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رشتههای احساسی زیادی بین مردم و مکانهایی که در آنها زندگی میکنند،
از آنها دیدن میکنند و در آنها کار میکنند وجود دارد .این احساسات موجود
در مکانهــا بعد جدیدی اســت که بــا تمرکز بر آنها میتــوان اعمالی مانند
برندســازی مکان و بازاریابی جوامع را تعریف کرد .این واقعیتی اســت که در
مصرفکنندگان و بازاریابان کاالهای مصرفی کمتر دیده میشود که فرآیندهای
برنامههای موجود با سرعت زیاد پیش بروند .شهرها ،باید بهطور مداوم خود را
با شرایط محیط در حال تغییر وفق دهند و در عین حال تعادل بین دیدگاهها و
ارزشهای ساکنان همواره حفظ شود .مکانهایی که مایلاند به شهرتهای بلند
پروازانهای برسند باید به برخی سواالت پاسخ دهند:
• ما میخواهیم به چه چیزی شهره باشیم؟
• چگونه میتوانیم مانند همه نباشیم و خود را رقابتی کنیم؟
• دوســت داریم وقتی مردم با اسم ما مواجه میشوند چه احساسی کنند و
چه فکر کنند؟
• چگونه میتوانیم با منابع در دسترس خود بهترین نتایج را بگیریم؟
این سواالت در قلب برندسازی وجود دارد .برای اینکه بتوانیم به این سواالت
پاسخ دهیم یک شهر باید مشتریمحور ،استراتژیمحور و رویایی باشند تا بتوانند
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برند را در راهی بسازند که موجب احساسات مثبت ،احترام و وفاداری افراد شود.
باید این موضوع کام ً
ال روشــن شود که یک برند چیست ،چه میکند ،چرا جذاب
است و چرا برای مخاطبان خاصی مهم است .مکانها مانند هم نیستند .برندی که
در یک مکان مؤثر است ممکن است لزومًا در برندسازی محل دیگر سودمند نباشد.
فرآیندهای مقرر در برندســازی هر مکان ابزارهای خاص خود را میطلبد که این
ابزارها بهوسیله برخی از شرایط موجود در مکان تعیین میشوند.
درحالیکه ســابقه برندسازی محصوالت به چند دهه میرسد ،اما برندسازی
مقصد گردشگری و مکانها مفهوم تازهای است که تاریخ پیدایش آن به دهه 90
میالدی باز میگردد .اولین رویکرد اســتراتژیک به برندسازی مقصد گردشگری
در ســطوح ملی آغاز شد .کشورهای اســترالیا ،هنگکنگ و اسپانیا این عملیات
را با آغوش باز پذیرفتند و آن را به درســتی اجرا کردند .ســپس برندسازی در
سطوح شهرهای بزرگ مانند سیاتل ،الس وگاس و پیتزبورگ بهکار گرفته شد که
در زمره اولین پیشــگامان شهرهای آمریکا در استفاده از این اصول بودند .اینها
نوآورانی بودند که اصول برندســازی مکان را برای رقابت مؤثر در عرصه جهان
پر رقابت امروز معرفی کردند و چهار چوبی برای تصمیمگیری اســتراتژیک در
این زمینه فراهم کردند و موجب افزایش مســئولیت ذینفعان شهری برای ایجاد
اصول بازاریابی مکانها شدند .جرمی هیلدرت مدیر برندسازی مکان در یکی از
آژانسهای لندن بیان میکند« :ما تمایل داریم که به یک شهر مانند یک ستاره که
در جایگاه برتر خود ثابت است فکر کنیم ،در حالی که در واقع شانس برتر بودن
یک شهر ثابت نیست و میتواند تحت تأثیر مسائل مختلف در طول زمان متغیر
باشــد .ادراکات ما نیز به مرور زمان تغییر میکند و این ادراکات همبستگی کمی
با واقعیات دارند .افکار ما چنان است که مدت زمان زیادی نگرش مثبتی به یک
مکان داریم ،حتی اگر آن مکان دیگر الیق این مثبتاندیشــی ما نباشد و در واقع
جذابیتهای آن مکان در ذهن ما به طور مطلوبی ثبت میشــود که در واقع این
همان مفهوم برند اســت .بنابراین برند یک شهر عبارت است از تصویر کلی آن
شــهر و مجموعه آنچه از شهر در ذهن افراد تداعی میشود و برندسازی عبارت
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است از اعمال آگاهانهای که موجب تغییر و ارتقا یک تصویر ذهنی میشود».
اکثر متفکران برند مکان ،برندســازی را از اجــزای ضروری در برنامههای
گردشــگری و از ابزارهــای مهم توســعه جوامع میدانند کــه اهمیت آن در
مباحث بازاریابی و گردشــگری تا جایی ارتقا یافته اســت که انجمن جهانی
بازاریابی مقصد گردشگری که به عنوان بزرگترین نهاد رسمی بازاریابی مقصد
گردشــگری به حساب میآید ،توسعه استراتژی برند را به عنوان یکی از موارد
مهم مجوز رسمی این موسسه به مکانها تعیین کرده است.
درحالیکه برندســازی مکان در سراسر دنیا بســیار پذیرفته شده است ،اما
برخی آن را به اشتباه یک مد زودگذر میدانند .برای آنکه بدانیم انتقاد این گروه
از افراد چقدر وارد اســت ،میتوان به این مسئله توجه کرد که این افراد مفهوم
برندســازی را به طور کامل درک نکردهانــد و آنچه آنها میدانند فراتر از یک
لوگو و یک شــعار تبلیغاتی نیست .آنها مزایای تهیه چهارچوبی استراتژیک را
در نظرنمیگیرند .دیدگاه مالکوم آالن به این مسئله قابل توجه است« .برندسازی
مــکان یک نظم جدید مرتبط با موضوع مکان اســت که امروزه پیروان اندک،
اما رو به رشــد آن ،در بسیاری نقاط بهوسیله برنامهریزان شهری ،گردشگری و
مسئوالن توسعه اقتصادی مورد تمسخر قرار میگیرند ،زیرا بسیاری از این افراد
برندســازی را در یک مد زودگذر میدانند و تنها آن را روشــی برای جذابتر
کردن برنامهریزی شهری ،بازاریابی و مکانسازی شهری میدانند.
امــا من به عنوان یک برنامهریز شــهری و توســعه اقتصــادی با بیش از
 30سال تجربه ،برنامهسازی را امری کام ً
ال متفاوت یافتهام .برای من واژه کلیدی
استراتژی مکان ،شهر یا استراتژی توسعه برند یک وجه تمایز محسوب میشود.
همیشــه این ویژگی برندهای پایدار ،مرا مبهوت میکند که این برندها همواره
خود را با ســایق متغیر مشتریان انطباق میدهند و به طور مدام در حال تغییر
هستند؛ درحالیکه همواره نیز به طور عالی به اهداف و ارزشهای خود دست
مییابند .آنها برای این کار سیســتم راهنمای استراتژیک مورد نیاز و اثبات شده
خود را استفاده میکنند».

