
 اطالعات داشته باشیمبرند  یک ریدرباره تصو دیآنچه با هر

 

خود داشته  ینسب یدر بازارها تیو موفق ماندگاری بهترتوانند یکدام برندها م نکهیا نییرا در تع ینقش اصل برندیک  ریتصو

 پردازیم.میکردن، بهبود بخشیدن واهمیت تصویر برای برند  به ایجادمقاله  نیا در کند. یم فایباشند، ا

 ؟به چه معنی استبرند  ریتصو

از برند شما بر اساس تعامالت  ی، درک مشتربرند یک ریتصو. دیداشته باش یبرند قو ریتصو یک دیبا ز،ینو تقلیل دادن یبرا

استفاده از محصوالت  ای دیخر دربرگیرندهو لزوماً  ابدیدر طول زمان تکامل  موضوع قادر است نی. اشودا محسوب میآنه

در مورد برند شما داشته باشند،  یفاوتمت عقایدتوانند یم انیکه مشتر ییشود. از آنجاینم یمشتر به وسیلهخدمات شما  ای

 انتخاب کنید.  یبرند ثابت ریتا تصو دیکه سخت تالش کن اهمیت دارد

به نحوه تعامل  نهایکنند. همه ایر بازار مبرند د گاهیبرند، صدا و جا تیشخص تیریرا صرف مد یادیزمان ز مشاغل

 رسد.یبرند به اوج خود م ریکند، که در تصویمبه سزایی با برند شما و درک آن کمک  یمشتر

نکته  نیتوجه به ا؟ برند دارند کینسبت به  یاست که مصرف کنندگان چه احساس نیدر مورد ا زیهمه چ برند یک ریتصو

ل یتشک هاییاکیپ قادرندکنند، یاز آنها استفاده نم ایندارند  یازیخدمات شما ن ایکه به محصوالت  یکسان یمهم است که حت

  ها ضرورت دارد.عرصه تمامیبرند در  ریتصو نیکنند، بنابرا جادیاز شما به همان روش ا یریدهند و تصو

 یبرندسازمرتبط با  میمفاه مابقیبرند از  یک ریتصوفاوت ت

دهند،  لیتشک انیمشتر دنخواهیکه م ییهادرباره خود و انجمنقصد دارد است که شرکت  یزیچ مرتبط بابرند  یک تیهو

 ارتباط برقرار کند. ر،یخ ایباشد  یینها جهینت نکهیبدون توجه به ا



برند خود را  تیتواند هویشرکت م کیاست.  برند یک ریتصواست که مصرف کنندگان در واقع دارند و  یینهاتصور نیا

 یکی کند.که در خارج در ذهن مصرف کنندگان وجود دارد  یبرند ریکند آن را با تصو یسع شهیکنترل کند و هم

 

 از برند یبرند در مقابل آگاه ریتصو

 شود.یبرند اشتباه گرفته م ریبا تصو معموال زیاز برند ن داشتن یآگاه

 ایمحصول  یدر هنگام شروع جستجو توانندیکنندگان چگونه مکه مصرف شودیموضوع مربوط م نیاز برند به ا یآگاه

برند در ذهن مصرف کننده  کیبرجسته بودن  زانیبرند و م یدر مورد برجستگ زیبرند فکر کنند. همه چ کیخدمات به 

 .است

از برند را به طور  یریو تصو آیدبه وجود میبرند است که در طول زمان  هایرتبط با دریافتبرند م ری، تصووجود نیا با

 .کنندیم رسم یکل

 ؟اهیت باالیی داردبرند  یک ریتصو چرا

 یرقابت تیمز 

 نیاست. ااز بازار یشتریسهم بکسب  یبرا نیبرند داشته باشد و بنابرا ژهیبر ارزش و یمثبت ریتواند تاثیم برند یک ریتصو

 . را بپردازند تمایل دارند آن انی، که مشتردر نظر بگیرندرا  ویژه ای یهامتیتا ق دهداین فرصت را میها به شرکتموضوع 

  شهرت مثبت 

 یازهایکه ن نندیبیم یموجود و بالقوه برند شما را به عنوان برند انیاست که مشتر یمعن نیمثبت از برند به ا ریتصو کی

 .کندیم محقق تیآنها را با موفق

 تیریمد یبازتاب کل 



چگونه  نکهیاز ا یتوان به عنوان بازتابیبرند شما را م ریشود، تصویمصرف کنندگان درک م وسیلهبه که  گونه همان

 .گذاردیم ریتأث یفعل یهاشرکت ریرقابت شما با سا زانیبر م مبحث نی. ادیکنیم تیریمد یتجارت خود را به خوب

