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 برندسازی تجاری

 

 چکیده

ی را که با دیجیتالی شدن و جهانی شدن، توجه قابل توجه که اینستدر اقتصاد جدید  برندسازینقش مارک ها و 

ظرفیت  :به مرتبط می شوددر محیط آنالین  رندسازیبچالش ها برای ، چشم انداز سازمانی اتخاذبا  .جلب می کند

نسبت  متفاوت، روندکانال های و ارتباطات بازاریابی در سراسر  برندسازی پیام از صفحات وب، نیاز به یکپارچه سازی

موقعیت  پیوند و توسعه ی برایعالمت های تجاری به عنوان کلید جستجو، فرصتبه گزاره ارزش های سازمانی، 

 ی،کلید زمینه های، برندسازیتجربه در زمینه . برندسازیبخش عمومی با  ، جهانی شدن و افزایش تعاملبرندسازی

فرصت های ارائه  ، افزایش تاکید بر تجربه وراسنهطبیعت  کمک بهو مشتری،  سفارشی سازیروابط ، کنترل مشتری

می شامل مراحل زیر ، نشان تجاریین یک استراتژی توسعه آنال .تجربه قبلیبرای متحول نمودن تجارت  شده توسط

 برندسازییک  و پیام در حال توسعه برندسازی، تصمیم گیری در مورد اهداف برندسازی : ایجاد زمینه برایشود

راه اندازی و ترویج  ،برندسازیوب سایت و ارتباطات دیگر با استفاده از  مشخصات، توسعه یک طرح تجاری، ایجاد

 .برندسازی تجربه، و در نهایت، بررسی، تکامل و حفاظت از یبرندساز، ایجاد برندسازی

 اینترنت، بازاریابی اینترنتی، عالمت های تجاری، خدمات فناوری اطالعات کلید واژه ها

 

 مقدمه

ساخته وعده  . یکبازاریابی نمی باشدپیام یک نمی باشد.  بیانیه موقعیتیک  برندسازی .یک نام نمی باشد برندسازی

ای عامل ه.... من می توان دارای مشتریان و پشتیبانی شده توسط آن شرکت استبرای توسط یک شرکت  شده

جمع آوری بازار در  در هر دوربین فیلمبرداری را گزارشمونتاژ صفحات  د وباشم که می توانید بیرون برونهوشمند 

 .می کنم( را خریداری Sterne ،1999من سونی )زمانی برای خواندن انها ندارم. ، اما کنند



 .استمورد بحث قرار گرفته الکترونیکی  آنالین تقریبا در هر کتاب الکترونیکی بازاریابی یا کسب و کار برندسازی

، چرا که هستنداهمیت بیشتری برخوردار  ها از بیش از حد ، مارکبا اطالعات که در جهان  برخی استدالل می کنند

توسط این وضعیت می تواند بیشتر  آنها را کاهش می دهند.جستجوی هزینه ، را ذخیره می کنند آنها زمان مشتری

در یک بازار به سرعت مشتری در تداوم و تعهد  به طور فزاینده ای  برندسازیساختمان یابد که توسعه استدالل این 

 کاهش می یابد و کیفیت محصول و فیزیکیتعامل محیط خرید الکترونیکی که در آن  در .استمهم در حال حرکت 

استدالل می کنند که با  گراندی .به طور فزاینده مهم است صورت آنالینبه چنگ ایند، برندسازی به منافع باید 

و موتورهای جستجو را به کمک به  هوشمندعوامل وب سایت در نوک انگشتان خود، همراه با  ثروت اطالعات در مورد

دیگر نیازی به  ند تا کاربراننیاز دار که آنها را موقعیت یابی نمایند اطالعات، محصوالت و خدماتی می آید تاآنها 

را جمع آوری می کنند  در عوض آنها اطالعات دقیق در مورد محصوالت و خدمات .باشند نداشتهمختصر برندسازی 

 .صورت می دهند مارک زائدبا یک محصول بودن  مناسب مورد و قضاوت خود را در

صنعت اطالعات با چالش  در cybermediaries واسطه های دیگر و یا خدمات کتابداری و اطالع رسانی و دامنه

 هستند یمحصوالت و خدمات تحت تاثیر انقالب دیجیتال، بااطالعات  صنایع مبتنی بر ترین .استرو ی روبهای خاص

، فروش و  یابیهستند. ارتباطات بازار ارتباط با مشتری در بسیاری از مراحل درنمودن قادر به رقمی  که آنها را

فقط یک کانال طراحی شده وب سایت حه صف .اجرا شود دیجیتالی به طورمی توانند  و همه تحویل همه معامالت، و

برای بسیاری از بازیکنان  فروشگاهتبدیل شدن به پنجره  سرعت در حال بلکه به نیست؛ افزایش دید و دسترسی برای

تعاملی کاربر و یا مشتری بالقوه و برای  ارائه دهنده اطالعات دیجیتال  تاثیر اول است که .است صنعت اطالعات در

وب  سایت و بخش های دیگر در صفحه اصلیمشتریان دارند،  بازگشت برای فراهم نمودنیان مشتر باآنها که 

نیز فرصت های  طراحی شده  تجربه های دیجیتالمی نمایند.  بازدید از آن که کاربران اغلب جاسازی می شود

)همانطور  ه می نمایندتعبی اجزای ارائه خدمات با عوامل سرویس )یعنی مردم( ورا  شخصیتماس ایمیل، تلفن و یا 

نسخه های  ارائه نسخه قابل چاپ برای تبادالتتموتور های جستجو،  که در عناصر تابعی وب سایت مانند یک

 ی دیگرهای آیتمالکترونیکی، و یا تحویل 



را می تواند پیام اولیه نمایندگان خدمات و ارائه خدمات (. از طریق وب سایت شده بررسی اطالعات آنالین سفارش

 این به این معنیابالغ می شود.  غیرشخصی از صفحه وبوسایل از طریق  اولیهپیام ، اما از آن بکاهدو یا کند  تقویت

عالوه بر این، اقتصاد  .مهم است آنالینبرندسازی در لبه های اطالعات به ویژه برای ارائه دهندگان این مورد است که 

 در ساختار صنعت و بازار سریعتغییر و جهانی شدن منجر به  مشتریروابط  ،دیجیتال سازی با مشخص شده جدید

از  ناملموسموارد در چنین محیطی، تاثیر می گذارد.  خصوصی و دولتیشرکت های که بر هر دو بخش شده است 