برندسازی مقصد گردشگری

14

برای تحقق بخشیدن به استراتژیهای برندی که شهرها را رقابتیتر و موفقتر
گرداند ،رهبران علم مزبور تکنیکهای برندسازی موجود در حوزه محصوالت
تجاری و خدمات را به خوبی بهکار گرفتند .هر چند هم ه برندهای مکان موفق
نیستند و بســیاری از آنها از اهداف موردنظرشان سقوط میکنند .در صفحات
آینده فهرستی از مشکالت مرسوم و راههای اجتناب از آنها ارائه میشود.
افکار و تداعیاتی که با شنیدن یا خواندن نام یک شهر به ذهن میآید ،ارزشهای
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی بسیار دارد .مدیران شهری اندکی درباره میزان مشاغل،
کسب و کارها و سازمانهایی که از یک تصویر مناسب شهری و شهرت شهر منتفع
میشوند ،اطالع دارند .میزان اعتباری که نام یک شهر دارد تأثیر مستقیمی بر روی
سالمت گردشگری ،توسعه اقتصادی ،پرستیژ و احترام شهر دارد.
متأسفانه ،تصویر یک شهر و شــهرت آن از مسائلی است که به طور گسترده
ناشناخته مانده است ،تحسین نشده است و بدون آنکه مدیریت شود رها شده است.
این پارامترها به ندرت اندازهگیری میشــوند و هرگز در تراز ارزیابی یک شهردار،
یک مدیر شــهری یا یک مسئول شهری ثبت نمیشود .بنابراین ،با توجه به ارزش
باالی شــهرت و تصویر شهری ،منطقی به نظر میرسد که استراتژیهایی را برای
تربیت ،مدیریت و حفاظت از این داراییهای ارزشمند شهری فراهم آوریم.
کشــور ایاالت متحده بدون احتســاب ایالتها ،مناطق و استراحتگاهها به
تنهایــی دارای حدود  20000شــهر 3400 ،بخــش و  12800منطق ه تاریخی
شناسایی شده اســت .هیچ جای تعجبی ندارد که بسیاری از شهرهای کوچک
و متوســط نتوانند در میان این حجم جمعیت صدای خود را به جایی برسانند
و دیده شــوند .به این طریق،ما میتوانیم هزاران شــهر در دیگر کشورها را در
صنعت گردشگری و تجارت جهان به حساب آوریم.

