی ظرفیت از تولیدکنندگان که است

 پروژه اهداف شد، برگزار پروژه این مجری و صنعت این خبرگان با که هایی نشست با پروژه این ابتدای

 مختلف های بخش براساس برندها این و شد مشخص آنها طرف از نیاز مورد های شاخص و تعریف

 اکتشافی تحقیقات به مربوط اول فاز .است شده انجام فاز 4 در پروژه این .شد بندی گروه صنعت این

 پذیرفت، صورت مدل تدوین جهت شناختی روش و نظری مطالعات دوم فاز در است، بوده کیفی و

 به مربوط فاز آخرین و داشت اطالعات آوری جمع و کمی پیمایشی، تحقیقات به اختصاص سوم فاز

 این در ای پروژه چنین که است باری اولین برای این .بود پیشنهادات ارائه و ها داده تحلیل و تجزیه

 در برندسازی برای موجود ی بسترها شناسایی پروژه این بخش مهمترین .است گرفته صورت صنعت

 .باشد داشته سزایی به نقش تواند می مبلمان صنعت آینده در که است مختلف رسته و بخش هر

 را امکان این و دارد شرکت یک برای بسیاری های مزیت هدف بازارهای و بسترها این شناسایی

 پراکنده از نیز، تولیدی های فعالیت و تولید زمینه در حتی و شده متمرکز بازاریابی تالش که دهد می 
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 بهینه استفاده و ساخته دور تخصص به یابی دست از را ما که متعدد های رشته در کردن عمل و کاری

 .کنیم پرهیز دهد، می قرار تاثیر تحت را امکانات و منابع از

 

 :است زیر شرحبه مبلمان صنعت در برند قدرت ارزیابی طرح های یافته برخی

 است بیشتر کرده تحصیل اقشار میان در برند از آگاهی.  

 بیشتر باید کودک و خواب کاالی خانگی، مبلمان خرید فرآیند در گذار تأثیر افراد عنوان به ها خانم 

  .گیرند قرار شرکتها توجه مورد

 کند ایجاد مشتریان برای اضافی ارزش تواند می مشاوره و خدمات بیشتر، اطالعات ارائه. 

 سطح از کودک و خواب اداری، خانگی، های مبلمان )شده درک ارزش و کیفیت (شده ارائه ویژه ارزش 

 را باالتری برند قدرت مجموع در بهتر شناسایی و یادآوری با توانند می شرکتها و است باالتر متوسط

 .آورند بدست بازار در

 ، مبلمان صنعت برندهای میان در آن ابعاد و برند ویژه ارزش کلی، بطور دهد، می نشان همچنین گزارش این

 .است نبوده توجه مورد چندان صنعت این در برندسازی استراتژی یرسد م نظر به .هاند نداشت باالیی امتیاز

 خود برند سازی جایگاه جهت مناسب یهای استراتژ تدوین به اقدام صنعت برندهای از کی هر چنانچه لذا،

 بررسی به نسبت شرکتها این یگردد م پیشنهاد .برباید رقبا سایر از را سبقت گوی یتواند م زیاد احتمال با نماید،

 اقدامات برند ارتباطی یهای استراتژ طراحی نیز، و خود برند هویت طراحی و سازی جایگاه سیاستهای تدوین و

 .برسانند انجام به را الزم

 هدف بازار در را قبولی قابل شناسایی و آگاهی بتواند صنعت این اگر دهد می نشان بررسی مورد شاخصهای

 و تمایل تمجید، و تعریف رضایت، شده، درک ارزش کیفیت، یعنی ویژه ارزش عوامل در نماید، ایجاد خود

 از باال خرید درگیری با و ای واسطه کاالیی عنوان به مبلمان صنعت در توانند می که دیگران به توصیه

 .باشد داشته بسزایی تأثیر شوند، قلمداد کننده تعیین فاکتورهای

 :است بوده پایین کلی صورت به صنعت این برندهای از مردم آگاهی میزان

 درصد بیشترین .است نموده عمل بهتر صنعت این بخشهای سایر از خواب کاالی در ارتباطی استراتژیهای

 کل در ارتباطی استراتژیهای بودن ضعیف نشانگر که است آمده بدست 48% خواب کاالی در برند از آگاهی

 .است صنعت این