 خواهد شدشرکت های آینده سنگ بستر مالی  جمله عالمت های تجاری، طرح ها، ثبت اختراعات و عالئم تجاری

(De Kare-Silver, 2000.) بازی  می کند فقط یک نقش محدود در گذشته برندسازی آن درهایی در بخش ،

با این حال، شواهد نشان  .استمشتری مهم در ساختمان آشنایی و اعتماد به نفس  یابزار به طور فزاینده برندسازی

و در بلند مدت در  ه اندشد وب سایت مشغولعملکرد با  می دهد که بسیاری از طراحان سایت های وب کتابخانه

ارائه شده  تمرکز بر روی خدمات ب سایت ها،بسیاری از و برایسوال نمی کنند.  یا هویت سازمانی برندسازیمورد 

 .خدمات کتابخانه است، به جای ترویج یک تصویر

رفتن برخی از که منجر به در نظر گارائه شده است  برندسازیمارک ها و  ماهیت در این مقاله چکیده ای از آغاز

دارند،  آنالین برندسازینقش مهمی در  از آنجا که صفحات وبمی شود.  آنالین برندسازی جنبه های منحصر به فرد

 و با ارزش هایبرای برقراری ارتباط  چگونه عناصر وب سایت می تواند این مورد می پردازد که بررسیبه  مقاله این

ارائه شده و مورد بحث  ط با ساخت مارک های آنالینمرتب برای فرایند در نهایت یک مدل .برند هماهنگ شوندپیام 

 .گرفته است قرار

 

 برندسازی اصول

 چیست؟ برندسازییک 

کاالها یا خدمات یک  برای شناساییترکیبی از این موارد است که  یک نام، اصطالح، عالمت، نماد، طرح، یا برندسازی

)کاتلر و  ی دیگر می نمایدو آنها را متمایز از رقبافاده قرار می گیرد مورد است فروشنده یا گروهی از فروشندگان

 (.2002همکاران، 



 :صورت زیر پرداخته اندبه  برندسازیتوصیف یک به  (1992) و مک دونالد Chernatony متناوبا، د

مربوطه ر به فرد که خریدار یا کاربر متوجه ارزش های منحص شده به روشیو تقویت  شناساییقابل یک محصول .... 

به حفظ بودن قادر آنها از عالوه بر این، موفقیت  .حالت ممکن مطابقت داردنزدیک ترین آنها در با نیازهای که  شود

 :تاکید می کند موفق برندسازیاین تعریف بر سه جنبه  .حاصل می شود مواجهه با رقابت این ارزش افزوده در

 ؛ است مشتریوابسته به ادراک  برندسازییک  (1)

 می پذیردارزش افزوده تاثیر خود از ویژگی های محصول و درک این  (2)

 باید پایدار باشد. ارزش افزودهویژگی های  (3)

 برندسازیط با مرتب از جمله طراحی گرافیک، آرم و نگاه ،برندسازیبرای مثال، این به این معنی است که طراحی 

کمک می  و در نتیجه سرعت فرایند تجاری رعت بخشیدن به تشخیص،اگر چه آنها به س ،برند را ایجاد نمی کند

 .نمایند

این  .کمک می کنند خدمات مجموعه ای از صفات در مورد محصول و یا انتقال توسط نام های تجاری به خریدار

ش می افزای آنها رابهره وری  و یک خرید رضایت بخش هستندکه آنها در حال  افزایش می دهدخریدار را اعتماد 

 اغلب را جذب نماید که مشتری وفاداررا قادر می سازد تا  تامین کننده برندسازیچشم انداز تولید کننده، . از دهد

 ، وتنظیم نمایدمعتبر  برندبرای محصوالت تحت یک را بدان معنی است که تولید کننده می تواند قیمت باالتری 

به عبارت دیگر، برند باال، و یا  دارای تعادلقدرتمند  یک برند بندی نماید.بخش  بازارها را کمک می کند تا منبع 

 و دارایی های دیگر مانند اختراعات،برندسازی  قویانجمن های آگاهی، کیفیت،  میانگین نمره ، نامبرندوفاداری به 

 .هستند عالئم تجاری و روابط کانال

عالمت  یک نشانگر یک برند توسطهمتر از همه، و م اول .هستندسطوح چندگانه از معنا دارای عالمت های تجاری 

اسناد، محصوالت و صفحات  همه .یک تابع اولیه مرتبط با شناخت، و ارتباط استدارای و در نتیجه  مشخص می شود

به  هنگامی که های برندعالمت دیده می شوند. از همین منبع  سرچشمهبه عنوان عالمت مشترک کننده  وب حمل

برندهای همچنین می  .یک مقوله مورد استفاده قرار گیرد برای حفاظت ثبت شود، می تواندعالئم تجاری عنوان 



سازمان »ویژگی های محصول، مانند  برخی ازممکن است  برندیک را ارائه دهند.  معنااز توانید سطوح مختلف 

کن است چیزی در مورد همچنین مم یک برند .را به ذهن خطور دهد "لذت بخش"و  "قابل اعتماد"، "دوام" ،«یافته

را داشته باشد. یک باال، ایمنی و منزلت با عملکرد به عنوان مثال، خریدار یک مرسدس . دبگویارزش های خریداران 

ممکن است یک مرسدس  به عنوان مثال، مصرف کنندگان .بشاد شخصیتانتقال دهنده همچنین  ممکن استبرند 

واقعی یا تصویر که را جذب می کند افرادی ببینند. برند  کسب و کاراجرایی  به عنوان یک ثروتمند، تجسم را بنز

 به عنوان تجربه برندسازی، مفهوم محیط آنالیندر برند است. متناسب با  آنهامورد نظر 

 نه فقط با محصول و ویژگی های آن، و یا حتی برندسازیتاکید می کند که تصویر برند این مفهوم  .ترویج شده است

 ، با توجه بهتر مهمهستند، تشکیل شده است. از آن  برندسازیمرتبط با  کل که آنهاتجربه  ه توسطبلکارزش ها، 

به عنوان نشانه ای برای به رسمیت  ممکن است برندهر  برند همراه باشد،مفهوم  معانی متعدد است که ممکن است با

به عنوان تجربه توسط یک شخص ثالث و  شناختن یک شخص، به عنوان مجموعه ای از صفات و یا ارزش های دیگر،