مجبورید همراه شوید

شاید باورش ســخت باشد ،اما در %90از شــهرهای آمریکا جمعیتی کمتر از
 50000نفر سکونت دارند .در واقع  %80آنها جمعیتی کمتر از  10000نفر دارند.
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این بدان معنا است که تالشهای برای جلب توجه تنها مختص به شهرهای با
جمعیت زیاد و بودجههای کالن بازاریابی نیست و این شهرهای کوچک نیز در
مقیاسی کوچکتر با بازدیدکنندگان کمتر ،اما با همان فشردگی با دیگر شهرهای
مشابه خود بر سر ایجاد مشاغل درآمدزا برای خانوارها ،کسب و کارهای جدید،
جذب گردشگران و جذب نخبگان به رقابت میپردازند.
امروزه همه شــهرها فارغ از اندازه آنها میتوانند شــهر و ســازمانهایی را
به عنوان رقبای خود ببینند که در گوشــه دیگری از جهان هســتند .این رقابت
جهانی موجب شده است که حتی شهرهای کوچک جهانی نیز پا به این عرصه
بگذارند .همزمان ،گردشــگران جهانی نیز تمایل زیادی برای افزایش ســفر به
مناطقــی با جادههای قدیمی برای کشــف مناطق و شــهرهای کوچک تازه از
خود نشــان دادهاند .این پارادایم تازه بدان معناست که اکنون جوامعی که مایل
به رقابت و اســتفاده از این موج تازه هســتند باید از همان اصول بازاریابی و
برندسازی بهره ببرند که روزی مختص شرکتها و ملتها بود.
این گزینهها حتی محدود به رقابت بین شــهری نیست و حتی مکانها نیز
درگیر این رقابت خشن هستند؛ برای مثال ،مرکز شهرها در مقابل حومه شهرها،
خردهفروشان در سطح وســیع در مقابل خردهفروشان متمرکز در یک خیابان،
فروشــگاههای مدرن باالی شــهر در مقابل فروشگاههای ســنتی پایین شهر و
مکانهای مشــابه در حومه شهر که درگیر رقابت با یکدیگر هستند .حتی دیده
شده است که مراکز بزرگ و مدرن خرید در حومه شهر به رقابت با مراکز خرید
شــهری میپردازند که نمونه آن را میتوان برخی مناطق روستایی بریج پورت
یافت که با مراکز شــهر پرتلند در ایالــت اورگان آمریکا رقابت میکند .امروزه
اوج گرفتن این رقابتهای محیطی ،شــرکت جستن مناطق در آنها را فارغ از
اندازه و ســاختاری که دارند ،اجتنابناپذیر میکند تا آنها به این طریق بتوانند
گزینههای متمایز و مناسب خود را نسبت به دیگر مکانها بیان کنند.
همــه ما این تجربه را داریم کــه تجارب جدیدی را در مواجه با یک مکان
نسبت به ادراک و انتظار خود به دست میآوریم .آن ادراکات پیشساخته ممکن
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است از تجربههای سفرهای پیشــین ما ،تحصیالت ،نظرهای دوستان و اقوام،
رســانههای اجتماعی یا حتی از فیلمها ،کتابها ،آهنگها و تلویزیون به دست
آمده باشد .شــبکهای از عوامل مختلف همچون مکان ،جغرافیا ،اقتصاد ،آب و
هوا ،تاریخ ،فرهنگ ،مذهب و معماری ویژگیهای واقعی یک شهر را در عمل
میسازند .چالش هم ه جوامع طی کردن و مدیریت شکاف بین ادراکات ایجاد
شده در خارج و واقعیت موجود در درون مکان است.
آنچه در بسیاری از مواقع موجب رنجش مسئوالن شهرها میشود ،این است
