استراتژی نام تجاری ()Branding
اهزٍسُ َّیت ًام تجاری ّواًٌد سزهایِ بزای ساسهاى ٍ هحظَالت آى ارسش هی آفزیٌد ٍ اس ایي رٍ ارتقاای ًاام تجااری بر برا اری
هَارب بِ استزاتژی ساسهاى تبدیل هی شَب .ایي هقالِ بِ استزاتژی ًام تجاری ٍ ایٌکِ چگًَِ ساسهاى ّا هیتَاًٌد باا ایاي اساتزاتژی
بزای باسار ارسش ب افزیٌٌد هی پزباسب .هقالِ پس اس طزح هباًی هَضَع ،رابطِ ساختاری ب ي استزاتژی ٍ ًام تجاری را تشزیح هیکٌد
ٍ ًشاى هی بّد چگًَِ استزاتژی ًام تجاری هیتَاًد بزای ساسهاى ّا هَفق ت ساس باشٌد .هقالاِ بر اًتْاا پاس اس کاز ه اا ّاای
هتؼدبی اس شزکت ّای باخلی ٍ خارجی با سِ تَط ِ هْن بزای هدیزاى خاتوِ هییابد.
استراتژی چیست؟
بزای استزاتژی تؼاریف هتؼدبی ارائِ شدُ استّ .زیک اس ایي تؼاریف اس هٌظز خاص خَب ایي رٍیکازب را تب ا ي کازبُاًاد .اس ًظاز
کارکزبی استزاتژی رٍیکزبی است کِ بزای هشتزی ارسش ٍ بزای ساسهاى هشیت رقابتی هیآفزیٌد .خلق هشیت رقابتی بزای سااسهاى
کارکزب اطلی استزاتژی است ٍ اثز بخشی استزاتژی بِ ه شاى هشیت رقابتی ایجاب شدُ ٍ پایاداری آى بر طاَ سهااًی براتگی بارب.
هشیت رقابتی ػاهلی است کِ سبب تزج ح ساسهاى بز رق ب تَسط هشتزی هیشَب .ایي هفَْم بر کرب ٍ کاار ،ػلایالخظاَص بر
شزایط رقابتی ًْایت اّو ت را باشتِ ٍ تواهی تالش ّای ساسهاى بزای ًَآٍری ،ک ف ت ،بْزٍُری ٍ هدیزیت را هؼٌا هیبخشد.
تغ زات هشیت رقابتی ّوبرتگی سیابی با تغ زات سْن باسار ٍ باسبُ سزهایِ بارب ٍ بِ ّو ي بل ل اس ایي هتغ زّا بِ ػٌَاى شاخض
سٌجش هشیت رقابتی ٍ اثزبخشی استزاتژی ساسهاى ً ش استفابُ هیشَب .بٌگاُّا بر هح ط رقابتی چٌاًچِ بِ بًبا سَبآٍری بْتاز،
سْن باسار باالتز ٍ باسبُ سزهایِ ب شتز ّرتٌد باید هشیت ّای رقابتی خَب را تقَیت کٌٌد ٍ ایي اهز اس طزیق استزاتژی ٍ بست ابی بِ
جایگاُ بزتز رقابتی حاطل هیشَب .چگًَِ هیتَاى بزای ساسهاى هشیت رقابتی آفزید؟ رٍش ّای بست ابی بِ هشیات رقاابتی ب شاوار
است ٍلی ّوِ آًْا بدٍى است ٌاء اس گذر خلق ارسش (ب شتز اس رق ب) بزای هشتزی ،بزای ساسهاى هشیت رقاابتی هایآفزیٌٌاد .خلاق
ارسش بزای هشتزی ٍ شکل گ زی هشیت رقابتی بزای ساسهاى هتٌاظز با یکدیگز ّرتٌد ٍ ّزگاُ اٍلی حاطل شَب ،بٍهی ً اش بر پای
خَاّد بَب.
هفَْم "ارسش" بر هباحث هدیزیتی جایگاُ ٍیژُ ای بارب .برک هفَْم ارسش اس بیدگاُ هشتزی ٍ آگاّی اس چگًَگی شکلگ ازی آى،
پٌجزُ ای بِ سَی هفاّ ن ارسشوٌد هدیزیتی هی گشاید .ارسش اس بیدگاُ هشتزی ػبارترت اس هجوَػِ فایدُّایی کِ اس یک هحظَ
(کاال یا خدهات) ًظ ب اٍ هیشَب ،هٌْای کل ِ ّشیٌِّایی کِ اس ایي بابت هتَجِ اٍ هیگزبب .هفَْم فایدُ ٍ ّشیٌِ بر ایاي تؼزیاف
بر ار گرتزبُ است ٍ شاهل کل ِ هطلَب ت ّایی کِ هشتزی بر بست ابی هحظَ بِ بًبا آى هیباشاد (فایادُ) ٍ کل اِ ًااهطلَ
ّایی کِ بزای بست ابی بِ هحظَ باید بپذیزب (ّشیٌِ) هیگزبب .ک ف ت هحظَ  ،کارکزب هٌاسب ،سیبایی ،پزست ژ ٍ َّیات بزخای
اس هظابیق هطلَب ت ٍ ّشیٌِّای هالی ،اجتواػی ،رٍحی ٍ سهاًی بزخی اس هظابیق ّشیٌِ بر ایي تؼزیف ّرتٌد .سااسهاى ّاا بازای
خلق ارسش (ب شتز اس رق ب) بزای هشتزی یا باید فایدُّای هحظَ خَب را (با حفظ ّشیٌِّا) افاشایش بٌّاد ٍ یاا باِ اسای فایادُ
هشابِ ّشیٌِ کوتزی را هتَجِ هشتزی کٌٌد.
نام تجاری و ارزش
یکی اس هطلَب ت ّای هشتزی بر اًتخا یک هحظَ ً ،ام تجاری هؼتبز ٍ َّیتساس است .بر بر اری اس باسارّاً ،ام تجااری َّیات
ٍیژُای بزای هالک هحظَ هیآفزیٌد ٍ آًْا را بِ گزٍُ خاطی اس جاهؼِ پ ًَد هیبّد .تولک ٍ استفابُ اس هحظاَالتی کاِ باِ طاَر