 م؟یبرند بساز برایریتصو به چه نحو

 .دیبرند خود کار کن تیهو ی. رو1

که  مهم است نیکند. بنابرا تیریبرند خود را مد تیتواند هویبرند خود را کنترل کند اما م ریتصو قادر نیستشرکت  کی

موضوع را به طور موثر به بازار و فراتر از آن  نیو ا باشد یزیچه چ یبرند شما برا دیخواه یکه م دیدرک کن یبه درست

 . دیده نتقالا

محور  یاست. مشتر ضروریمخاطب هدف شما ارزشمند هستند،  یشما برا یهاتیها و مأمورارزش نکهیاز ا نانیاطم

 .دیبگذار ریکنند تأثیم جادیکه مصرف کنندگان نسبت به شما ا یبر ارتباطات میرمستقیسازد به طور غیبودن شما را قادر م

 اثرگذار باشید.برند  ریتصاو جادیبر ا میرمستقیبه طور غ دهداین فرصت را میبه شما  همین موضوع

 فرهم کنید. یمشتربرای مثبت  اتی. تجرب2 

خوب در تمام نقاط  ریتأث کی جادیا نی. بنابراردیگیبا برند شما شکل م انیمشتر میمستق اتیتجرببه وسیله  برند یک ریتصو

 مهم است. اریبس یتماس مشتر

شده  لیتشک یعال یدر فروشگاه باشد که از خدمات مشتر یکیزیتجربه ف کی ای کپارچهی نیتجربه آنال کیممکن است  نیا

آسان به بسته  یبودن فروشگاه شما و دسترس زیاز تم نانیاطم نیو مشتاق و همچن دهیکارمندان آموزش د یبه معنا نیاست. ا

 نظر شما است. دمور تیشما و هو یو جذاب بودن بسته بند یبند

 خوبی قرار دهید.در موقعیت . برند خود را 3

 یمنحصر به فرد و شخص یبه روش انیرا به مشتر یارزش دیخواهیکه چگونه م شودیموضوع مربوط م نیبه ا یابیتیموقع

 . دیهدف خود ارائه ده یبه مشتر

 .دیکن یگذار هیارتباطات موثر سرما ی. رو4

برند را  ریتصو سودی ندارد. مصرف کننده  یواقع ریشکل دادن به تصو یمورد نظر شما و تالش برا تیکردن هو فرموله

را در ذهن  تبطمنحصر به فرد و مر ،یقو تصورات در نهایت، با خالقیت باال به وجود آورد. غاتیتبل ریتوان تحت تأث یم

 به وجود اورد.مصرف کنندگان 



 

 ؟دهیمبرند را بهبود  یک ریتصو به چه نحوی

 ریتصومهم است که  .کنترل کنند در حد کمیو  میرمستقیبرند را به طور غ یک ریتوانند تصویفقط م هاسازمانکه  ییاز آنجا

 .انجام داد یعمل اریبس یتوان به روش ها یکار را م نی. ادیشکل ممکن بهبود بخش نیموجود خود را به بهتربرند  یک

 کمک کند یادراک یریشکل گ قادر است بردهان به دهان، که  نظارت. 

 دیخود به مصرف کنندگان قول داده ا یابی تیموقع هیانیکه در ب یمداوم ارزش لیاز تحو نانیاطم 

 به اشتراک  یابیبازار یهایاستراتژ به وسیلهمنحصر به فرد خود را  یهایژگیطور مداوم ارزش ها و و به

 دیبگذار

 یباال، با تمرکز بر تجربه مشتر تیفیخدمات با ک ایمحصوالت  ارائه. 

 

 برند یک ریتصو یریاندازه گ شیوه

، وجود نی. با امرتبط است یبه ادراکات ذهن رایمشکل باشد ز تواندیم سنجش کیبا استفاده از  برند یک ریتصو یریگ اندازه

 .ماندیم یبرند خود باق یمثبت و منف یهایتداع ییشناسا یبرا رانیاجازه دادن به مددرموضوع مهم  نیا

 بسنجید:برند را یک  ریتصو دیتوان یکه م هاییسبکاز  یبرخ

 یاجتماع یهاها و گوش دادن به رسانهیمتمرکز، نظرسنج یگروه ها قیدرک برند از طر یریاندازه گ 

برند شما مطلوب تر  ریشود. هرچه برداشت آنها مثبت تر باشد، تصویاز برند شما م انیشامل درک نحوه درک مشتر نیا

 .است



ارتباط کنندگان با برندشان کنند که چگونه مصرف یابیارزدهد، این فرصت را میها شرکتبه ادراک برند  یهاینظرسنج