که ادراکات موجود از شهر با آنچه افراد در محیط واقعی شهر درمییابند یکسان
نیســت .درحالیکه برخی از شــهرها میلیونها دالر بر پروژههای زیرساختی،
کارهای عمومی ،ترویجها ،طراحی شهری و رویدادها هزینه میکنند ،اما تصویر
این شــهر بر خالف سالها تغییرات مثبت گسترده در درون شهر ،در خارج آن
تصویری تاریخ گذشته و کمرنگ است .این شکاف میتواند به معنای از دست
رفتن بسیاری از درآمدها ،مشاغل ،درآمدهای مالیاتی و شهرت شهر شود.
بزرگترین چالشــی که بسیاری از مکانها با آن مواجهند ،کنترل مداوم هویت
و شهرتی اســت که برای مدتهای زیادی بدون مدیریت رها شده بودهاند .بدون
یک استراتژی برند منسجم ممکن است یک شهر دچار گزافهگویی در تصویرها و
تداعیات خود بدون توجه به آنچه شهر باید در واقعیت به آن شناخته شود بشود.
به غیر از این مســئله ،موضوع دیگری هم وجود دارد که اندی لوین ،مدیر
انجمن بین المللی توسعه ،از آن به عنوان مشکل «سنگ لوح خالی» نام میبرد که
تخمین میزند که  70تا  80درصد هم ه شهرهای آمریکا هیچ تصویر مشخصی
در ذهــن عموم مردم ندارند .بنابراین ،به گفت ه او یافتن یک ســری داراییهای
محوری متمایز یا گزارههای فروش منحصر به فرد مهمتر از پیش شد.
خوشــبختانه ،جوامع روز به روز روند افزایشــی را برای آگاهی از نیاز به
شکل دادن فعاالنه و تاثیر بر فکر جهان نسبت به خود و موقعیتیابی و عرض ه
خود با قصد اســتراتژیک (نــه فقط متکی بر افکاری کــه در آن لحظه به نظر
جالب هســتند) طی میکند .یک نقطه مهم برای شــروع برای مسئوالن شهری
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تشخیص این مسئله است که یک پیوند مستقیم بین تصویر شهر و شهرت آن با
جذابیت آن به عنوان محلی برای بازدید ،سرمایهگذاری ،زندگی و ادامه تحصیل
وجود دارد .یک تشــخیص سطح باالتر این است که اگر این افراد در پی رونق
بخشــیدن هوشمندانه محلی هســتند ،کاهلی اصال گزینه مناسبی برای رشد و
ترقی نخواهد بود .مالکوم آالن به اهمیت این نکته واقف شــده است« .رقابت
به کمک معافیتهای مالیاتی ،اعتبــارات مالیاتی ،زمینهای رایگان ،وامهای با
سود پایین و دیگر تشویقهای مالی برای جذب سرمایهگذاران و تقویت صنایع
محلی یک بازی بینتیجه خواهد بود و یک رقابت رو به افول است که به هیچ
وجه پایداری الزم را ندارد .آنچه نیاز اســت یک تغییر فکر صریح از آنچه یک
شهر به عنوان ارزشهای خود پیشنهاد میدهد یا در آینده پیشنهاد خواهد داد،
است .برندسازی شهری ،تاکید استراتژیک زیادی بر ارزشها و طبیعت قوتها
و تجرب ه شهری دارد که موجب ایجاد تمایز برای یک شهر میشود و پس از آن
خالقیتهای آگاهانه ،توسعه و نمایش ارزشهای آن شهر از طریق اعمال برند
محور اهمیت باالیی دارد».
برندسازی مکان موفق نیازمند تالشهای منسجم برای حفظ یک چشمانداز که
در عمل توسط مشتریان تجربه میشود دارد .تجاربی که در عمل بر انتظارات مثبت
و تعهداتی که به وسیله شهر و شرکای آن به مشتری منتقل میشود ،منطبق باشد.