هتوایشی ک ف ت ٍ ق وت باال بِ ًام آًْا پ ًَد خَربُ است ،خزیدار را بِ طبقِ پزبرآهد جاهؼِ هٌترب هیساسب .راًدى خَبرٍی بٌش
ٍ با بز هچ باشتي یک ساػت پٌج ّشار بالری رٍلکس ٍ یا باز ساز کازبى یاک رٍسازی اطا ل باا ًاام تجااری گاَچی (،)Gucci
ًوًَِ ّایی اس هطلَب ت ًام تجاری بزتز است .اس ًظز رٍاًشٌاسی ایي گًَِ کاالّا ػالٍُ بز کاربزب ظااّزی ،بازای هشاتزی تشاخض ٍ
اػتواب بِ ًفس هی آفزیٌد ٍ اس ایي رٍ هشتزی آهابُ است بزای آى بْای هتفاٍتی بپازباسب .ػاالٍُ بازایيً ،اام تجااری بزتاز باِ طاَر
ًاخَبآگاُ بزای هشتزی بِ هفَْم ک ف ت بْتز هحظَ است .هشتزی با خزید یک هحظَ با ًام بزتز تجاری باٍر بارب کِ بر هقابال
پَ خَب چ ش با ارسشی بریافت کزبُ است .پزٍفرَر اکز استاب بزجرتِ باساریابی بر تحق قات خَب بِ ایي یافتِ رس دُ است کاِ باِ
ػٌَاى یک قاػدُ کلیً ،ام تجاری قَی بزای هزبم بِ هفَْم ک ف ت بْتز است (هٌبغ شوارُ  .)۳بر بزخی اس حَسُّای کراب ٍ کاار
(بِ طَر ه ا لَاسم آرایشی) ،قدرت ًام تجاری اّو ت ب شتزی اس ک ف ت هحظَ بارب.
هفاّ ن هذکَر بِ رٍشٌی اّو ت ًام تجاری بر خلق ارسش بزای هشتزی را ًشاى هیبٌّد ٍ چزایی پزباخت ب شتز هشتزی بزای ًام
تجاری بزتز را آشکار هی ساسًدٍ .اقؼ ت ایي است کِ ًام تجاریّ ،واًٌد سزهایِ ،فٌاٍری ٍ هَاب اٍل اِ بر ایجااب ارسش افاشٍبُ بازای
یک ساسهاى ًقش بارب ٍ اس ایي رٍ هادیزیت ًاام تجااری باِ یکای اس هْان تازیي ًقاش ّاای هادیزاى اهازٍس تبادیل شادُ اسات.
یکی اس ابؼاب جذا هدیزیت ًام تجاری سٌجش قدرت ًام تجاری اس طزیق ق وتگذاری هالی استّ .وِ سالِ ساسهاى ّای هتؼدبی
بر بً ا ارسش هالی ًام تجاری شزکت ّای بشرگ را هحاسبِ هیکٌٌد ٍ اس آى طزیق ،قَی شدى (یاا ضاؼ ف شادى) ًاام تجااری بر
طَ سا گذشتِ را ًشاى هیبٌّد (جدٍ ( )۱هٌبغ شوارُ .)۴

