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«وفاداری مشتریان به سازنده یا تولیدکنندهای خاص،
بسیار به ساختار یک پیاز شبیه است که از چند الیه و
یک هسته تشکیل شده است .هسته همان مصرفکننده
(مشتری) است که تا پایان شما را رها نمیکند ».ادوین
آرتز  ،مدیر اجرایی عالیرتبه شرکت پراکتر و گمبل
2

1

برندســازی شیوه یا روشی ثابت نیســت و جایگاهی که در عرصه
کسبوکار به خود اختصاص داده است ،مدام مورد بحث و اصالح است،
بهگونهای که ابتکارات و تفاســیر جدید را بهصورت ادواری ،از گذشته
1- Edwin Artzt
2- Procter & Gamble:

شرکت آمریکایی چندملیتی که در زمینه عرضه کاالهای مصرفی و  ...فعالیت میکند.
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بوکار چیست؟ این فصل
اهمیت برندسازی در دنیای کنونی کس 
از کتاب ویژگیهای متغیر برندسازی را بررسی میکند که شامل موارد
زیر میشود:
• بحثهای روز درباره اهمیت برندها (نشانهای تجاری)
• ارزندهترین برندهای دنیا
***

تاکنون بررسی کرده است .در حال حاضر ،پیدایش اینترنت ،ذهن استادان
دانشــگاه و کارشناسان برندســازی را به خود مشغول کرده است؛ برای
مثال ،در دسامبر سال  2000میالدی ،رگیس م 
ککنا  ،یکی از بنیانگذاران
بازاریابی مدرن ،اظهار داشــت« :برند مطلقا تاثیری بر وفاداری مشتری
ندارد ».معموال شرکتها تمایلی به شنیدن این سخن ندارند ،بهخصوص
اگر هزینههایی را صرف برندسازی کرده باشند و نیز اگر باور و پیشبینی
م 
ککنا در زمینه روند بازاریابی در آینده بهدرستی تحقق یابد؛ اما از طرفی
ککنا درباره بیتاثیری برند بسیار اغراقآمیز به نظر میرسد و
اظهارات م 
کسی در این مورد با او موافق نیست.
ممکن است گفتوگوها و نظرات درباره وضع آینده برند به درازا
کشــیده شود (همانگونه که همیشــه اینطور بوده است)؛ اما برندها
برای هزاران مدیر شــاغل برندهای موجود و دیگر تاجران در سراسر
دنیــا ،آیندهای دارند که بیتردید در دنیای کســبوکار تاثیر خواهند
داشــت .در حقیقت ،اگرچه مدیران برند بهصورت ادواری به بررسی
و ارزیابی میپردازند و مبانی و ابزار مورد اســتفاده برای برندسازی
و تثبیــت آن ،با گذر زمان تغییر میکنند؛ اما برندها ب ه منزله بخشــی
همیشــه حاضر در زندگی ما به قوت خود باقــی میمانند .روزنامه
اقتصادی سیاسی فایننشــیا لتایمز  ،برندها را نمادهای درخشان عصر
نوین کسبوکار خوانده است.
دنیای برندها بهگونهای توســعه یافته است که افزونبر اینکه هر
چیزی را که عمال تولید و فراهمشدن آن ممکن است ،دربرمیگیرد،
روابط تجاری قدیمی و مرســوم را نیز به کلی دگرگون کرده اســت.
محصــوالت کوچک و پیشپاافتادهای کــه فقط در منطقهای کوچک
یافت میشد ،اکنون به محصوالتی درآمدزا و شناختهشده در سطح ملی
و بینالمللی تبدیل شدهاند .همهروزه به طرز حیرتآوری تعداد 150
1
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2- Financial Times

1- Regis McKenna

1- Unilever:

شرکت چندملیتی انگلیسی-هلندی است که در زمینه عرضه کاالهای مصرفی مانند مواد غذایی ،لوازم
آرایشی بهداشتی و  ...فعالیت میکند.
شرکت استرالیایی عرضهکننده یک نوع خوراکی.

2- Gillette
3- McDonald’s
4- Vegemite:

7- Interbrand

6- Ferrero

5- Nutella
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میلیون از محصوالت شــرکت انگلیسی یونیلیور 1به فروش میرسد،
بیــش از  1/2میلیارد نفر در هر روز از محصوالت ژیلت 2اســتفاده
میکنند و امــروزه  38میلیون نفر به غذا خوردن در رســتورانهای
مکدونالدز 3تمایل دارند.
برندها ســاحهای قدرتمندی هستند که میتوانند در چشمانداز
همــه صنایع تغییر ایجاد کنند .بعضی از آنها عمیقا در ذهن ملتهای
سراســر دنیا رســوخ میکنند .محصوالت وجیمایت 4فرآوردههای
مشهوری هســتند که در فرهنگ استرالیایی بهگونهای جا افتادهاند که
از نان شــب برای آنان پراهمیتتر هستند .به همین ترتیب ،وابستگی
ایتالیاییهــا بــه محصوالت نوتال 5پدیده شــگرفی اســت که ذهن
روانشناسان را برای ســالهای پیشرو به خود مشغول خواهد کرد.
فررو 6تولیدکننده محصوالت نوتال ،به طرز مبهمی فرآوردههای خود
را حاصل تصعید فیزیکی شکالت قلمداد میکند.
اهمیت همیشگی برندها از ارزیابی انجامشده بر روی آنها آشکار
است؛ برای مثال ،بررســیهای اینتربرند( 7یک شرکت آمریکایی که
دیگر شــرکتها را در سراسر دنیا بررســی میکند) را روی ارزش
برندها در سال  2000میالدی در نظر بگیرید .نکته قابلتوجه این است
که در حقیقت برندها اعتبار و محبوبیت خود را از دســت ندادهاند؛
بلکه شــرکتی که صدرنشین جدول ردهبندی است ،بیش از صد سال
پیش تاسیس شده اســت ،بهتدریج برند خود را توسعه داده و از هر
تک محصول و هر فــراورده تمایزنیافته خود به میزان باالیی ســود
کسب کرده است.