است  برندسازیبرای  یانجمن برای توسعه مجموعه ای از معانی و یا برندنماد پیچیده، و چالش برند یک  .درک شود

 برندسازیتصویر مصرف کنندگان ممکن است در تدوین یک  که راکه می تواند انواع مختلفی از دیدگاه های مختلف 

 نماید. کنند، به خود جلب اتخاذ

 

 در عصر دیجیتال برندسازی

 است و دیگران بر این باورند که افزایشکمتر مهم برخی استدالل می کنند که عالمت های تجاری در عصر دیجیتال 

ممکن برند، به دنبال بهترین قیمت باشند.  ، صرف نظر ازتا مشتریان در دسترس بودن اطالعات منجر خواهد شد

باال، قیمت  اما همچنان برای ، کمتر مهم باشد،خریداری شدهکاالهای ، اغلب آن، م ک قیمت برای برندسازیاست 

 نقشاین است که صنعت اطالعات دقیقا  شاید این سوال برای .مهم باشد.تمایز م بسیار اقالم به ندرت خریداری شده

می تواند از دو  یجیتالدر عصر د برندسازیبحث در مورد چیست.  دیجیتال عصرعالمت های تجاری در این بخش در 

 .استراتژی سازمانی و تجربه قبلی نشان تجاریبررسی شود؛ دیدگاه مربوط 



فرصت ها  مسائل وبه چالش کشیده می شوند.  آنالین برندسازیابزار در اختیار خود برای توسط  برندسازیسازندگان 

 .شامل موارد زیر است

 

 ظرفیت پیام از صفحات وب

مرور یک  شروعدر مورد سازمان و چگونگی  برای برقراری ارتباط و همچنین اطالعاترا صفحات وب دامنه زیادی 

صفحات  بلکهصفحه اصلی نسبتا محدود است،  برای صفحه نمایش به طور کلیاندازه نه تنها  .اجازه نمی دهندسایت 

قرار گیرند،  در دسترس کاربران شخصی نسل های مختلف فن آوری است که ممکن است برایباید  وب سایت

و نوع مرورگر  گرافیک، قطعنامه های صفحه نمایش، تعداد رنگ، تغییرات در سرعت دانلود این شاملطراحی شود. 

ارتباطات بازاریابی، همانطور که در زیر مورد بحث  طلب کردن تمام اجزای وب سایتبه پاسخ  .می شودمورد استفاده 

 بسیارصفحه نمایش وری های تلفن همراه با است. فناافزودنی یک  جای، به برندپیام منجسم سازی  ،گرفته است قرار

 جالب توجه است.چالش یک کوچکتر در حال حاضر بیشتر 

 

 را به عنوان کلید جستجو هابرند

 منحصر به فرد برندسازیمورد دفاع قرار می گیرد.  خود مجددا برند به خودینماد  در یک بازار شلوغ اینترنت، نقش

که به خوبی  مارک های منحصر به فرد .بازی می کندواژه کلیدی در فرایند جستجو  زی به عنوان یکنقش مهمی با

کلمات توسط موتورهای جستجو به عنوان می تواند بسیار موثر  و قوانین و مقررات عمومیهستند شناخته شده 

می  برندسازیبین نام دامنه و  ثبات برند است. دامنهو بین نام  ارتباطاز آن، حتی مهم تر  .کلیدی استفاده می شود

همه شرکتها و سازمانها  .مختلف را ایجاد نماید تقویت لینک پیام بین کانال های ، تقویت وبرندسازیآشنایی با  تواند

همراستا خود  برندسازیرا با گیرنده نزدیک ترین ارتباط موفق نبوده اند تا  برندسازیدستیابی به اولویت در دامنه  در

 اگر چه خود از ،www.generalmotors.comخود  مثال، جنرال موتورز نام دامنهبه عنوان د. نماین

www.gm.com  .استفاده می کندWard  وLee (2000دریافتند که مصرف کنندگان ) 

http://www.generalmotors.com/
http://www.gm.com/


خرید تصمیم به زمانی که آنها استفاده می کنند  محصولاطالعات جایگزین برای  از نام های تجاری به عنوان

 می نمایند. اینترنتی

 

 در سراسر کانال های مختلف بازاریابیارتباط و  برندسازیادغام 

آنالین در شرایطی که از  برندسازی برقراری ارتباطشان می دهد که ن که تجاری، شواهدی وجود دارد های در محیط

دیگر از بسیاری از کانال ها صورت گرفته است، بسیار دشوار است. بسیاری  از طریق از قبل یش پنداشتهایپی

که  داشتندبودجه بازاریابی بزرگ  ایجاد حضور و شهرت به سرعت و چرا که آنها نیاز به خوردندشرکتهای شکست 

به عنوان  مارک های آنالین خود گرفتند، انتقالتصمیم به  ها سازمانآنها داشت. برخی ثبات مالی به  این مورد نیاز

آنالین و هویت تازه، به عنوان مثال  فرصت ایجاد یک منحصر به فردازدیگران  ؛CNN.co و tesco.comمثال 

smile.co.uk.   مانندآنالین موفق  همچنین تعداد محدودی از عالمت های تجاریاستفاده نمودند؛ ، 

Amazon.com ،Yahoo.comو ، Google.com  نیاز به حفاظت در  تعادلوجود دارد. دستور کار اصلی، ایجاد

در حالی که اعمال نفوذ است  "بازار جدید"عالمت های تجاری به عنوان سازمان های تثبیت شده نشدن و فاسد 

ارائه  بوده است و اعتبار"ایجاد یک حس  ، به عبارت دیگر این موضوع .صورت گیرد از مارک های موجودبرندعدالت 

برندهای حفظ  این کار را با Barnes & Nobleسطح نمادین،  به عنوان مثال، در ." بودن است متفاوتحس 

Barnes & Noble  ،ارائه های مختلف، با ، اما راه اندازی نمودند را اما استفاده از همان نامبه دست آوردند

barnesandnoble.com. 

