
 باید بداند. یبرندساز یاستراتژ کی جادیازمان  دیبا سازمانیکه هر  سواالتی

 

هر  یمراحل برا نیاز مهم تر یکی دیشا ،یبرندساز یاستراتژ ندیفرآ ،یابیبازار یاز استراتژ قسمتیعنوان  به

مصرف کنندگان، ارائه دهندگان، سهامداران،  ان،یاز جمله مشتر نفع،یبا هر ذ برقراری رابطهباشد. هنگام  سازمان

 شود.محسوب میشرکت شما برای  ندهینمایک  ماکنندگان و کارمندان، برند ش عیتوز

 در زمان ایجاد یک استراتژی برندسازی باید حواب سواالتی را بدانید.

 ست؟یداستان کسب و کار شما چ 

 کینزد یبرا شرکتتانداستان بیان کردن بهتر از  یراه. اهمیت دارد اریبس یقو یاصالت در ساخت برندها امروزه

 یو الهام بخش کل استراتژ یبرندسازاستراتژی از  ریپذنا ییجدا یبخش همین امروجود ندارد.  انتانیشدن به مشتر

 شما باشد. یارتباط

برند شروع به درک داستان  .اعتباری ندارند زیخدمات شما ن ایاگر داستان برند شما معتبر نباشد، محصوالت 

 یبرا یارزشمند و منحصر به فرد اریبس یکند محتوایبه شما کمک م موضوع نی. ادیخود کن دیجد تجاری

 .دیکن جادیا ندهیآ رتباطاتا

  ست؟یچ عصر امروزهدف از برند شما در جامعه 

 کیاول به جز فروش  مرحله. چرا در دیکن فیخود تعر دیجد برنامه یاز برند را برا یهدف مشخص دیکن یسع

رد استقبال مصرف کنندگان شما قرار خواهد هدف مو نیا ایآ د؟یکرد یتجارت را راه انداز نیخدمات، ا ایمحصول 

 تواند بهبود بخشد؟ یم را یاز جامعه امروز یاستارت آپ چه بخش ست؟یگرفت؟ استارت آپ شما چ



باشد و افراد  یمعنادار، احساس دی. هدف بادیرا جستجو کن یکاربرد یهابزرگتر از راه حل یزیچ داشته باشید یسع

 کند. کیرا به هم نزد

 ؟اردی هستندومچه شما  یهاییتوانا 

کار  یرویاست؟ ن یفن شما تخصص ایآ ست؟یقوت کسب و کار شما چ نقاطباید بدانید  یبرندسازاستراتژی در 

فقط چند نمونه هستند، اما به  نهایاو نوآورانه؟  دیمحصول کامال جد کیکامل؟  یخدمات مشتر ط؟یواجد شرا اریبس

 یبرندسازاستراتژی در د. کشبه سمت شما میشما را  ندهیآ نفعانیذ یزیکه چه چ دیکنند متوجه شو یشما کمک م

 د.ننکیم حمایت برند شماها از ها و مهارتییدارا نیکه ا دیو مطمئن شو دیآنها را فهرست کن همه

 د؟یقرار دهبرند خود  هدفو خدمات را با محصوالت  یچه کسان دیدار یسع 

ه خدمات و نها چآهستند؟  ی. آنها چه کساندیخود فکر کن ندهیمصرف کنندگان آ به یبرندسازاستراتژی در 

و  دیخاص باشدارند؟  ازیکنند؟ چرا آنها به محصول شما ن ی؟ آنها چگونه رفتار مددوست دارن محصوالتی را

و هم از  یرا هم به صورت عملکرد ندهیآ انیمشتر نیدارد که ا ازیشما ن ی. نام تجاردیخود را انتخاب کن گاهیجا

 کند. دایپ یا دسترسجذب کند و به آنه ینظر احساس

 د؟یهست یدر چه صنعت 

قادر هستید چه کاری . شما دیرا باز کن ی هستیدصنعتاینکه در چه  یبرندسازاستراتژی در  دیتوانیکه م ییجا تا

 انجام دهید. 

