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معرفی نویسندگان

ریتا کلیفتون1: متخصصی پیشــرو، نویســنده و مفســر در زمینه برندها و 
برندســازی است و با بســیاری از موفق ترین شرکت های دنیا کار کرده است. 
پس از فارغ التحصیلی از دانشــگاه کمبریج، ســال های نخست فعالیتش را در 
زمینه تبلیغات سپری کرد و نایب رئیس و مدیر استراتژیک ساچی  اَند ساچی2 
شد. او که معموال در کنفرانس های مختلف در سراسر جهان سخنرانی می کند و 
همچنین برای سی ان ان، بی بی سی و همه روزنامه ها و مجالت مهم تجاری نیز 
مطلب می نویســد. او ویراستار کتاب آینده برندها بوده که توسط دفتر مشاوره 
جهانی برند منتشر شده است و از سال 1997 مدیرعامل و سپس رئیس شرکت 
الندن آو اینتربرند3 بوده، که یک دفتر مشــاوره جهانی در زمینه برند است. در 
سال 2006 استاد مهمان کالج مدیریت ِهنلی4 بوده و مسئولیت های غیراجرایی 
فراوانــی از جمله عضویت هیئت امنای صندوق جهانــی طبیعت را بر عهده 

داشته است.
َثمینا احمد5: در لندن و نیویورک، خبرنگار صنایع مصرفی اکونومیست و در 

هنگ کنگ نیز نویسنده امور مالی و تجارت آسیا بوده است.
تونی آلن6: مدیرعامل دفتر مشــاوره برند فورچون استریت7 است. بیش از 
20 سال اســتاد عملی بوده و پروژه های برندسازی بین المللی را هدایت کرده 

1- Rita Clifton 2- Saatchi & Saatchi 3- London of Interbrand
4- Henley       5- Sameena Ahmad      6- Tony Allen 7- Fortune Street
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است. پیش از تاسیس فورچون اســتریت، مدیر شرکت برندسازِی 1نیوِول اَند 
ساِرل2 بود، دفاتر آن در آمستردام و نیویورک را اداره و برای مشتری هایی مانند 
رابوبَنک3، بارکلِیز4، فارماسیا اَند آپجان5 و آی بی ام کار می کرد. سپس مدیرعامل 
اینتربرند در دفتر لندن شــد. دامنه اصلی تخصص او برندســازی در خدمات 
حرفه ای و مالی اســت. او در توسعه برند در اقتصادهای نوظهور مانند روسیه، 

ترکیه و آذربایجان تجارب بسیاری دارد.
ســیمون آنهولت6: یک مشــاور سیاســت گذاری مســتقل، نویسنده و 
پژوهشگری اســت که در سال 1996 مفهوم برندســازی ملی7 را مطرح کرد 
و امــروز به عنوان یک مقام مهم در هویت و شــهرت اماکــن در نظر گرفته 
می شــود. او عضو هیئت مدیره دیپلماسی عمومی دفتر خارجی بریتانیاست و 
به دولت های کشورهای مختلف اروپایی، آفریقایی، اقیانوسیه، کارائیب، شرق 
آسیا و آمریکای التین مشــاوره می دهد. او شاخص برندهای ملی آنهولت8 و 
شــاخص برندهای شهری را منتشــر می کند که در آن از 5 میلیون نفر در 20 
کشور دنیا برای کنترل مفاهیم جهانی 50 کشور و شهر استفاده می کند. سردبیر 
فصلنامه برندســازی مکان و دیپلماسی عمومی9 اســت و کتاب هایش شامل 
عدالت جدید برند10، برند َاِمریکا11 و هویت رقابتی: مدیریت برند جدید برای 

ملت ها، شهرها و مناطق12 هستند.
پاتریک باروایز13: استاد ممتاز مدیریت و بازاریابی در مدرسه تجارت لندن 