ایي هحاسبِ اس طزیق هقایرِ ًقش ًام تجاری با سزهایِ بر افشایش ارسش سْام شزکت اًجام هیگ زب( .هٌبغ شوارُ )۵
استراتژی نام تجاری
یکی اس هؼوَ تزیي رٍش ّای ارتقای ًام تجاری ،تبل غات است .تبل غات چٌاًچِ بِ طزس طح حی طزاحی ٍ اجزا شَب ًقش هَثزی
بر ارتقای ًام تجاری ٍ ایجاب ًوا بزای ساسهاى خَاّد باشتّ ،ز چٌد باید تَجِ باشت کِ تبل غات طزفاً یک ابشار است ٍ ّدف اس بِ
کار گ زی آى ارتقای ًام تجاری ٍ تَسؼِ باسار است .ایي هفَْم بِ بْتزیي ًحَ تَسط هدیز ػاهال شازکت ایتایاًادتی ()AT&T
بدیي گًَِ ب اى شدُ است کِ تبل غ خَ آى ً رت کِ هزبم خَششاى ب اید بلکِ آى است کِ فزٍش را باال ببزب .تبل غات بایاد باِ
ًام تجاری َّیت بخشٌد ٍ آى را با یک ٍیژگی هَرب ػالقِ باسار پ ًَد سًٌد.
بر ایي طَرت ًام تجاری َّیت پ دا هیکٌد ٍ بزای هشتزی ارسش هیآفزیٌد .اٍل ي ٍ هْوتزیي شزط اثزبخشی تبل غاات بر ارتقاای
ًام تجاری پ ًَد بابى آى با یک یا چٌد ٍیژگی هتوایش کٌٌدُ هحظَ استٍ .یژگی ّاایی کاِ بازای بااسار بارای ارسش باشاد ٍ باِ

سابگی تَسط رق ب قابل بست ابی یا تقل د ًباشد .چٌاًچِ هحظَ ساسهاى فاقد چٌا ي ٍیژگای ّاایی باشاد ،تبل غاات ًوایتَاًاد
تأث زی بر تقَیت ًام تجاری ٍ تَسؼِ باسار باشتِ باشد .بزای ارتقای ًام تجاری باید یک یا چٌد ٍیژگی هتواایش کٌٌادُ هحظاَ (اس
بید هشتزی) را شٌاسایی ٍ تبل غات را بزآى (ّا) هتوزکش ساخت.
السهِ اثزبخشی تبل غات ،تشخ ض طح ح ارسش اس بید هشتزی است .چٌاًچِ بر ایي تشخ ض خطایی حاطل شاَب ،تواام تاالش ٍ
ّشیٌِّا بِ ّدر خَاّد رفت .توایش یک هحظَ تٌْا سهاًی هَفق تساس است کِ بز شٌاخت هطلَب ت ّاای هشاتزی شاکل گزفتاِ
باشد ٍ بر غ ز ایي طَرت ّ چ تاث زی بز خلق ارسش بزای هشتزی (ٍ ایجاب هشیت رقابتی بزای ساسهاى) ًخَاّد باشت.
شٌاخت هطلَب ت ّای هشتزی کار ًربتاً پ چ دُای است .تقر ن باسار بِ بخش ّای هختلف ٍ توزکش ساسهاى بز پاسخگَیی بِ یاک
بخش خاص اس باسار ایي پ چ دگی را کاّش ٍ احتوا اثز بخشی را افشایش هی بّد .ایي اقدام (بخشبٌدی باسار) بَیژُ بزای ساسهاى
ّای کَچک کِ بارای هٌابغ هحدٍبی ّرتٌد یک اقدام هَثز بِ شوار هیآید.
استزاتژی ًام تجاری با تشخ ض هطلَب ت ّای هشتزی ٍ اًتخا َّشوٌداًِ َّیت هتوایش بزای هحظَ خَب ًاام تجااری را ارتقاا
هی بّد ٍ اس ایي راُ بزای هشتزی ارسش ٍ بزای ساسهاى هَفق ت هی آفزیٌد (شکل .)۲