برندسازی مقصد گردشگری

 -2اطمينان حاصل کنيد که موقعيت برند و تعهد مقصد گردشــگري شما
پرمعنا باقي بماند.
 -3اطمينــان حاصل کنيد که تجربههای مرکزي ،مناســب و داراي کيفيت
بااليي هستند.
 -4بــر نقاط تماس نظــارت کنيد تا این اطمينان حاصل شــود که آنها با
نيازهاي مشتري همسويي داشته و برند را انعکاس ميدهند.
 -5همواره عناصر هويت بصري و ارتباطها را تازه و خالق نگه داريد.
 -6روندهايي را که بر تقاضا و رفتار مشتريان اثر ميگذارد همواره زير نظر
داشته باشيد.
برخي از معيارها و روشهاي قابل اســتفاده هنگام ارزيابي برند که ميتوان
آنها را بهوسيل ه بررسي عملکرد گردشگران عادي محاسبه کرد عبارتاند از:
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روش

سازمانهاي تجاري ،دولتي ،فرهنگي و اجتماعي را بررسي کنيد و ميزان پذيرش
پذيرش برند توسط
آنها از برند را بهوسيل ه ميزان استفاد ه آنها از لوگو و شعار تخمين بزنيد .محتوا و
ذینفعان
دقت ،عناصر برند را در تبليغات چاپي ،وبسايتها و ديگرارتباطها در نظر بگيريد.
غرور جامعه و حمايت يک نظرسنجي از ساکنان ،کسبوکارها ،بخش گردشگري و سازمانهاي دولتي به
عمل آوريد و هر دو سال یکبار آن را تکرار کنيد.
از برند
1

سطح شرکت جستن شهر را در بازاريابي جمعي دنبال کنيد.

2

تغييرهای نیمرخ مشتري و بازارها را بررسي کنيد.

حمايت جمعي
نيمرخ مشتري

رضايت مشتري

نظرسنجيهاي مداومي را براي نظارت بر رضايت مشتري از تحويل تجربهها به
عمل آوريد.

ظاهر و محتواي هم ه اجزاي بازاريابي که منعکسکننده شهر هستند ،از جمله آنهايي
استحکام و ثبات برند
که در خارج شهر هستند مانند متصدي تورها و وبسايتها را بررسي کنيد.
پوشش رسانهها

بر رسانهها برای استفاده از پيامهاي برند مورد نظر نظارت کنيد.