1- corporate identity firm:
منظور از corporate identity که در اینجا با قدری تسامح معادل »برند« گرفته شده، همه ویژگی هایی 
است که یک شرکت را از شرکت های دیگر متمایز می کند و برایش هویتی اختصاصی تدارک می بیند. بر 
همین سیاق، شرکتی را که کارش برجسته کردن نشان تجاری شرکت های دیگر است، شرکت برندساز یا 
شرکت برندسازی نامیده ایم. در متون رایج در ایران corporate identity به »هویت شرکت«، »هویت نام 

تجاری« و »هویت سازمانی« هم ترجمه شده است. م.
2- Newell and Sorrell  3- Rabobank 4- Barclays
5- Pharmacia & Upjohn  6- Simon Anholt  7- nation branding
8- Anholt   9- Place Branding and Public Diplomacy
10- Brand New Justice  11- Brand America
12- Competitive Identity: the New Brand Management for Nations, Cities and Regions
13- Patrick Barwise
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است. در سال 1976 به ال بی اس پیوست و سال های نخست فعالیت خود را در 
آی بی ام سپری کرد. در زمینه مدیریت، بازاریابی و رسانه آثار بسیاری منتشر کرده 
و مشــاوره های فراوانی در این باره داده است. آخرین کتابش، کامال بهتر1 که به 
کمک شان میهان2 نوشته شده در سال 2005 جایزه انجمن های بازاریابی آمریکا، 
بِری ای ام ای3 را به خاطر بهترین کتــاب بازاریابی اخیر دریافت کرد. در 2004 
هدایت گزارشی مســتقل در زمینه خدمات تلویزیون دیجیتال بی بی سی برای 
دولت بریتانیا را به عهده داشت. او در انجمن بازاریابی و موسسه سانینگ ِدیل4 
که یک آکادمی مجازی برای مدیریت خدمات عمومی است عضویت دارد. عضو 
فعلی شــورا و نایب رئیس سابق ویچ5، سازمان مصرف کنندگان بریتانیاست. او 
تجارب بسیاری دارد و در موارد بازرگانی، مالیاتی و رقابتی در لندن، بروکسل، 

پاریس، کلن و واشنگتن کار کرده است.
تام بَلِکت6: یکی از متخصصان پیشــرو در زمینه برند و برندســازی است. 
کتاب نام های تجاری7 را نوشــته و در ویرایش کتاب برندسازی مشترک: علم 
اتحادیه8 و افســون برند9 همکاری کرده اســت. همچنین متون کلیدی بسیاری 
درباره برندها نوشته است. 25 ســال با اینتربرند گروپ10 همکاری کرده و در 
مارس 2008 در مقام نایب رئیس این شرکت بازنشسته شده است. در سال های 
فعالیــت خود برای مالکان برندهای معتبر فراوانی کار کرده اســت و همچنان 
به نوشــتن درباره برندها و سخنرانی در کنفرانس ها ادامه می دهد. همچنین در 
بســیاری از نزاع هایی که بر ســر برندها درمی گیرد به عنوان کارشناس شاهد 

حاضر می شود.
دبورا باوکر11: در برنامه ریزی راهبردی، ارتباطات سازمانی، روابط دولت و 
رســانه بیش از 30 سال تجربه دارد. به سازمان های فعال در بخش خصوصی و 
عمومی کمک کرده تا از طریق تحلیل های سهامداران، مدیریت مسائل و روابط 

1- Simply Better      2- Seán Meehan  3- Berry-AMA
4- Sunningdale       5- Which   6- Tom Blackett
7- Trademarks       8- Co-branding: the science of alliance
9- Brand Medicine 10- Interbrand Group  11- Deborah Bowker
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عمومی مبتنی بر برند، شهرت و عملکرد خود را ارتقا دهند. او پیش از تشکیل 
موسسه »مشــاوره و ارتباطات دبورا باوکر«، مدیرعامل برسون- مارستِلِر1 بود. 
همچنین مدیر مرکز ارتباطات راهبردی پرایس- واترهاوس کوپر2 و مشاور فنی 
بسیاری از مشتریان پی دابلیو ســی3 در زمینه ارتباطات و برنامه ریزی بازاریابی 
بود. در خدمات پســتی آمریکا به عنوان دســتیار رئیس کل اداره پست و نایب 
رئیس خدمت کرده و بسیاری از پروژه های مهم یواس پی اس4 را که یک برنامه 
جهانی پشتیبانی مالی از المپیک و سوادآموزی است مدیریت کرده است. آگهی 
تبلیغاتی تمبر الویس5 او را در لیســت ســازندگان صد آگهی برتر قرار داد. او 