 .کنندیها را درک مو تا چه اندازه ارزش کنندیمبرقرار

 برند برای یک یمفهوم یهانقشه 

 مصرف کنندگان شکل گرفته است. به وسیلهبرند هستند که  هاییادآوری یبصر ظهور مجدد هانیا

را  هایتداع نیا تواندیسازمان م کی اً،یثان .بازار است قاتیانجام تحق به وسیلهها از انجمن یمجموعه ا ییقدم شناسا نیاول

 .کند میخود ترس یعنوان مرتبط با نام تجاربه

 یبند اسیمق  

 یتوانند از آنها برا یم انیکه مشتر برندبه کار می اسیدر مق یانینقطه پا همچونمتضاد  یدهایق ایها روش از صفت نیادر 

 نیانگیم افتنی یتوان از آن برا یکه سپس م شودمشخص می ینمره عدد کیبرند استفاده کنند. هر پاسخ را با  کی یرتبه بند

 استفاده کرد. 

 

 موضوعی مهم است؟برند  ریچرا تصو

در واقع، . خرندینم د،یمحصول را دار نیکه بهتر لیدل نیمحصوالت شما را صرفاً به ا انکنندگاز مصرف یاریبس امروزه،

ارتباط  یاصل لیمشترک دل یهاارزش که ندیگویکنندگان مدرصد از مصرف 64وکار نشان داد که  مطالعه مرور کسب کی

 برند است. کیآنها با 

 شما از برند در بازار هدفتان چقدر است؟  یآگاه سطح

 برند ریتصو تیاهم

 مهم است. کندارتباط برقرار میکه با مخاطبان شما  یبرند قو ریتصو کیکه داشتن  دیتا به حال متوجه شده باش دیشا



 .دیبرند خود تمرکز کن ریتصو یارتقا ای جادیبر ا دیوجود دارد که چرا با لیفقط چند دل نجایا در

 .بخشدیاز برند، شناخت را بهبود م یقو ریتصو .1
 .شودیارجاع م جادیباعث ا یبرند قو ریتصو .2

 .شودیدرآمد م شیباعث افزا یبرند قو ریتصو .3

 

 شود؟ یبرند م ریتصو جادیباعث ا یزیچه چ

که  رندیگیم میتصمخودشان ها کنند. آنیبرند خود م تیزمان، تالش و منابع خود را صرف ساختن هو شتریها بشرکت

برند در  یا داشته باشد یدر هنگام تماس با برند چه احساس یمشتر کنندها خود مشخص میباشد. شرکتبرندشان چگونه 

از تعامل و تجربه با برند شکل  ریتصو کیکه  ستیالزم ن شهیحال حاضر، هم در .ردیکننده قرار گذهن مصرف یکجا

به وجود از برند در ذهن خود  یریبالقوه پس از خواندن اخبار مربوط به برند تصو انیوجود دارد که مشتر ی. مواقعردیبگ

 آورند.می

ً یدق نیا و بر اساس تعامالت خود،  میکن یم یابیاو را ارز تیشخص م،یکنیمالقات م یبا فرد یمانند انسان است. وقته قا

 . میدهیاز او در ذهن خود شکل م یتصور

 برندیک  ریاز تصو ییها نمونه

و تجربه خوب دارد، شناخته شده است. خوشحالی استفاده را در زمان  نیکه بهتر یمحصول لیاست که به دل یبرند کوکاکوال

 منحصر به فرد دارد. یاست و طعم یاصل یکوال نیا

 کند. یسرو م عیسر یلیدارد که غذا را خ متیبرند ارزان ق کیاز  یریدونالد تصو مک

فروشد، یم ینسبت به خرده فروشان معمول یکمتر متیکه کاالها را با ق یبرند خرده فروش کی لیبه دل شتریب والمارت

 شناخته شده است.

 است. یافراد ثروتمند و با نفوذ انحصار یبرند ممتاز است که برا کی سیرولزرو

 

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

برنامه  ت،یریمد یهانهینو و اثربخش در زم یمختلف. مفتخر به کسب دستاورد یهاشیاصناف در گرا انیبا متول یهمراه

 است. دهیجهت ارتقاء کسب و کار گرد کپارچهیبازار و فروش  قاتیتحق ت،یچرخه فعال یزیر

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

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

کسب و کار، رشد کسب و کار تا  جادیا ده،یا یساز یاتیخلق، پرورش، ظهور وعمل شود،یانجام م یدیدر گروه مشاوره س

 .باشدیم ییمرحله شکوفا
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