 بهیک نگاه جدید  که کسب و کار نیاز به این موردشناختن  توسطاضر کلیک زودتر در مقابل بحث آجر در حال ح

از طریق هر کانال، و به دارد  که مشتریان می خواهنددارد ارتباطات بازاریابی  درک خدمات و و استراتژی های کانال

 بلکه پیام ها ند که ادغاماستدالل می ک یک دیدگاهه تحویل داده شود. استراتژی قوی چند کانال منظور توسعه یک

 که در آن استفروشگاه های خود  ازسونی آزمایش توسط نمودن تمایز الزم است. یک رویکرد برای مافتراق تجربه 

 نمایش،تمایز از فروشگاه های  این نوعنمی خرند؛ خرید آنالین؛ اما  مشتریان می توانند محصوالت را تجربه کنند

 مصرف کنندگان ، از جمله احساس، بو کردنرتبط با حواس جسمی است که مارائه تجربه تمام  تمرکز بر



استدالل کانال آنالین برای ارائه یک  ،حالتدر این (. عقالنی )و نهمی شوداحساسی تعهد و منجر به  و مزه است

 طراحی می شود.فراتر از فرایند خرید  از طریق وساعته  24آماده نقطه تماس  ، معامالت، حمایت اساسی و حقیقی

 

 (UVP)منحصر به فرد اره ارزش سازمانی گز

 جایگزین مفهوم منحصر به فرد UVPوجود دارد.  .UVP، و مفهوم برندسازیبه افزایش عالقه در شرکت ها 

منجر به  با محصوالت و ویژگی های محصول، و در نتیجههمراستایی که منجر به  شده است (USP) فروش سهم

 فرآیند ها و ارزش هایی است که بر اساسمبتنی بر   UVPدیگر، از سوی  شده است. UVPهای  گسترش مارک

مبادرت به فروش سفر هوایی، خدمات مالی و نوشابه، از طریق  به عنوان مثال، ویرجینکار می کنند. یک صنعت 

صداقت و  از قبیل شفافیت، ی، و ارزش هایکار می کنند  که در تمام این صنایع نموده استفرآیندهای شناسایی 

روی نیاز به حرکت  در محیط آنالینسازمان ها استدالل می کنند که  برخی از بازاریابانرا ارائه می دهند.  ماتخد

تولید کننده و یا  و نه مفهوم سازی می شودبه عنوان اموال مصرف کنندگان  برندبا دارند که (MSP) گزاره فروش من

 ، و در پاسخ بهبرندسازیمالکیت  کندمن فروش گزاره، مصرف کننده احساس می  تحت .خرده فروش

 .برندسازیتعهد به حفظ و توسعه 

 

 برندهالینک کردن و توسعه موقعیت 

 گرد هم آوردن مارک های ستایش ، وترآشکار  دار مارکبین محصوالت اینترنت می تواند برای ایجاد ارتباط جداگانه 

به عنوان  .است بین عالمت های تجاری یاتصالچنین ز یک مثال امورد استفاده قرار گیرد. وب سایت کتابخانه،  شده

وب سایت  ،Firstsearch گذاری شده تحت نام های مانندبرند  مثال، از طریق وب سایت دانشگاه، من به خدمات

در مورد ( 2003و ریچاردسون )  Leitch .دسترسی  پیدا می کنم.SpringerLINK  دانش، جی استور، اینجنتا، و

 همگرایی تکنولوژی و صنعت، استدالل می کنند که در اقتصاد جدید با آنها .بحث نموده اند تجاریمفهوم وب سایت 



اخل و بین بخش های صنعت، مارک ها در د توسعه اتحاد و شبکه شرکت های موجود و کننده و همچنین ادغام

 مهم است. شبکه ای از روابط بین عالمت های تجاری مدیریتند. تنهایی نیست

 بخش عمومی یبرندساز

 بازاریابیروش های طیف وسیع تری از از  ، بسیاری از سازمان های بخش دولتیبخش عمومفزاینده از  بازارسازی با

 در مورد چگونگی یکمترتوافق مهم است، اما  برندسازیکه  وجود دارد یآگاهی رو به رشد .استقبال نموده اند

اخیر نشان  financial Timesمقاله  به عنوان مثال،. جود داردوسازمان ها  بخش عمومی در برندسازیدستیابی به 

بخش ها و ابتکارات  در سراسر برندسازیبرای  ی راگروه رویکرد سازگار بسیاری از کشورهای اروپایی دولت داد که در

ان های ادارات و سازم هر گونه شواهدی از یک رویکرد سیستمیک در سراسر اما فقدان تحمیل و یا اتخاذ می کنند،

استقرار مارک های قوی منجر  اجازه می دهد تا ،یک رویکرد هماهنگ(. 2003فرای، دولتی را در بریتانیا اظهار کرد )

ف وسیعی از فعالیت ها و ابتکارات عمل که می تواند به عنوان مارک های چتر برای طی شود عالمت های تجاری به

 یچالش اندازه و طیف وسیعی فعالیت ها بر الوهع. که هر دو پایدار و محدود به زمان هستندکند 

مخاطبان  اغلب تنوع گروه مشتری وبرند متمایز، چالش در تدوین یک  بسیاری از سازمان های بخش دولتی، دیگر

تاکید  بازار پیشنهادات فرموله کردن و برقراری ارتباط بر ارزش تقسیم بندی در بازاریابی و عملاست. تئوری  هدف

آنچه  ، و یارا در خدمت می گیرندجامعه بسیار گسترده  بخش عمومیسازمان های اری، اگر چه نه همه بسیمی کند. 

 .ی خاص استنشاندهنده چالش و اینوصیف نمایند ممکن است به عنوان یک بازار انبوه تبازاریابان 

 

 جهانی شدن

در سراسر جهان است، و در ان پذیر امک برندسازیدارای  ؛ اینترنتهستندوب سایت ها در سراسر جهان در دسترس 

دیگر دیده  مخاطبانها توسط  ، وب سایتباشد آنالین برندسازیهدف قرار دادن بازاریابان ممکن است اگر چه  واقع،

ممکن  برندسازیهای مختلف ترجمه نمی شوند.  فرهنگ و در سراسر کشورها زبان، نمادها و رنگ اغلب .می شوند

هایی  شناسایی ارزش عالمت های تجاری جهانی به دنبال .هستند تنظیمات محلی اما ،باشداست در سرتاسر جهان 



روش های به ، اما این باید رایج هستند خدمات جوامع مانند ایمنی، سبک و وضعیت و بسیاری از که برای هستند

مارک های آنالین کمتر  ست که مخاطبان واقعینشان داده شود. موضوع کلی این مختلف در زمینه های مختلف ملی

با برندسازی مواجه می  دیگر که از طریق کانال های بسیار ی هستنداز مخاطبانمتنوع تر و  هستندقابل پیش بینی 

 شوند.