همچنین عضو موسسه فناوری ماساچوست است.
جاناتان چاِجــت6: تجارت شــرکت اینتربرنــد7 در چیــن و همچنین 
استراتژی های برون مرزی منطقه آسیا- اقیانوسیه را مدیریت می کند. در راهبرد 
برند، برنامه ریزی تجارت، پژوهش بازار، نام گذاری، هویت تصویری، ارتباطات 
چندرسانه ای، بسته بندی و آموزش کارکنان تخصص دارد. او همچنین به ایجاد، 
تقویت و مدیریت برخی از شناخته شده ترین برندهای جهان نظیر ادوب، نستله، 
داو، دل، اینتل، مایکروسافت، سونی پلی استیشن، موتوروال، نوکیا، سامسونگ و 
رایجلی8 کمک کرده است. قبال مدیر راهبردی سیگل اندگیل9 و مشاور مدیریتی 
مرکز مشــاوره و مدیریت اولیور وایمن10 بوده است. او دوران کاری خود را با 
تبلیغات در جی. والتر تامپســون11، رپ کالینز ورلدواید12 و آرنل گروپ13 آغاز 

کرد.
دبــورا دون14: رئیس موسســه مصرف پایدار15 در WWF-UK اســت و 
اســتراتژی های ابتکاری و جدیدی را برای کاهش هشــتاد درصدی ردپای ما 
تا ســال 2050 هدایت می کند و همچنین در بخش هایی چون غذا، مســکن و 
امــور مالی با دولت های محلی و ملی همکاری دارد. در 15 ســال گذشــته با 

1- Burson-Marsteller  2- Price-waterhouseCoopers     3- PWC
4- USPS   5- Elvis        6- Jonathan Chajet
7- Interbrand   8- wrigley       9- Siegel & Gale
10- Oliver Wyman  11- J. Walter Thompson          12- Rapp Collins Worldwide
13- Arnell Group  14- Deborah Doane          15- sustainable consumption
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ان جی او1ها، موسسات تحقیقاتی و بخش خصوصی در زمینه تجارت اخالقی، 
حقوق بشــر و توسعه پایدار کار کرده اســت. مدیر ائتالف مسئولیت مشترک 
بوده و برای گزارش دهی اجباری اجتماعی و زیســت محیطی تمام شرکت های 
بزرگ مبارزه کرده اســت. پیش از این، مدیر برنامه بازارهای در حال تحول در 
بنیاد اقتصادی جدید در لندن و رئیس پروژه بشردوستانه اومبادزمن2، مستقر در 
لندن و ژنو بوده است. در مدرسه اقتصاد لندن و مدرسه تجارت لندن سخنرانی 
می کند و در مورد مســائل ســی اس آر3، مطالب بسیاری می نویسد. دون، عضو 
شورای سی اس آر در موسسه حسابداران رسمی انگلیس و ولز و همچنین عضو 
هیئت مدیره آنتی اپتی4 اســت که از مردم برای رویکردهای خالقانه در مسائل 

اجتماعی و زیست محیطی حمایت می کند.
لِین الــوود5: رئیس مشــاوره در دفتر لندن اینتربرند اســت و بخش های 
استراتژی، ارزیابی و تحلیل برند و گروه های درگیر با برند را هدایت می کند. در 
گذشــته برای مشاوره مدیریت پراِفت6 کار کرده و در آنجا تعدادی از تعامالت 
بازاریابی اســتراتژیک جهانی را هدایت و به رشد و ترقی دفتر این شرکت در 
لندن از ابتدای کار کمک کرده اســت. او یک مشاور مدیریتی کهنه کار با بیش 
از 15 ســال تجربه بین المللی است و برای مشــتریانی مانند بریتیش ایرویز7، 
بارکلیز، گادرج8، اینترکانتیننتال هتلز9، میتسوبیشی، اورنج10، اورینت اکسپرس11 
و تامســون رویترز12، تعامالتی را که از نظر تجاری موثر بوده اند، هدایت کرده 
است. کتاب های زن سحرآمیز: رازهای بازاریابی برای مشتری تریلیون دالری13 
و کتابی اساســی درباره برند14 را نوشــته و به طور مرتب در مورد بازاریابی و 
برندسازی برای مطبوعات می نویسد. الوود، عضو انجمن سلطنتی هنر، موسسه 