بازخورد ذینفعان

از ذینفعان کليدي ،شرکا و حامالن پيامهاي شهر نظرسنجي به عمل آوريد تا بر
مشکالت توسع ه نظارت داشته باشيد.

ديدگاههاي به سمت
شهر

بر تغييرديدگاههاي مشتريان ،ادراک و تصوير شهر نظارت داشته باشيد.

2- Customer Profile

1- Co-operate Support

پرسشها

• آيا برند به طور کامل با سازمانهاي شهر يکپارچه شده است؟
• آيا ساختار ،فرآيند و سياستهاي استخدام بهخوبي با برند پيوند دارند؟
• آيايک مميزي ساالنه از برند انجام ميشود؟

واژهنامه برندسازی مکان
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مرحل ه هفتم :اجرا و پس از آن  -چگونه برند را تازه نگه داریم؟

واژگان زیر و تعریفهای آنها ممکن است به فهم بهتر برندسازی مکان کمک کند.
برند( :)Brandیک برند عبارت اســت از منبعی از تعهدات مشــخص که یک
محصول ،خدمت یا محل به مشــتریان خود میدهد .هر آنچه یک سازمان در
همکاری با شرکا و جامعه انجام میدهد باید به منظور ارتقای پیوسته و تحویل
دادن این تعهدات به مشتری باشد.
معمــاری برنــد ( :)Brand Architectureاین واژه ارتباطات ،ســاختار و
پیوندهایی را که بین شرکا و محلهای داخلی و خارجی یک برند شهری وجود
دارد مشخص میکند.
تداعیات برنــد ( :)Brand Associationعبارتاند از تداعیات (مثبت و
منفی) که مشــتریان هنگامی که نام شعار یا نشان تجاری شهری را میشنوند و
میخوانند به آن فکر میکنند .مث ً
ال در مورد شهر الس وگاس میتوان این موارد
را نام برد :کویر ،گرما ،قمار ،تابلوهای نئون و ...
آگاهی از برند ( :)Brand Awarenessعبارت است از میزان حضور نام یک
شــهر در ذهن مشتریان مختلف آن شهر .در واقع مردم باید به محض روبرو شدن
با نام شهر ،فورًا آن را تشخیص داده و تداعیات مثبتی از آن به ذهنشان خطور کند.
فرهنگ برند ( :)Brand Cultureفرهنگ برند با هماهنگ شدن برند ،آن را به
زندگی افراد میآورد و همه ذینفعان برند را به توافق میرسانند که این امر موجب
میشود که مکان بتواند تعهدات گردشگری خود را به افراد تحویل دهد.
ت اســت از وفاداری ،آگاهی و
ارزش ویژه برند ( :)Brand Equityعبار 
ارزش مالی تجمع یافته یک برند که به مرور زمان به آن برند افزوده میشوند.
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ماهیت برند ( :)Brand Essenceعبارت اســت از قلب و روح برند که
باید عبارتی دقیق و غنی در مفهوم باشــد ،مث ً
ال برای شهر الس وگاس ماهیت
برند عبارت آزادی بزرگساالن است.
هویت برند ( :)Brand identityهویت برند شامل مجموعه منحصربهفردی
از محرکهای دیداری و شنیداری و دیگر محرکها است که برند و کاربردهای
آن را به منظور شکلدهی در حرکات در بازار ،ادراک از بازار ،طرحریزی میکند
که این محرکها شامل ویژگیها ،مزایا ،نشان تجاری برند ،فونتهای نوشتاری،
شعارها و رنگها است.
تصویر برند ( :)Brand Imageعبارت اســت از چگونگی درک برند از
دیدگاه مشتری.
وفــاداری برند ( :)Brand Loyaltyاین مورد که معمــوالً از آن بهعنوان
مهمترین نتیجه استراتژی برند یاد میشود و به بهترین شیوه ،وسیله تکرار شدن