 

 برندسازیتجربه 

روشها تغییر داده بین این سازمان و مشتریان خود را در تعدادی از دینامیک محیط دیجیتالی استدالل شده است که 

 .را تحت تاثیر قرار دهند برندسازی این تغییرات ممکن است تجربه همه است؛

 هستند ارتباطات بازاریابی کنترل بیشتری بر دارایمشتریان 

، هستند مصرف کنندگان منفعل اطالعات نمی کنند؛ آنهاجزوات و یا رسانه ها صبر مطرح شدن مشتریان دیگر برای 

سازمانها  درخواست اطالعات از را در، و ممکن است ابتکار عمل می شوند فعالجمع کنندگان  تبدیل به و به جای آن

 به دنبال کسب اجازه از مشتریان قبل از که در آن سازمان ها(  (Godin ،1999) اجازه ای ) بازاریابیبگیرند. مفهوم 

کنترل شتریان ماجازه می دهد تا  هستند، پاسخی است که ارسال مستقیم از طریق ایمیل و یا سایر ارتباطات

 خود با سازمان داشته باشند.ارتباط  ی بربیشتر

 .باشدو ممکن است برای هر مشتری متفاوت  ،شودتوسط مشتری تعیین می  برندتجربه 

 

 روابط و مشتریسفارشی سازی 

 با را سازمانها( تعامل با مشتریان، اغلب کسب و کار )و برخی از بخش عمومی تعامل اینترنت، و سایر کانال های

 برایداده ها را می توان  این .ارائه می دهند بزرگ های انبار داده برایداده های مشتری  برای جمع آوری یفرصت

و یا حتی برای ارتباط برقرار کردن  طراحی خاص ارائه شده به بخش های خاص،برای و  بندی نمود مشتریان بخش

و هدف قرار دادن گروه های  سازی سفارشی(. ازاریابی)یک به یک بمورد استفاده قرار داد  با مشترییک به یک 



مختلف، متفاوت برند برای گروه های  منجر به معنای، و برند تولید کند تولیدتجربه را با ممکن است تنوع  کوچک تر

 برای گسترش طیف وسیعی از مارک ها شود.و یا معادل آن 

 

 کمک به خودتانرسانه ای برای 

 ارائه دهنده ممکن است کنترل خود را بر بعضی از عناصر ، و در حالی کهرگیر هستنددمشتریان در خدمات خود  

توسط  طراحی کل تجربه نیز و مشتری هستندبه طور کامل تحت کنترل  ، عناصر دیگرداشته باشد تجربه خدمات

استفاده  موثر ترین امکانات جستجو برای جستجوی خوداز برای مثال، یک مشتری که صورت می گیرد.  مشتری

 مهارت های موثر جستجو را آموخته است وکه  نسبت به مشتری راضی باشد نتیجه از ممکن است کمترنمی کند 

 آنها به منابع دیجیتال که به ، و به طور کلیوارد کنددر ثبت نام و فرم سفارش را جزئیات شخصی و نظم  می تواند

ممکن است  برند تجربه .نیاز دارد، اعتماد داردبه این منابع برای دسترسی  به آنهاکه  یو فرآیندهای دارد دسترسی

دلسردکننده  تعویض کلی ممکن است .ان مثبت تر باشدتازه وارد برای تجربه اینترنت و اطالعات کاربران نسبت به

برند یک  تازه واردین به به جامعه چالش واقعی در ارتباط با جذب و القاییک ، اما دهدارتقا  را مشتریتعهد و باشد 

 وجود دارد.

 

 گرایش خدمات

اتخاذ می  محصوالت به تجارب خدمات برای تبدیل را فرصت های ارائه شده توسط اینترنت بسیاری از تجار آنالین

 از طریق اطالعات بر اساس را قابل توجهی را انجام نمی دهد؛ ارزش تنها فروش کتاببه عنوان مثال، آمازون،  .نمایند

اصطالح  .نظر می افزایدو جوامع مورد  توصیه ها، رده بندی، نقل قول، مله رتبه بندی، بررسی،عناصر خدمات از ج

infobrand به عنوان مثال،  .را محو می کند ترفیع که مرز بین اطالعات و برای توصیف مارک ابداع شده است

 بخشی از سرویس آنالین خود ،به عنوان را  سالمت آنالینمشاوره ( Boots)مانند  بهداشتمحصوالت خرده فروشان 

 ارائه می دهند. درون مشاوره عمومیرا  تبلیغات برای محصوالت خود سازی بافت



M-تجارت 

می تواند  برندسازنده ، تجارت-M با .است بنیادینتجربه برند به طور دارای پتانسیل الزم برای تغییر -M تجارت

با  که نه تنها سازگار است سفارشیپیام های  برای ارسال یرصتف دارای ، وکجا هستندمشتریان  هر زمانبداند که در 

که مبادرت به شوند وارد یک فروشگاه  آنها به عنوان مثال، در صورتی کهآنها است؛ محل با مشخصات مشتری، بلکه 

بت ابالغ نمود و با صحمی توان به مشتری در آن محل  داده شده را ، یک پیام هدف قرارمی ماید فروش تلویزیون

 کوتاه ارتباط برقرار نمود.

 با مقادیر و پیام های برند ارتباط برقرار می کندرا که  عناصر وب سایت ها

کتابخانه  بسیاری از .آنها ارتباط برقرار می نمایند عملکرد از طریق طراحی و برند پیام های مربوط بهبا وب سایت ها 

و تاکید سنتی در دسترسی به این سازمان، اطالعات و  بلیتدغدغه با قا دهندهنشان  های وب اطالعات سایتها و 

پیدا کردن اصطالحات مخصوص یک صنف ، سطوح پایین تر در وب سایت کتابخانه دانشگاه در .خدمات است

که  غیر معمول نیست سطح خواندن بر روی صفحه نمایش است ی پیچیده و طوالنی که خواهانزمینه های کتابخانه و

، هر تالشی باید برای آمدگویی استخوش  همیشهدر حالی که کمک،  .باشد یم ناراحت کننده ربرانبیشترین کابرای 

 توجه به طراحی سیستم صورت گیرد.  راه های بازیابی که پیچیده و غیر مستقیم هستند جلوگیری از

ن ساختتر سرراست عالوه بر را حذف می کند.  طراحی وب سایت پیچیدگی سیستم در نمودننیاز به منعکس 

ها درگیر  پیام از دیگر "قطعنامه"و  "حجم"افزایش  ایجاد دردسترسی الکترونیکی به منابع بیشتر، این حوزه بیشتر 

 .است است

این خدمات شامل  .هستند وب سایت ارتباط برقرار کردن از طریق تعدادی از عناصر ی برند برایو پیام ها مقادیر

 موارد زیر می شوند.