رسمی بازاریابی و انجمن بازاریابی است.

1- NGO   2- Ombudsman   3- CSR
4- Anti-Apathy   5- Iain Ellwood   6- Prophet
7- British Airways  8- Godrej                9- InterContinental Hotels
10- Orange   11- Orient Express   12- Thomson Reuters
13- Wonder Woman: Marketing Secrets for the Trillion Dollar Customer
14- The Essential Brand Book
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پل فِلدویک1: بیش از 30 سال برای بی ام پی2 کار کرده و اکنون در دی دی بی 
لندن3، یکی از آژانس های مبدع برنامه ریزی حسابداری4، مشغول به کار است. او 
نماینده داوران جایزه آی پی اِی5 است که به اثرگذاری تبلیغاتی اختصاص دارد. 
رئیس اِی پی جی و ای کیوآر و عضو ام آراس و آی پی اِی است. در زمینه برندها و 
تبلیغات، سخنران و نویسنده ای شناخته شده است. کتاب »بگذریم، ارزش ویژه 
برند چیه؟«6 را نوشــته و در کنفرانس ام آراس، سه بار برنده بهترین مقاله شده 
اســت که آخرین بار در ســال 2007 این جایزه به مقاله »پنجاه سال استفاده از 
الگوی نادرست تبلیغات تلویزیونی«7 تعلق گرفت. این مقاله با همکاری رابرت 
هیث8 نوشــته شــده بود. او عضو مهمان در مرکز پژوهش تبلیغات و مصرف 
در مدرســه مدیریت بث9 است. اکنون در زمینه ارتباطات، خالقیت و تغییر به 
آژانس ها و آگهی دهندگان مشاوره می دهد. فاین فرنزی10 را نیز برگزار می کند، 
که مجموعه ای از کارگاه هایی است که تجربه نوشتن و خواندن ادبیات را برای 

خالقیت سازمانی و تغییر به کار می گیرد.
ِجز فرامپتون11: مدیر اجرایی جهانی اینتربرند است و مسئولیت مدیریت منافع 
جهانی شرکت و تقویت پیشنهادهای خالقانه و راهبردی را به عهده دارد. قبال مدیر 
اجرایی شرکت در بریتانیا بوده و با مشــتریان بسیاری مانند بادویزر12، بی بی سی، 
آی بی ام، اورنج، دیاجئو13، کارلزبرگ- تِتلی14، نستله، مارکس انداسپنسر15 و مک الرن 
کارز16 کار کرده اســت. کارش را زمانی که در آمریکا بود در زمینه تبلیغات شروع 
کرد. پس از بازگشــت به بریتانیا به برنامه ریزی در دی اِم بی اندبی17 مشغول شد و 
پیش از آنکه برای مدیریت پیشنهاد برندسازی تعاملی اروپا به اینتربرند بپیوندد، در 

ساچی اندساچی، مدیر برنامه ریزی اجرایی بود.

