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برند  چیست؟

نظر شرکت کنندگان  



منظور ما از برندسازی چیست ؟
فرآیند افزایش قدرت یک شخص یا سازمان بر اساس رشد اعتبار

برند چیست؟

.برند مساوی است با وعده به اضافه تعهد انجام به آن وعده



مدل دیوید آرنولدبرندینگ
جوهره برند 

فواید برند 

ویژگی های   برند 



مدل دیوید آرنولد  مدل برندینگ      

جوهره

فواید

ویژگی ها

واحساسیعقایدیعنیبرندجوهره

رندبدربارهکنندهمصرفکههاییارزش

(حسی)کندمیاحساس

مالمحصوکهکارکردیواحساسیفواید

کندمیتامینکنندهمصرفبرای

(توصیفی)

برندکهخدمتیامحصولهیاویژگی

باشدداشتههمراهبهخودباباید

(کارکردی)

حرکتهرمباالیسمتبهچههر

میترعاطفیبرنداجزایکنیم

هکنندمصرفبهآنارائهوشوند

گرددمیترمشکل

حرکتهرمپایینسمتبهچههر

دبرناجزایتوضیحوارائهکنیم

میترآسانکنندهمصرفبرای

(عینی)شود



مدل برندینگ 
دوایر طالئی سیمون سینک

WHAT?

HOW?

WHY?

رازموفقیت شرکت های
بزرگ، نفوذ در قلب   
مشتریان و القای حس
ارزشببمند بببودن در  

آن ها است



:تمرین یک 
 (یریدمی توانید از بیانیه ماموریت سازمان خود کمک بگ) چرایی سازمان خود را بیان کنید؟

 (دینفوذ در قل  و حس ارزشمن) چرا فکر می کنید که چرایی شما برای مشتریان جذاب است؟

 آیا مشتریان این چرایی را بخوبی درک کرده اند؟
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گام 7
برندسازی

بو می سازی شده  مدل 
برای ایران     

فرزاد مقدم  

گام اول
پژوهش، جایگاه سازی، طراحی هویت برند، استراتژی و برندسازی درون سازمان  •

گام دوم
تولید یا توسعه محصول و قیمت گذاری محصول بر مبنای هویت برند •

گام سوم
با توجه به هویت برند( کمپین، تبلیغات و روابط عمومی) ارتباطات یکپارچه بازاریابی •

گام چهارم
طراحی برنامه های ترویج فروش بر مینای هویت برند•

گام پنجم
برنامه ریزی توزیع مناس  با جایگاه و هویت برند•

گام ششم
ایجاد، حفظ و توسعه وفاداری در مشتری و استفاده از روندهای جدید •

گام هفتم
برنامه های مربوط به سودآوری برند و آینده پژوهی•



تحقیقات بازار  : پژوهش
شناسایی مصرف کننده

هدف را بنابر این ضرورت دارد مخاط . مبنای بازاریابی و برندسازی بر فهم صحیح از انسان است

.بدرستی از زوایای مختلف به شکل فردی و اجتماعی انتخاب نماییم

 شکالت  : تقسیم بندی مخاطبان هدف  مثال

   مصرف کننده

 تصمیم گیرنده

 تاثیرگذار

مخاط  پیام های ارتباطی برند
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:تمرین دو
مصرف کننده شناسایی 

 مخاطبان هدف خود را بصورت تفکیک شده برای یکی از خدمات یا محصوالت خود

بنویسید

 مصرف کننده :

 تصمیم گیرنده:

 تاثیرگذار:

مخاط  پیام های ارتباطی برند :
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تحقیقات بازار  : پژوهش
شناسایی بازار

حجم بازار. ....میزان فروش سالیانه و –تعداد مصرف کنندگان :    1

سهم بازار  . میزان مشتریان شما به نظرتان چه سهمی از بازار است مثال:  2

...نخستین،  بزرکترین،  اولین  و

روند رشد بازار . بازار محصول شما رو به رشد است یا رو به افول؟:  3
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تحقیقات بازار  : پژوهش
شناسایی رقبا

انواع رقبا 

چه کسانی می خواهند به مشتریان و بازار ما دست پیدا کنند؟

رقبا همسان. رقبایی که همان مخاطبان هدف ما را هدف قرار داده اند:  1

اگر مشتری محصول یا خدمت را از ما نخرد از چه کسی می خرد؟. 1

شبیه ترین محصول به محصول ما چیست؟. 2

رقبا غیر همسان. .می گیرندشرکت هایی که به لحاظ استراتژی مانند ما نیستند و گاهی در مقابل ما قرار: 2

رقبای غیر مستقیم . .رقبایی که بطور غیر مستقیم بر محصول ما تاثیر می گذارند: 3
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:تمرین سه
شناسایی رقبا
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:................رقیبنام پارامتر مورد سنجش رقیب