ًت جِگ زی
ساسهاى ّا طزفًظز اس ایٌکِ چِ هحظَلی را تَل د هیکٌٌد باید هَفق ت خَب را بر گزٍ خلق ارسش (ب شتز اس رق ب) بزای هشاتزی
بداًٌد .ایي هفَْم سابُ بر ػول بر قالب الگَّای هتٌَػی اس کرب ٍ کار ظاّز هیشَب کِ بزخی اس آًْاا ٍاقؼااً اػجاا آٍر ّراتٌد.
برًٍوایِ اطلی طزح ّای تجاری هَفق ٍ استزاتژی ّای اثزبخش پاسخگَیی هَثز بِ ایي سَا سابُ ٍلی ػو اق اسات کاِ چگًَاِ
بزای باسار ارسش ب شتزی ًربت بِ رق ب خلق شَب .یکی اس رٍیکزبّای هَثز بر خلق ایي ارسشَّ ،یتبخشی ٍ ارتقای ًاام تجااری
است .ایي رٍیکزب بر شزایط خاطی هی تَاًد بِ ػٌَاى هحَر اطلی حزکت ٍ استزاتژی ساسهاى قزار گ ازب .اساتزاتژی ًاام تجااری اس
طزیق ایجاب یک ًام تجاری با َّیت ٍیژُ ٍ ارتقای آى ،ارسش خاطی را بزای هشتزی خلق هیکٌد کِ بِ سابگی تَساط رقباا قابال
تقل د ً رت .ایي استزاتژی سبب افشایش حاش ِ سَب ٍ باسبُ ب شتز سزهایِ خَاّد شدّ ،واًگًَِ کِ ًام ّاایی هاًٌاد رٍلکاس (بر
هقابل س کَ) ٍ تَیَتا (با ًام تجاری  )Lexusآى را تجزبِ کزبُاًد .بزای بْزُگ زی اس ایي راّبزب سِ تَط ِ اساسی بزای هادیزاى ٍ
ساسهاى ّا ٍجَب بارب:

 -۱هتٌاسب با قابل ت ّای ساسهاى ٍ استزاتژی کرب ٍ کار ،آى باسار را بخشبٌدی کٌ د ٍ بخاش هاَرب ًظاز بازای اساتزاتژی ًاام
تجاری را بزگشیٌ د.
 -۲بخش هَرب ًظز را ػو قاً هطالؼِ ٍ هطلَب ت ّای هشتزی را شٌاسایی کٌ دّ .ز چِ ایاي هطلَب ات ّاا باز ً اسّاای اساسایتاز
هشتزی هتکی باشٌد ،ارسشوٌدتز ّرتٌد.
 -۳هطلَب ت ّایی کِ هیتَاً د با ٍیژگی ّای هحظَ خَب پاسخگَیی کٌ د را اًتخاا کٌ اد ٍ باا سًج ازُای اس اقاداهات ،رٍاباط
ػوَهی ٍ تبل غاتَّ ،یت هحظَ خَب را با آى پ ًَد بشً د .ایي ٍیژگی ّا باید بزای هحظَ شوا هٌحظز باِ فازب باشاٌد ٍ رق اب
ًتَاًد بِ سابگی بِ آًْا بست یابد.

چٌاًچِ ایي اقداهات بِ برستی اًجام شَب ،بزای هشتزی ارسش ٍ بزای ساسهاى هشیت رقابتی ،سْن باسار ب شتز ٍ سَبآٍری باالتز باِ
ّوزاُ خَاّد باشت.

بکتز ٍفا غفاریاى
آًاّ تا جْاًگ زی