1- Paul Feldwick  2- BMP  3- DDB London
4- account planning  5- IPA  6- What is Brand Equity, Anyway
7- Fifty Years Using the Wrong Model of TV Advertising
8- Robert Heath  9- Bath   10- Fine Frenzy
11- Jez Frampton  12- budweiser  13- Diageo
14- Carlsberg-Tetley  15- Marks and Spencer 16- McLaren Cars
17- DMB&B
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جیل گیبونز1: بنیان گذار و مدیر اجرایی گودبیزنس2، یکی از مشاوران پیشتاز 
اروپا در زمینه مســئولیت شرکتی3 اســت. فعالیتش را در کدبری شوپس4 در 
بخش بازاریابی برای توسعه و عرضه برخی از موفق ترین تولیدات بریتانیا آغاز 
کرد. ســپس به آژانس بازاریابی ساچی اندســاچی رفت و طیف گسترده ای از 
کمپین های داخلی و بین المللی بازاریابی را مدیریت کرد. در 1995 به راه اندازی 
ام اندســی ســاچی کمک کرد و در 1997 به کمک اســتیو هیلتون فعالیت در 
گودبیزنس را شــروع کرد. نخســتین کتابش »تجارت خوب- جهانتان به شما 
نیاز دارد«5 را همراه اســتیو هیلتون6 نوشــت. در زمینــه تجارت و مصرف در 
عرصه های اجتماعی و زیســت محیطی، هر ماه برای تایمز ستونی ثابت دارد و 
در کنفرانس های مربوط به مســئولیت مشترک به طور مرتب سخنرانی می کند. 
فعالیت های داوطلبانه فراوانی دارد، به بسیاری از خیریه ها مشاوره می دهد و به 
تازگی نایب رئیس We Are What We Do شده که یک موسسه اجتماعی است 

و روی تغییرات اجتماعی متکی بر مصرف کنندگان تمرکز دارد.
اندی هابزباون7: در 1994 نخســتین آژانس وب بین المللی را تاسیس کرد 
و از مدیران موســس یکی از شرکت های پیشتاز رســانه های جدید بریتانیایی 
یعنی آنالین مجیک8 است که در 1997 با ایجنسی دات کام9 ادغام شد. از 2005 
او رئیس اروپایی ایجنســی دات کام بوده است. هر هفته در مورد اقتصاد جدید 
برای فایننشال تایمز ستون می نویسد. گزارشی با عنوان »ده سال جلوتر: دولت 
اینترنت یک دهه پس از دوران موسایی«10 منتشر کرده که بسیار مورد توجه قرار 
گرفته است. اکنون در حال نوشــتن »کوچک شیء بزرگ آینده است«11 است 
که توسط آتالنتیک بوکز12 منتشر خواهد شد. او همچنین از سوی حرفه ای های 
صنعت اینترنت در بریتانیا یکی از اثرگذارترین افراد در دهه گذشته نامیده شد و 

1- Giles Gibbons    2- Good Business
3- corporate responsibility   4- Cadbury Schweppes
5- Good Business - Your World Needs You  6- Steve Hilton
7- Andy Hobsbawm    8- Online Magic
9- Agency.com 10- 10 Years On: The State of the Internet a decade after Mosaic
11- Small is the Next Big Thing   12- Atlantic Books
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در 2005 جایزه ویژه موفقیت مادام العمر را دریافت کرد. در مجله کمپین، مبتکر 
ســال در زمینه رسانه های جدید انتخاب شد و در مقام یکی از پیشتازان دنیای 
دیجیتال مورد تحســین قرار گرفته است. به تازگی در تاسیس یکی از خدمات 
عمومی که گرین تینگ1 نام دارد همکاری کرده است. گرین تینگ افراد را تشویق 

می کند زندگی سبزتری در پیش گیرند.
یــان لیندمن2: یکی از مقامات مهم در مدیریــت برند مبنی بر ارزش و اثر 
برندها و نامحســوس ها بر ارزش ســهامداران اســت. به بسیاری از شرکت ها 
مانند سامســونگ، آی ان جی و پرادا3 مشاوره داده که با ارزش اقتصادی پایدار، 
برندهای جهانی پیشــرو تاســیس کنند. او مدیرعامل جهانی ارزیابی برند در 
اینتربرند بــود و ارزیابی برند جهانی و تجارت تحلیلی شــرکت را راه اندازی 
کرد. رده بندی بهترین برندهای جهانی را تاســیس و مدیریت کرد که ســاالنه 
در بیزنس ویک منتشر می شود. در نخستین سال های فعالیتش در زمینه ادغام و 
تملک به بانک چیس منهتن4 مشــاوره می داد. فوق لیسانس خود را در سیاست 
و اقتصاد بین الملل از دانشــکده مطالعات بین المللی پیشــرفته از دانشگاه جان 