 

 لوگو

، و هر جای دیگری در سایت که نمایش داده شود صفحه اصلیدر باید  .دارد برند مختصر برای هر آنچه کهآرم یک 



مکان های مختلف بر روی  از منشأ سایت، و تکرار آن دربرای یک کاربر، یادآوری  می تواند. می افزاید راارزش  در آن

 .کمک می کند لوگو در ذهن مشتری تثبیت  باشد که سایت

 کگرافی

 .را نشان می دهدمحتوا و ماهیت این سرویس نمایش تصاویر،  .می شود تصاویر گرافیک شامل تصاویر، آرم، و دیگر

کتابخانه  مشترک در تصاویری ،افراد و کامپیوتر کتابها،برند هستند.  و محتوای تصویری از ارزش نشاندهنده تصاویر

 که منعکس کننده قدرت، وجود دارد تصاویر دیگری ، و آیاهستند تصاویر موثر ترین هااینهستند. آیا  وب سایت

این  از چالش های بسیار واقعی در اینجا برای بسیاری از افرادی ؟ یکباشداعتماد، و یا حرفه اوقات فراغت مناسب تر 

باغبانی،  مقاله، آموزش، قایقرانی، کانال به سایر فعالیت ها، از قبیل نوشتنیک  ، اطالعات در هر شکل تنهااست که 

چگونه می توانید این عکسها را بر روی وب سایت ایش موفقیت کسب و کار سازمانی است. افز بهداشت، درمان، و یا

بسیار می تواند  بیش از حدحرکت ، اما را بدهد ؟ انیمیشن تصاویر می تواند حس جنبش و پویایی قرار دهید کتابخانه

 .باشدتحریک کننده و گیج کننده 

 متن و کپی

تعریف  به را تعیین می کند. متن فهم و مرتبط استقابل  تعیین اینکه آیا پیام هوشمند، لحن صدا، ومتن و کپی، 

، کلمات است مشتری باسایت وسیله گفتگوی  ،متن .کمک می کند به طور مداوم برندارزش  ، و تقویتبرندشخصیت 

و همچنین  .هستندارتباطی  سبک کننده می گوید: حروف تعیینآن سایت چه چیزی را که  می کنندتعیین 

ی افکارمنعکس کننده  متن نیاز ،دعوت می کند ، و آنها را به سایتخوش آمد می گوید به کاربران برقراری ارتباط

 آیا شما نیاز به اخبار"وجود دارد: متفاوت  دنیایدر این زمینه، یک  .به ارمغان می آورد سایت برای که کاربر باشد

که دسترسی به آخرین است پایگاه داده یک  Lexis / Nexis "و" Lexis / Nexis سعی کنید - داریدداستان 

 . را فراهم می کند اخبار

 

 



 ارز و اخبار

عالقه مند به اطمینان حاصل  سازمان که یک ،است و وب سایت های پویا ارتباط برقرار زنده برای .نرخ ارز مهم است

سایت  برای نرخ ارز به ویژهدسترسی دارند یا خیر.  اینترنتآخرین اطالعات به  که کاربران نمودن از این مورد است

سایتهایی که  آخرین اطالعات و اخبار هستند و همچنین برای دهنده ارائهکه است که ادعا می کنند  ی مهمهای

، و در حالی که کاربران  دارنداطالعات جدید تقویت نیاز به  کاربران .دمی کننمراجعه  به آنها کاربران به طور منظم

نها به ، آترتیبات ناوبری مقاوم شوند در برابر تغییرات دربه طور منظم از یک سایت دیدن می کنند، ممکن است 

، و یا  "امروز"وب سایت شبیه تایید می کنند. آیا وب سایت در حال بروز رسانی دنبال پیام هایی شوند که سایت را 

 ؟می شود ارز منتقل؟ چگونه است "دیروز"وب سایت 

 

 رنگ

برای برقراری ارتباط سایت های تعریف شده در ارتباط با آنها هستند. رنگ پیام  دارای رنگ ها اغلب از لحاظ فرهنگی

گ شرکت های رن بهباید خود را تابداری و اطالع رسانی است، و یا آیا خدمات ک ی برایرنگبا ارزش ها چیست؟ چه 

آبی، آبی سلطنتی و آبی نیروی دریایی  رنگ، مانند نوردرآورد؟ حتی سایه هایی از همان ن مادر سازمابزرگ در البسه 

تصاویر و یا ه از رنگ های ترکیبی در بلوک ها، در استفادام های مختلف باشد. پیبرای برقراری ارتباط با ممکن است 

انجام شود تا اطمینان اید مراقبت کلی صفحه وب باشد. ب "نگاه"ال شده برای متن می تواند دارای تاثیری بر اعم

 عدم سازگاری پیام رنگ استفاده شوند.با دقت، برای جلوگیری از صل شود که تصاویر حا

 

 اشکال

رافیک، اشکال یا گوب سایت ها، از جمله شکل تصاویر  بر روی اشکال با بسیاری از روش ها اشکال چه می گویند؟

جعبه های  گوشه های گرد درمی شوند. حتی اشکال کوچک از جمله  استفاده نمایش گزینه منودکمه ها و اشکال 

ی مربع ممکن است یک تفاوت را در برقراری ارتباط سبک و رویکرد خدمات ایجاد گوشه هامنو به جای استفاده از 



دو  از ویژگی های مهم است. بسیاری از برندهای تجاریاز  و سازگاری آن با اشکال دیگر نیز فونتنماید. انتخاب 

برند خود و یا آرم و شکل، رنگ استفاده می کنند و سبک طراحی لوگو باید در جای کلمه یا عالمت گذاری به عنوان 

 دیگر در سایت منعکس شود.