 د؟یدار روشن و مشخصی شنهادیپ ایآ 

 اطمینان داشه باشیدکند؟  رییو تغ توسعه پیدا کندتواند در طول زمان  یم شنهادیپ نیکه چگونه ا دینیبب آیا قادر هستید

 . ابدیتواند در طول زمان تکامل یچگونه م . این مورد کهدیفروشیم یزیچه چ دیکه متوجه شده ا

 

 د؟یکنیرقابت م یبا چه کس 

فروشند، چه  یم یزیمصرف کنندگان دارد؟ چه چنوع  نیدر هدف قرار دادن ا یسع یگرید صیتبرند یا شخ چه

و بررسی  لیو رفتار آنها را در بازار تحل دیفهرست کنحتما را  یاحتمال یدارند؟ تمام رقبا ینقاط قوت و ضعف

 ..دیکن

 کند؟یشما را متفاوت م یزیچه چ 

 دیتوانیم یآورد؟ به چه منطقه ا دیخود به ارمغان خواه ندهیآ انیجذب مشتر یصنعت برا نیا در یارزش اضاف چه

این اهمیت  نجایدر ا د؟یاما همچنان به بازار هدف خود مرتبط باش دیخود متفاوت باش یرقبانسبت به تا  دیوارد شو

 .دیکنیحل مراحت خود  ندهیآ انیمشتر یرا برا نیاز و خواسته ایچه  دیکه مشخص کن دارد

 ست؟یبرند شما چ تیشخص 

 ایآ ؟شما دوستانه خواهد بود برند ای. آدیشخص فکر کن کیخود به عنوان  ندهیبرند آ به یبرندسازاستراتژی  در

 باشد؟ یحرفه او حتی  تر یقرار است جد ایقابل دسترس صحبت کند؟  یقرار است به روش

 دارد؟ یزیمتما یهابرند شما ارزش ایآ 



 کند؟ یتر م یارزش ها برند شما را رقابت نیچگونه ا ؟یهست یمنتظر چ دیخود را فهرست کن یها ارزش

  باشد؟ن یزیبرند شما چه چهدف شما این است که 

به شما کمک  نیشود. ا لیتبد به چه چیزی ایباشد  یزیبرند شما چه چ قصد ندارید دیکه بفهم بسیار اهمیت دارد نیا

 .دیبرند خود وفادار بمان یهاو به اهداف و ارزش دیکند متفاوت باش یم

 برند شما چگونه به نظر برسد؟ دیهخوا یم 

 یباشد. به ظاهر و احساس ی داشتهبرند شما هماهنگ تیبا شخص بایستی. دیخود فکر کن ندهیبرند آ یبصر تیهو به

 نیکار ا نی. بهتردیکن فیرا تعر زیهمه چ ستین یازیمرحله ن نی. در ابیاندیشیدبرندتان داشته باشد  دیخواه یکه م

 مشاوره کنید. از جمله شرکت سیدی نگیبرند هایشرکتو  یبا طراحان حرفه ا یبصر تیبخش هو یاست که رو

 د؟یبه آن عمل کن دیخواهیو چگونه م ستیبرند شما چ عهد و قول 

که محصوالت شما دست ساز و سازگار  دیدهی. اگر قول مدیکن جادیبرند خود را ا عهدخود  یهاییتوجه به توانا با

از  یکیتواند یم شکستن خواهد بود. عهد شکل نیهم شهیکه هم باشیدمطمئن  از اینباید  هستند، ستیز طیبا مح

از دست خود را از  تکل شهر شودهمیت امر سبب می. فتدیبرند شما ب یباشد که ممکن است برا یاتفاقات نیبدتر

 بدهید.

 

 کرد؟ دیچگونه توجه بازار را به خود جلب خواه 

 دیفکر کن نیداد؟ به ا دیبه جذاب بودن ادامه خواه چگونهباید این را در نظر بگیرید که  یبرندسازستراتژی ادر 

 غیها تبلکانال نیا به وسیلهبرند و محصوالت خود را  دیخواهیچگونه م برسانید؟برند خود را به کجا  دیخواهیکه م

 نمایید؟

 د؟یکن یم یریبرند خود را اندازه گ تیچگونه موفق 

 مشخص نمایید. ندهیاهداف در آ نیا تیموفق زانیسنجش م یبرا ییهاو راه دیخود را مشخص کن اهداف

 داشته باشد؟ یچه سبک دیبرند شما با 

 ایباشد  یو اشکال هندس میبر اساس خطوط مستق دیشما با ییشناسا ایآ د؟یاستفاده کن دیخواه یم ییاز چه رنگ ها

 صیشرکت شما بالفاصله آن را تشخ دنید بامردم  دیخواهیشما م رایاست ز یاتیبخش ح کی نیا ؟یچرخش و منحن

 دهند.