هاپکینز واشنگتن دریافت کرده است.
آلن ُپلتِر5: از شرکای Field Fisher Waterhouse LLP است که یک شرکت 
حقوقی مستقر در لندن است و وکالت گروه حمایت از برند و نام های تجاری آن 
را به عهده دارد. به عنوان مشاور حقوقی و وکیل رسمی نشان تجاری برگزیده 
شده و در 2008 نامزد مشاوران حقوقی پیشتاز نام های تجاری یورومانی6 شد. 
سبد سهام نشان تجاری بســیاری از چهره های برجسته را مدیریت کرده و در 
پیشبرد فعالیت های نام های تجاری جامعه مهارت به خصوصی دارد. رئیس سابق 
هیئت مدیره انتشــارات انجمن بین المللی نشــان تجاری و ویراستار انتشارات 
INTA در انجمن نشان تجاری است. او به طور مرتب در کنفرانس های مربوط 

به مالکیت معنوی در سراسر جهان سخنرانی می کند.

1- Green Thing   2- Jan Lindemann 3- Prada
4- Chase Manhattan Bank 5- Allan Poulter 6- Euromoney
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مکســول ریزون1: مدیر راهبردی اینتربرند الندن اســت. در 2002 پس از 
پنج سال برنامه ریزی برای یک آژانس تبلیغاتی به اینتربرند پیوست. بیش از ده 
ســال تجربه بین المللی دارد و در هر پروژه ای مسئول مسیر راهبردی است. او 
عقیــده دارد بهترین نتایج برای هر برند منوط به ترکیب اثرگذار جدیت، بینش 
و خالقیت است. با مشتریان فراوانی در سطح ملی و بین المللی کار کرده است 
که می توان به بریتیش ایرویز، گادرج، اینترکانتیننتال هتلز اند ریســورتز، گروه 
ماســگریو2 )برنده جایزه بهترین کار اینتربرند در سال 2006(، مک الرن )برنده 
جایزه پژوهش بازاریابی در سال 2005(، پراکتر اند گمبل3 و رویال ایرفورس4 
اشــاره کرد. او در کنفرانس هــا، برنامه های مختلف و در رادیــو و تلویزیون 
ســخنرانی کرده و برای کانال های مربوط به برند و مطبوعات حوزه بازاریابی 
مقاالت فراوانی نوشته است. او مرتبا از هند دیدن می کند و در سال 2007 برای 

بازدید از این کشور سه ماه وقت گذاشت.
جان ســیمونز5: رشــته هویت کالمی را ابداع کرده و به برندهای معروف 
سراســر دنیــا مانند گینــس، یونیِلِور6 و ایرپروداکتس7 مشــاوره داده اســت. 
کتاب هایش در مورد نقش زبان در برندســازی، متونی جذاب و معتبر ارزیابی 
شــده اند. او کارگاه های فرشتگان ســیاه8 را در بریتانیا و سایر نقاط دنیا برگزار 
می کند. ویراســتار مجموعه داستان های برند بزرگ9 و نویسنده همان مجموعه 
در اســتارباکس10، آرسنال11 و اینوسنت درینکس12 است. در 2007 در ایستگاه 
تلویزیونی کینگز کراس13 لندن به نوشــتن می پرداخته اســت. مدیر نیوول اند 

سارل، سپس اینتربرند بوده و اکنون مشاور مستقل و مدیر رایتر14 است.
شان اســمیت15: کارشناسی پیشرو در کمک به ســازمان ها برای ایجاد و 
ارائه تجربیات مشتری اســت که برندها را از یکدیگر متمایز می کند. در زمینه 
بخش های متفاوت صنعت به طیف گســترده ای از سازمان ها مشاوره داده است 