 

 چیدمان و ترکیبی از تصاویر

 هایی ستوندر ، برای مثال، CNN صفحه وب. استفاده شود استعارهی تواند به صورت یک م وبطرح کلی صفحه 

مفهوم  استعاره یک روستا، سازگار بااز مرتب می شود. صفحه اصلی دیزنی  روزنامهشبیه سازی نسخه قابل چاپ  برای

به  در سازمانبسیار واقعی چالش  دارای اطالعات فشرده های و دیگر سایت ها . پورتالاستفاده می کند دیزنی لند

آنها مانند  آنها را . این می تواندهستند حه نمایشصفدر یک  ممکنبنر  و تبلیغاتعنوان بسیاری از نقاط دسترسی 

عالئم برند )گاهی اوقات از  نشان دهنده و اشکاللف فروش پیام ها، با رنگ های مختیک سیستم برای دنبال نمودن 

 برای خود پورتال.برای شرکای آنها به ارث برده می شود(، و از دست دادن برند روشن 

 

 ویژگی های ارتباط

فراتر از صفحه اصلی  را رکاربکه  ها استبطه یک اصطالح کلی برای آن ویژگی ها و عملکرد وب سایت راویژگی های 

تجربه را ایجاد می کند. ویژگی های  تجربه قبلی نشان تجاریسایت،  . تجربه وباتخاذ می کند اولیه آنتاثیر و 

تشویق به  راکه بازدیدکننده  ییا تعامل. توابع گونه ارتباطهر  بهسایت، ناوبری، و پاسخ ز سرعت بارگذاری عبارتند ا

 پیشنهادات و جامعه است.یکی، چت روم، اطالعات جدید، ویژه پست الکترونعبارتند از:  می نمایند به سایت رجوع

 

 آنالین یک برندایجاد 

فرایند توسعه ک . یک مدل برای یدارند بازارنیاز به یک رویکرد سیستماتیک برای توسعه مارک های آنالین  مدیران

به یاد داشته باشید که ه است. با این حال مهم است که در زیر بحث شدح شده است و مراحل آن مطربرند آنالین 



تنها به  برند انجام دهد. در نهایت، یک برندکسب و کار می تواند برای ساختن بر چیزی تمرکز می کند که این مدل 

را می توان به  برند. عالمت تداعی نمایدلید شده در ذهن مصرف کنندگان توبرند ارزش دارد که  ی ازتصویر اندازه

. این برند استخاطرات از تجارب قبلی  کننده تداعی دید که یک عالمت تجاری برندسازیتجربه از نماینده از  عنوان

آن را ان می خواهد سازم برند است که با ارزشبرقراری ارتباط کسی را دست انداختن و برند، سازنده  برای این کار

 که کاربران موجود راویژگی ها یا صفات شخصیتی موجود،  ارزشهر ی که ، در حالاتخاذ نماید

آنها باید رهبری را به  هستند زیرا پویا می نمایند، تصدیق می نماید. به این معنا که تمام برندهایمرتبط با سازمان 

دیگر پیام آنها در ابتدا باید معتبر و در نهایت  از سوینباشند. گی درک انها چگون منعکس کنندهو فقط گیرند، عهده 

 تحویل داده شود.

 

 برندتنظیم متن برای 

گاهی نیاز به طراحی دارد، و کتابخانه دانشنند آنچه که برای عموم مردم و یا ، مابرندهر عالمت گذاری به عنوان 

 زی شده در برند شرکت نیاز به ترجمه به برنداحتماال انعکاس دهنده است، برند شرکت است. ارزش های جاسا

های مرتبط با آن سرویس  ارزششده توسط کتابخانه، و  خدمات منحصر به فرد ارائهبخانه و مطابقت با تفسیر کتا

عمومی بخشی از یک مقام کتابخانه های آن به اشتراک گذاشته می شود. توسط مدیران کتابخانه و کارکنان دارد که 

هر ، . یکی دیگر از عناصر مهم زمینههستند کالجنشگاهی، بخشی از یک دانشگاه و یا کتابخانه های دامحلی هستند. 

 آنالین برندسازیاستفاده می شود. ابتکار جدید مارک های موجود دیگر در کتابخانه است که گونه 

اسایی عناصر انسجام و تمایز یران باید قادر به شنمدبررسی مارک های آفالین را تحریک نماید. قطعا  یکمی تواند 

 در کانال های آنالینبین حالت آنالین و آفالین باشند. ارزش های در آغوش گرفته شده و ابالغ شده آفالین باید 

عه، عالمت های مفید، کمک فضا برای مطالتکرار شوند. بنابراین ارزشهای آفالین مانند دوستی کارکنان، فضای آرام، 

بدون صدا، سایت ساده، طریق لحن دوستانه  به صورت آنالین ازمی تواند  محیطاب و میز، نمایش جذآموزنده 



برای برقراری تماس نشان مفید پست الکترونیکی ، و پارازیت، ناوبری آسان، پالت رنگ مشابه در ساختمان کتابخانه

 .داده شود

 

 و پیام برندسازیتصمیم گیری در مورد اهداف 

مجموعه یاز به ارائه پیام سازگار دارد. این پیام ممکن است به هدف کتابخانه، نرسانه ها  اطات بازاریابی در تمامارتب

 ها، و یا حتی داده ها برای شخصیت سازمان مرتبط باشد. ای از ارزش

به عنوان یک  برندسازیاول درک این مورد است که چه پیامی ممکن است وجود داشته باشد که بر مفهوم  مرحله

ریان به دنبال استفاده از آنها برای مشتبرند باید با ارزش های که . ارزش تمرکز می کندارزش ها  مجموعه ای از

خدمات اطالع رسانی و محصوالت هستند، مطابقت داشته باشند. هر سازمان ارائه اطالعات دارای پایه مشتری بالقوه 

وعده را که  یک ارائه، و همچنین موجود و بالقوه مشتریانبرند دارد. ارزش ها باید ایجاد ارزش  ز بهو نیا مختلف است

گر دی های روشی توان توسط نظرسنجی ها و . ارزش ها را ماست، تشدید  نمایندارائه در آن سازمان دارای ظرفیت 

موجود و بالقوه، مشتریان، کارکنان و مدیران مله ، از جکه جمع آوری داده ها از سهامداران موجود را انجام می دهد

 نباط نمود.است

 اهدافبه بستگی  می شود آنالین برند یتاهداف نیز وجود دارد. آنچه باعث موفق همراه با تعریف پیام، موضوع

 عبارتند از:آنالین  برندسازیبرخی اهداف ممکن از . داردآنالین  برندسازیدر هنگام انجام  کتابخانه