سهم بازار رقی  

قدرت توزیع رقی 

استراتژی قیمت گذاری رقی 

رقی میزان آگاهی از برند

برند رقی وعده

شخصیت برند رقی 

عناصر هویت برند رقی 

میزان وفاداری به برند رقی 

رقبا ما چه کسانی هستند؟

همسان. 1:

غیر همسان . 2:

غیر مستقیم. 3:



جایگاه سازی 
شناسایی خودمان در مقایسه با رقبا  

فاده از ماتریس تاسSWOT 

.برای برندسازی تمرکز بر نقاط قوت و قدرت مهم است

 جایگاه سازی

شتریان  تمام فعالیت هایی که یک برند برای محصول یا تصویر خود انجام می دهد تا جای ویژه ایدر ذهن م

.باز کند و خود را از رقبا متمایز کند

گارانتی بانک ترکیه–بانکداری در وقت ناهار در ترکیه 
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جایگاه سازی  
ذهن انسان و جایگاه سازی 

ه انتخاب و ادراک این یکی از دالیلی است ک. انسان در تصمیم گیری عقالنی رفتار نمی کند و احساسی تصمیم می گیرد

.ما انسان ها از کیفیت و قیمت محصوالت یکی نیست و همراه با ترس است

 جایگاه را می سازدمقایسهذهن انسان با.

د که قابل مقایسه از آنجا که جایگاه در ذهن انسان بر مبنای متغییر هایی برای مقایسه شکل می گیرد، باید از جنسی باش

.در ذهن باشد

:توجه به یک آگهی برای فروش اشتراک روزنامه 

دالر  59عضویت آنالین     

دالر  129عضویت نسخه چاپی   

دالر 129عضویت انالین و چاپی   
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جایگاه سازی 
قانون نسبیت

ایجاد جایگاه متناس  با رقبا در بازارف یک اجبار است .

ا انجام  اگر شما جایگاه سازی را بر اساس رقبا انجام ندهید، مشتریان برای شم

!  خواهند داد

:نکته بسیار مهم

( رقابت با مشخص کردن بازار هدف، رقبا و شاخص های مورد) جایگاه سازی با تعیین نقشه ی جایگاه سازی 

و تعیین نقاط اشتراک

.و نقاط تمایز انجام می گردد
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جایگاه سازی 
شناسایی خودمان در مقایسه با رقبا 

  نقشه بازار

ی  طیفی از جایگاه هاست که یک محصول م

باشدو  تواند در بازار در مقایسه با رقبا داشته

این جایگاه بر اساس دو جنبه ای که برای

مشتری اهمیت دارد تعیین می گردد

تمرین چهارم
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سرعت باال 
در پاسخگویی

سرعت پایین 
در پاسخگویی

برخورد مناس 
باال 

برخورد مناس  
پایین 

A

B

M



جایگاه سازی 
ایجاد تمایز

مارتی نیومار کتاب زاگ.      وقتی دیگران زیگ می کنند شما زاگ کنید

  تمایز چیست؟

با رقبارقابتی و دوست داشتنی برای مشتریان در مقایسه(  فایده ای ) مزیتی 

انواع تمایز

:تمایز سنتی

....و قیمت پایین-رنگ جدید–مثل جدیدترین ویژگی ) مزایای رقابتی بسیار کم و ناچیز 

:تمایز بنیادی

.تری پسندپیدا کردن فضاهای خالی بازار و رفع نیاز های آن بخش از بازار به شکلی اثربخش و مش
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جایگاه سازی 
راه های ایجاد تمایز در ذهن مشتریان 

(ارائه محصول متفاوت) توسعه متمایز محصول 

ایجاد تمایز با آموزش کافی منابع انسانی  

ایجاد تمایز با روش های توزیع

ایجاد تمایز با روابط عمومی  

ایجاد تمایز با نوع خدمت

ایجاد تمایز با استراتژی های قیمت گذاری  

ویز رویزر( رسانه  عوامل اصلی تمایز–پیام ) ایجاد تمایز با ارتباطات بازاریابی  
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مشتریان نیاز ها و انتظارات 
مشتری کیست؟) 1

نیاز چیست؟) 2

انتظار چیست؟) 3

فرق نیاز و انتظار چیست؟) 4

جایگاه مشتری در سازمان شما چیست؟) 5

مکانیزم شناسایی نیاز و انتظار مشتری چیست؟) 6

آیا مکانیزیمی برای بازخورد مشتری از شناسایی درست نیاز ها و انتظارات آنها دارید؟ شرح د) هید چگونه؟  7
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هرم مازلو 
آشنایی با نیازهای انسان  

22



هنر تبدیل نقاط بهبود به فرصت ها 
نکته کلیدی 

فرصت های شما کجاست؟•
ننددر جایی است که مشتریان با شما با عصبانیت رفتار می ک•
جایی که فریاد می زنند•
جایی که شکایت می کنند  •
جایی که  در نزد رقبا شما ناراضی اند•
.....و•
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تمرین پنجم