1- Maxwell Raison 2- Musgrave   3- Procter & Gamble
4- Royal Air Force 5- John Simmons  6- unilever
7- Air Products      8- Dark Angels   9- Great Brand Stories
10- Starbucks      11- Arsenal  12- Innocent Drinks
13- King’s Cross   14- Writer   15- Shaun Smith
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و چندین کتاب پرفروش نوشــته که می توان به »مدیریت تجربه مشــتری: از 
مشــتریان طرفدار ساختن«1، »شیوه کار نامتعارف: مردمی که تجربه برند بزرگ 
را ارائه می دهند«2 و آخرین اثرش، »ببین، احســاس کــن، بیندیش، انجام بده: 
قدرت غریزه در تجارت«3، اشاره کرد. اسمیت در نقاط مختلف دنیا درباره این 
موضوعات ســخنرانی می کند و اخیرا به عنوان یکی از سخنرانان تجاری برتر 

بریتانیا برگزیده شده است.

1- Managing the Customer Experience: Turning Customers into Advocates
2- Uncommon Practice: People Who Deliver a Great Brand Experience
3- See, Feel, Think, Do: The Power of Instinct in Business
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پیش گفتار

طی چند سال گذشته، شــاهد پیروزی بالمنازع مفهوم برند بوده ایم. اکنون 
همه، از کشورها گرفته تا احزاب سیاسی و افراد در سازمان ها، ترغیب شده اند 
خود را همچون برند تصور کنند. در بهترین حالت، این به معنای توجه کردن، 
اندازه گیری و درک این مسئله است که دیگران شما را چطور می بینند تا بتوانید 
بدون کنار گذاشتن اهداف اصلی خود با انتظارات آنها سازگار شوید. در بدترین 
حالت نیز به معنای آن اســت که برای سوءاستفاده از دیگران، گمراه  کردن آنها 
و فریب دادنشان، پوششــی بدبینانه روی تولیدات یا فعالیت های خود بکشید. 
اینها موضوعاتی تازه نیستند. موضوع جدید، استفاده فراگیر و غالبا گیج کننده از 

واژگان برندسازی برای توصیف این فعالیت هاست.
این کتاب قصد دارد تا درک بهتری از این حوزه پیچیده و تا حدی هیجان انگیز 
ایجاد کند و از آنجا که اســتادان و تحلیل گران پیشرو در این زمینه آن را نوشته اند، 
مفاهیم برند و برندسازی را در محیط تاریخی خود قرار داده، تفکرات فعلی درباره 
آن و بهترین شیوه کار را توصیف کرده و الگوهای برندها در آسیا و دنیای دیجیتال 

را مرور می کند و همچنین برخی افکار را در مورد آینده مطرح می کند.
 ،WPP برندها از نظــر مفهومی مخاطره آمیزند. به گفته جرمــی بالمور1 از
برندها »بســیار پیچیده، مبهم، بی ثبات، نیمه واقعی/نیمه مجازی هســتند. وقتی 
مدیران اجرایی می کوشند به برندها فکر کنند، مغزشان آسیب می بیند« )سمینار 

1- Jeremy Bullmore
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برندها، گروه برندهای بریتانیایی، 5 دسامبر 2001(. بخشی از این ابهام، از این 
واقعیت سرچشــمه می گیرد که واژه برند به عنوان یک اســم، دست کم در سه 

معنای جداگانه اما مرتبط با یکدیگر به کار می رود.
- وقتی که در زندگی روزمره به کار می رود، برند، همان اسم گذاری بر یک 

محصول یا خدمت است )مثال می پرسیم کدام برند را خریدی؟(
- در برخی موقعیت ها، برندها، نشــان های تجاری هستند )مثال می پرسیم 

برای این محصول جدید از چه برندی استفاده کنیم؟(
- در ســایر موقعیت ها، برند به عقاید و انتظارات مشتریان و دیگران درباره 
محصــوالت و خدماتی که با یک نشــان تجاری به خصوص ارائه می شــود یا 
شرکت های فراهم کننده آنها اشاره دارد؛ اصطالح معمول آن، ارزش ویژه برند1 
اســت، هرچند در تجارت شرکتی یا تجارت بنگاه با بنگاه2 اصطالح ازمد افتاده 