 خدمات آنالین و آفالین ؛ افزایش آگاهی از 

  باالتری از استفاده؛به سطح تشویق 

 افزایش اثربخشی ارتباطات بین کاربران و کتابخانه؛ 

  به بازدید مکرر از وب سایت ؛تشویق 

 ن به استفاده از طیف وسیع تری از خدمات آنالین؛تشویق کاربرا 

  داشتن عالمت تجاری و خاطربه 



 .تغییر نگرش مردم به کتابخانه 

 

 برندسازیتوسعه یک مشخصه 

باید شناسایی شوند. به طور خاص در زمینه عالمت تجاری، یک عالمت تجاری  مشخصاتعناصر دیگر  وه بر پیام،عال

آنالین، ه در کانال های مختلف، از جملبودن و قابل مصرف به یاد ماندنی بودن، قابل مشاهده بودن نیاز به تشخیص، 

 حرفه ای چاپ و تبلیغات فتوکپی و ارتباطات در خانه دارد.

 ح تجاریایجاد یک طر

صات در یک طرح مهم است. این روند مشخژانس طراحی؛ در ترجمه آحرفه ای از طریق یک طراح و یا کمک های 

ی از ورودی ها برای برخ تعاملی و مدیر، کارکنان و کاربران دارای پیشنهاداتباید با طراح در ساخت یک محدوده 

 .باشدهای هسته ای طراحی در ارتباط پیام فرآیند ارزیابی تأثیر و اثربخشی 

 

 برندارتباطات با استفاده از ایجاد وب سایت و دیگر 

ب سایت، همانطور که تمام عناصر وبرند است. پیام ها از برقراری ارتباط یک طراحی وب سایت به منظور تقویت و 

انده است، طراحی موثر وب سایت در قابلیت استفاده مهم باقی مدر حالیکه قبال بحث شد، سرچشمه می گیرند. 

 و پیام است.در ارتباط  برندسازیفرایند  تمرکز مرکزی برای

 

 برندسازیراه اندازی و ترویج 

وب عالوه بر ساخت راه اندازی شود. برند طراحی شود، باید عناصر برند خود و دیگر با عالمت  وبهنگامی که سایت 

تبلیغات، راه اندازی ن به عنوان مثال از طریق ی موجود به سادگی، ادامه ساخت حضور برند به صورت آفالیسایت ها

 شفاهی در سمینارهای آموزشی مهم است.رویدادها، و کلمه 

 ساختن تجربه قبلی نشان تجاری



از جمله سهولت برند، آن دسته از فعالیت های مرتبط با  ، تعامل را از طریقشودراه اندازی  برندسازیهنگامی که 

مقاالت وسعت و سهولت دسترسی به متن کامل ، رها برای منابع اطالعات خارجیاشاره گارزش ناوبری وب سایت، 

کمک می کنند. یک چالش بسیار  تجربه قبلی نشان تجاریپشتیبانی همه و همه به ساخت ارتباط دوره ای و پاسخ و 

ات الکترونیکی موعه ای از نشریمج اطمینان حاصل شود که خدمات، مانند اینست کهچالش برای کتابخانه ها واقعی 

هستند، برند کتابخانه از طریق  منحصر به فرد برندمتمایز جایگاه را  می کنند، و دارای آنها را فراهم به که دسترسی

های مختلف، و یا از طریق جنبه های عملی تجربه مرتبط با جستجو، ترتیبات ناوبری و دسترسی های تصاویر و نماد

 تضعیف ننمایند.

 

 مارکتکامل و حفاظت از ازنگری، در حال ب

 برایدر حال شبیه سازی پیدا کنند و خود را  برندسازیبخانه و دیگر مارک های بخش عمومی کتابعید است که 

ده از آن سطح استفابرند، هر دو در و کنترل استفاده از فروش تی شرت مورد استفاده قرار دهند. با این حال، نظارت 

با برند می کاربران  برند، و ارتباطاتی کهآفالین از ن استفاده از نمایش های آنالین و در ارتباطات سازمانی، و تعامل بی

 موفقیت کتابخانه در تعامل با آنزاریابی، و به طور گسترده تر، ارتباطات باجزء مهم در ارزیابی  یک سازند،

می  درک هایود و چگونه آن اعمال می ش های ساالنه و یا دوساالنه از اینکه چگونه برند . ممیزیاستمخاطبان 

خود  برندسازیبرند جدی، باالتر از همه چیز، هیچ سازنده اطالعات مهم برای تکامل تجاری است.  شوند، نشاندهنده

تغییر می محیط اطراف آن ترک نمی کند، در حالی که تکنولوژی، خدمات، مشتریان و چشمان پر اشتیاق  پیشرا 

 .یابد

 

 نتیجه

در را برای ارتباطات بازاریابی یکپارچه نیاز است. بسیاری از سازمان ها  توسعهنکته جالب  آنالین یک برندسازی

آنالین و برندسازی ز لحاظ نظری بین اافتراق، عمال و  این کار،. شناسایی می کنند آفالین و آنالین سراسر کانال های



می چالش ها و فرصت ها  از فیطیف کا ارایدآنالین محیط  در برندسازی. از سوی دیگر، را دشوار می سازد آفالین

اثرات بالقوه از ف برخی از ، و برای کشدیجیتال محیط در  برندسازیدرخشش کانون توجه بر روی  برای کهباشد 

 . محیط های آنالین توسط سرویس اطالعات مبتنی بر طبیعتبرند مهم استاستراتژی  کانال های آنالین برای

برند فقط توسط آنچه که  تاکید بر این مورد دارد تجربه حداقلزی های برند به عنوان محیط خود هستند. مفهوم سا

ساخته نمیشود.  تجربه آن را نداردانجام می دهد، و عالوه بر این، چگونه کاربر آنچه توسط ، که یک سازمان می گوید

تحویل می دهند. این  ی و از راه دورخدمات خود را به صورت دیجیتالطالعاتی به طور فزاینده ای خدمات اکتابخانه و 

و به جلو و ارسال نمودن تصاویر مثبت و راز میراث برخی از کتابخانه رسانه جدید و کانال دارای پتانسیل آزاد نمودن 

داشته شود، مگر اینکه تنها فرصتی باشد که باشد شناخته و از آن استقبال کاربران ممکن است نگه تصاویر برخی از 

 شود.
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