را با  یخاص یها و نمادهابالفاصله رنگ دیشما با انیمشتر تال،یجید یزیباشد و چه چ یکیزیمحصول ف کی چه

از طراحان  یحرفه ا میت کیمهم است و داشتن  اریبس یاست که برندساز لیدل نیبط کنند. به همبرند شما مرت

 است.  میتصم نیآن بهتر هیته یبرا

 همراه باشد؟ یبا چه احساسات دیکسب و کار شما با 

 انیمشتر یموارد به شدت بر واکنش عاطف نیا رایو سبک مرتبط است، ز یتیبا سؤاالت شخص نیهمچن یکی نیا

نه  د،یتجربه بده کیبه آنها  دیشرکت با کیگذارد. شما به عنوان یم ریشما تأث یشما هنگام برخورد با نام تجار

 خدمات.  ایمحصول  کیفقط 



توانند بر واکنش یم زین گریعناصر دافراد بگذارند.  یرو یخاص راتیتوانند تأث یکه رنگ ها م میدان یم ما

 یچه احساس دیکه برند شما با دید بدانیمهم است. شما با اریسوال بس نیا لیدل نیبگذارند. به هم ریشما تأث انیمشتر

 .دیموفق استفاده کن سازیبرند یاستراتژ کی جادیا یدانش برا نیکند و از ا جادیدر مخاطب ا

 سخن پایانی

. اما در نظر داشتن اهداف خود ستیآسان ن شهیهم یبرندسازاستراتژی و  یابیبازار یاستراتژ ییکارا یریگ اندازه

روزانه خود وفادار  یبرندساز یاستراتژتا به  کندیقطعاً به شما کمک م ج،ینتا یریگاندازه یهااز روش یو برخ

 .دیبمان

چند  ایجمله  کیهر عدد فقط  یاگر برا د؟یسؤاالت به طور کامل پاسخ داد نیبه ا ایآ - دیاز همه، صادق باش اول

و هر  دیواقعاً به آنها فکر کن د،یکن قیتحق یخاص یزهایدر مورد چ دی. شما باستین یقطعا کاف د،یجمله داشته باش

 . دیکن لیو تحل هیتجز دیکن یم را که به آن برخورد یزیچ

محصوالت را  د،یکنیم جادیکه کسب و کار خود را ا یزمان د،یآور یکه با پاسخ دادن به آنها به دست م یجینتا

 یبرندساز استراتژی کننده خواهد بود. تیحما اریبس د،یده یگسترش م شتریخود را ب ینیو کارآفر دیدهیتوسعه م

شما در  شنهادیپ یرتقادر ا یشما نقش اساس برندسازی یاستراتژموفق است و  یاز ساخت شرکت ها یبخش مهم

 مخاطبان هدف خواهد داشت. نیب

 

 ازیو ن دیمحصول در ذهن دار کیفقط  ای دیشرکت خود دار یبصر ییشناسا یبرا یخاص دهیکه شما ا ستیمهم ن

شما را ارتقا  یکنند که استراتژ هیرا ته ییشنهادهایها و پ هیتوانند توص یاز ابتدا انجام شود، آنها م زیهمه چ دیدار

 دهد.

. اگر با آن دیکن یباشد جمع آور قیاست که پاسخ سواالت فوق را که تا حد امکان دق نیشما ا یگام بعد نیبنابرا

و درخواست کمک  دیکن دایاطالعات پ یفناور نهیقابل اعتماد در زم یتجار کیشر کی دیتوانیم د،یمشکل دار

 . دیکن

 ازیمورد ن یهاتیفعال ریو سا پرسونا یبازار، طراح قاتیتحق ل،یو تحل هیدر تجز گروه مدیریت و مشاوره سیدی

و ما با  دیبه ما اطالع ده دیدار ازی. آنچه را که نکندمیبه شما کمک نیاز است،  برند تجارینام  کی هیته یکه برا

 پرداخت. میدانش، مهارت و تخصص خود به تمام اهداف شما خواه

روز بازار  طیشرا لیو بازار با تحل تیریعرصه مد نیاز متخصص یبا کمک جمع یدیگروه مشاوره س تیریمد

 یهانهینو و اثربخش در زم یمختلف. مفتخر به کسب دستاورد یهاشیاصناف در گرا انیبا متول یو همراه رانیا

 است. دهیجهت ارتقاء کسب و کار گرد کپارچهیبازار و فروش  قاتیتحق ت،یچرخه فعال یزیبرنامه ر ت،یریمد

 !باشدیکوچک و متوسط م عیاقتصاد صنا یگروه مشاوره، کمک به چرخه ها نیاز خدمات ا هدف

خود  یو پژوهش یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیمشاوره س گروه

کسب و کار،  جادیا ده،یا یساز یاتیخلق، پرورش، ظهور وعمل شود،یانجام م یدیدارد. آنچه در گروه مشاوره س

 .باشدیم ییرشد کسب و کار تا مرحله شکوفا
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