»اعتبار«3 تقریبا مترادف آن به کار می رود.
اســتفاده یکسان از یک واژه برای بیان ســه چیزی که در دسته هایی جداگانه 
قرار می گیرند باعث می شــود تصور درستی از آن به دست نیاوریم؛ وقتی جنبش 
ضد جهانی سازی به »برندها به عنوان گردن کلفت ها« اشاره می کند، این تفکر مبهم تر 
می شــود. این جنبش به طور جدی به شرکت های چندملیتی که غالبا آمریکایی و 

صاحب برندهای دارای مصرف کنندگان جهانی هستند، حمله می کند.
ارزیابی برند، تالش برای نسبت دادن بخشی از ارزش کل یک شرکت به ارزش 
ویژه برند است. اما ارزش ویژه برند- به خصوص برای شرکتی مانند مایکروسافت، 
آی بی ام یا جی ای4 و نه یک محصول مانند ویندوز یا پرســیل- همان اعتبار است، 
یعنی نمی تواند خریداری شود یا به فروش برسد. در مقابل، نشان تجاری می تواند 

فروخته شود، اما بدون ارزش ویژه برند مربوطه، ارزش ذاتی ندارد.
این به دلیل انکار آن نیست که برندها -ارزش ویژه برند- می توانند بخش بسیار 
مهمی از ارزش شرکت باشند. امروزه موفق ترین تجارت ها به وسیله بازار و بسیار 
فراتر از دارایی های ملموس خود ارزیابی می شوند. همان طور که یان لیندمن در فصل 

1- brand equity 2- business-to-business 3- reputation 4- GE
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سه نشان می دهد، سهم ارزش بازاری شرکت های مهم توسط دارایی های ناملموس 
محاســبه می شــود. یعنی مواردی مانند ارزش ویژه برند که از 20 درصد در سال 
1975 به 80 درصد در سال 2005 افزایش یافته است. ارزش ویژه برند یک دارایی 
جداشدنی است که می توان ارزش مالی معتبر و دقیقی را به آن نسبت داد و اغلب 
مهم ترین بخش دارایی های ناملموس اســت. بازارهای مالی اکنون این موضوع را 
درک می کنند و خواهان شروع مدیریت رده باالیی هستند که بتوانند مانند کارگزارانی 
خوب در این جنبه از عملکرد تجاری عمل کنند. به بیان دیگر، تاکید بر برندها که 
از اواخر دهه هشتاد آغاز شده، ثابت کرده چیزی بیش از یک موج زودگذر است. 
هرچند همان طور که در برخی از مقاالت این کتاب توضیح داده شده  است، برندها 

موضوعاتی در حال پیشرفت و تکاملند.
اگر مدیران ارشــد به کارگزاران برند تبدیل می شوند، باید در بازار امروز به 
چه موضوعاتی فکر کنند؟ همیشــه در بازاریابی جزئیات بسیار متنوع است، اما 

تعدادی مضمون مشترک نیز وجود دارد.

اندازه گیری، پاسخگویی و درک برند

مدیریــت موفق ارزش ویژه برند یا هرچیز دیگــری، نیازمند داده های معتبر و 
رایج اســت. این داده ها عبارت  اســت از اطالعاتی در مورد اینکه چرا برند در 
آن جایگاه قرار گرفته اســت. تعداد کمی از صاحبــان برندها این کار را انجام 
می دهند. بینش مشتری/مصرف کننده از برند می تواند از منابع بسیاری سرچشمه 
بگیرد، مانند ارتباط مســتقیم مشتری )تحت الشعاع قرار گرفتن )توسط برند(1(، 
پژوهش های رســمی در بازار، تحلیل پایگاه داده های مشتری، در جریان قرار 
گرفتن به واســطه کارهایی مانند شکایت ها و هوش بازار. قطعا، بینش مشتری 
نتیجه ای در بر نخواهد داشت، اگر به شکلی آزادانه منتقل نشود- حتی زمانی که 
تصورات رایج و راهبردهای حاصل از آن را به چالش می کشند- و به کار گرفته 

نشود. در بیشتر سازمان ها، این یک چالش بزرگ است.

1- immersion