جدول 1:1-1ارزشمندترین برندهای دنیا در سال 2000
ارزش برند (میلیارد دالر)

برند

کوکاکوال

72/53

مایکروسافت

70/19
53/19

آیبیام

2

اینتل

39/05

نوکیا

38/53
38/13

جیای

3

فورد

36/37

دیزنی

33/55
27/86

مکدونالدز
اِیتی اند تی

4

25/55

منبع :اینتربرند
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طبق آخرین آمار ،شرکت صدرنشین ،یعنی کوکاکوال در هر ثانیه
 12000محصول خود را در سراســر دنیا به فروش رســانده است؛
گفتنی اســت ،این شــرکت با رویکار آمدن مدیر اجرایی عالیرتبه
خود ،داگالس دفت  ،دوران تجارتی و کاری ســختی را پشــت سر
میگذارد؛ اما ارزشــی معادل  72/537میلیارد دالر دارد و شاهد زنده
تاثیر برند در دنیای مدرن است.
در مجموع ،ردهبندیهای ســالیانه اینتربرند ،روندهای اقتصادی
5

 -1ردهبندی اینتربرند در ســال ( 2015به میلیــار دالر) -1 /اپل ( -2 )170/276گوگل ()120/314
 -3کوکاکوال ( -4 )78/423مایکروســافت ( -5 )67/670آی بــی ام ( -6 )65/095تویوتا ()49/048
 -7سامســونگ ( -8 )45/297فورد ( -9 )42/267مکدونالــدز ( -10 )39/809آمازون ()37/948
منبع :اینتربرند
 :IBM -2شــرکت ماشینآالت بینالمللی کســبوکار ) (International Business Machinesکه یک
شرکت آمریکایی است و در زمینه نرمافزار ،سختافزار ،رایانههای بزرگ ،فناوری نانو و  ...فعالیت میکند.
:GE -3شرکتی آمریکایی و مخفف جنرال الکتریک است که در زمینه انرژی و تکنولوژی فعالیت میکند.
:AT&T -4یک شرکت چندملیتی آمریکایی که در زمینه مخابرات و ارتباطات فعالیت میکند.
5- Douglas Daft

5- Gillette

4- Marlboro
9- Nokia

3- AT&T
8- Intel

2- Disney
7- IBM

1- Ford
6- Hi-tech
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و تجاری را نشــان میدهند .عرفا ،شــرکتهایی که در باالی جدول
ردهبندی قرار دارند (جدول ،)1-1در بازار کســبوکار خود پیشرو
بوده و برندهای تثبیتشدهای دارند؛ این شرکتها شامل شرکتهایی
نامآشــنا ،همچون جنرا ل الکتریک ،فورد ،1دیزنــی ،2ایتی اند تی،3
مارلبورو 4و ژیلت 5اســت .در دهه اخیر یا پیش از آن ،شــرکتهای
9
هایتک( 6فناوری عالی) مثل مایکروسافت ،آی بی ام ،7اینتل 8و نوکیا
به جمع شرکتهای صدرنشین پیوســتند و در ردهبندی سال 2000
میــادی ،داتکامها به صعود خود در جدول ردهبندی برند با یاهو و
آمازون ادامه دادند و نسبت به دیگر داتکامهای مشابه پیشتاز بودند.
بر اســاس بررســیهای اینتربرند ،ارزش برند یاهو از  1761میلیون
دالر در ســال  1999میــادی به  6000میلیون دالر در ســال 2000
میــادی افزایش پیدا کرد که یک افزایــش  258درصدی حیرتآور
بود .همچنین ،آمازون با صعود  233درصدی از  1361میلیون دالر به
 4521میلیون دالر ،رشد قابلمالحظهای داشت.
اگر بر اساس ارزشهایی که در جدول ردهبندی اینتربرند آمده و
به هر برند نســبت داده شده است ،قضاوت کنیم ،به نظر میرسد که
برند در مدیریت و برنامهریزی بــازار اهمیت باالیی دارد و همهچیز
اســت .در حقیقت ،برندها همهجا هستند ،فراگیر و همیشه حاضرند.
آنها بر زندگی ما ســایه افکندهانــد و در رفتوآمدهای روزانه ما به
خارج از شــهر قابلرویت هستند ،بهگونهای که به طرز غیرمنتظرهای
دوشــادوش گاوها در حاشــیه مزارع روی تابلوهــای تبلیغاتی قرار
گرفتهاند و به ما خیره میشــوند .تبلیغات در شهرها ،هر فضای خالی
را اشــغال میکنند و همچون دیوارنگارهای قدیم ،دیوارهای شهر را
میپوشــانند .نوجوانان ژاپنی ،تابلوهای تبلیغاتی الکترونیکی به پشت