فرصت های شما کجاست؟•
ده مورد از شکایات و نارضایتی های مشتریان را بیان کنید؟•

ارد؟فکر می کنید برای حل این شکایات و نارضایتی ها چه راه حلی وجود د•
رکز کنیدلطفا از مقصر دانستن منابع انسانی چشم پوشی و به فرآیندها تم•

ت؟فکر می کنید مکانیزم بازخورد از مشتری دارید؟ آن مکانیزیم چیس•
آیا مکانیزم بازخورد از مشتری برای مشتری مشخص است؟ چگونه؟•
ی و پاسخ  یک نمونه از شکایات که از این مکانیزیم به سازمان اعالم و پیگیر•

.دهی شده را بنویسید
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تجربه مشتری 
:  تعریف

کند تا بتواند  فرآیندی است که برند را قادر می) (CEMمدیریت تجربه مشتری
تباطی  تعامالت انجام شده با مشتریان را مدیریت نموده و با مشتریان خود، ارکلیه

.موثر ایجاد کرده و بحران های به وجود آمده در این مسیر را پشت سر بگذارد
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مزایای درک تجربه مشتری 
Customer Satisfactionرضایت مشتری .1

تی ، بررسی  به این تر. رضایت مشتری عبارت است از میزان خشنودی مشتری پس از استفاده از محصول یا خدمات ارائه شده

.شود که محصول شما تا چه اندازه قادر بوده که نیازها و توقعات مشتریان را برآورده سازدمی 

Customer Loyaltyوفاداری مشتری  .2

وفاداری مشتری عموماً  . دهندوفاداری مشتری به معنای آن است که مشتریان، یک برند خاص را به سایر رقیبانش ترجیح می 

ازمان، زمانی مییعنی، یک شرکت یا س. حاصل سپری کردن یک تجربه خوب و عملکرد مطلوب بخش فروش و پشتیبانی است

.تواند وفاداری مشتریان خود را جل  نماید که قادر باشد محصول و خدمات خود را همواره به شکلی عالی ارائه دهد
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مزایای درک تجربه مشتری 
Customer Serviceخدمات مشتری .3

خدماتی  چنین. عبارت است از تهیه و تدارک خدماتی که پس از فروش یک محصول الزم است تا ارائه گردد

های مشتریان  استفاده از محصول، مشکالت به وجود آمده و یا سایر درخواستنحوهممکن است در زمینه

.گیردبخش خدمات را در بر میبوده و تعامل میان مشتری و نماینده

Customer Feedbackمشتری بازخورد .4

. تی استبازخورد مشتری به معنای اطالعات ارائه شده توسط مشتری در رابطه با محصول یا خدمات دریاف

.کنندمعموالً، بازخوردها به وجود نقایص یا مشکالت محصول اشاره می 
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راهبرد کلیدی 
:کنیدرا در کس  و کار خود شریک مشتری و کارکنان  

با مشارکت در تصمیم سازی 
با گرفتن بازخورد های منظم  

فعال نمودن نظام  پیشنهادهای کارکنان و مشتریان
مشتریان و کارکنان را ترغیب به تجربه محصولتان کنید
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(  2017)نظام جدید تقسیم دنیا بر اساس میزان درآمد

(فقیرترین) درآمد یک دالر در روز: سطح یک
ن     گرفتار هستن و دسترسی ندار..... برای امکانات اولیه انسانی آب ، غذا درمان و 

حدود یک میلیارد نفر

درآمد چهار دالر در روز: سطح دو 
امکانات /به برق پایدار دسترسی ندارد/ به حد پایه ای از آموزش دسترسی دارند / غذاشون بهتره 

حدود سه میلیارد نفر  پزشکی درست و حسابی ندارن    



(  2017)نظام جدید تقسیم دنیا بر اساس میزان درآمد

دالر در روز 16درآمد : سطح سه
نقل و به آب تمیز، برق پایدار و بعضی هاشون به امکانات اولیه حمل و/مرت  کار می کنند

حدود دو میلیارد نفر.     پزشکی هم دسترسی دارند

(ثروتمندان) دالر در روز64درآمد : سطح چهار
میلیارد حدود یکمی توانند با هواپیما به مسافرت بروند      / به آموزش خوب دسترسی دارند

نفر 



جایگاه متوسط ایرانیان در دنیا 

قضاوت بر عهده شما

ناسپاس باشیم یا شکرگزار



راه های ارتباط با ما 
www.aademc.com: سایت

09120510983:واتساپ 

aademc@: تلگرام

aademc@:   اینستاگرام 



رسالت امروز ما در مسئولیت های اجتماعی 
کنگانمجتمع معلولین کلید بهشت

ته است و  هر کس که تمایل دارد و قلبا اعتقاد دارد که امروز اینجا اتفاقی حضور نیاف
.امکانش را دارد در همین لحظه به حسا بچه های بهشت حواله کند
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