مبادالت ،مراجعات مجدد و الگوهای خرید فرد محاسبه میشود.
مدیریت برنــد ( :)Brand Managementمجموعه اقداماتی اســت که
اطمینان میدهد که ارزشها و تعهدات برند بهخوبی حفظ شده و بهطور پیوسته
به مشتری تحویل داده میشوند.
شــرکای برند ( :)Brand Partnersعبارتاند از افراد و سازمانهایی که
مسئولیت سرمایهگذاری ،ارتباطات و تحویل برند شهری را به عهده دارند.
شخصیت برند ( :)Brand Personalityبرای مثال ویژگیهای شهر الس
وگاس عبارتاند از :لذت عشق ،اجتماعی و بخشنده که اینها ویژگیهای این
مکان را بیان میکنند.
سبد برند ( :)Brand Portfolioبرای یک مکان سبد برند به مواردی چون
گردشگری ،توسع ه سیستمهای آموزشی ،ســرمایهگذاری یا جابجایی مکانها
اشاره دارد که همه این موارد بر هویت و شهرت یک شهر تأثیر میگذارند.
تثبیت موقعیت برند ( :) Brand Positioningتثبیت موقعیت برند عبارت
است از ایجاد نوعی ذهنیت و احساسات در مشتری درباره مکان مورد نظر که
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در واقع میزانی از ذهن و قلب مشتری است که بهوسیل ه برند ما تسخیر میشود.
شهای برند ( :)ValuesBrandعبارتاند از اصولی که یک شــهر و
ارز 
ســاکنانش آنها را پذیرفته و با آنها زندگی میکنند .در اصل ،اصول راهنمایی
هستند که ساکنان عالقه دارند جامعه آنها در چارچوب این اصول توسعه یابد.
چش مانداز برند ( :)Brand Visionچشمانداز برند نقش مهمی را که یک
برند در کمک به اهداف و چشمانداز بلندمدت یک شهر دارد تبیین میکند.
برنــد جامعه ( :)Brand Commiunityاین برند برای ایجاد همبســتگی
ســاکنان محلی ساخته شده اســت و معموالً برای ارتقای غرور محلی ،ایجاد
احســاس هویت به مکان یا افزایش حمایت محلی ساکنان ،اهالی بازار ،مراکز
تفریحی و مراکز ورزشی استفاده میشود.
برند مقصد گردشــگری ( :)Brand Destinationعبارت است از برند
یک مقصد مورد نظر که میتوان آن را برند گردشگری نامید .این برند بهعنوان
مکانی جذاب برای بازدید افراد تعریف میشود.
تعهد یا تعهدات مقصــد گردشــگری (:)Destination Promising
این عبارت بیانگــر تثبیت موقعیت ،مزایا و ارزشهایی اســت که یک مقصد
گردشگری را از رقبای آن متمایز میکند .این تعهدات به عنوان یک چشمانداز
و نقشه راه برای تحویل ارزشهای برتر به مشتریان عمل میکند.
سازمان بازاریابی مقصد گردشــگری (DMO: Destination Marketing
 :)Organisationعبارت اســت از انجمنها و دفاتر گردشگران ،اتاق بازرگانی،
نهادهای محلی دولت ،انجمنهای مرکز شــهر ،مسئوالن توسعه اقتصادی و دیگر
سازمانهای مشابهی که مسئول بازاریابی یک شهر یا یک مقصد گردشگری هستند.
توســعه اقتصادی برند ( :)Economic Brand Developmentاز این
عبارت گاهی بهعنوان برند سرمایهگذاری نیز نام برده میشود به طور مستقیم به
باز تعریف مکانها ،توسعه سرمایهگذاری اشاره دارد که این موارد لزومًا شامل
گردشگری نیستند.
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تجارب کلیدی ( :)Key experiencesاین تجارب عبارتاند از تجاربی
که تثبیت موقعیت و تعهدات گردشگری را تقویت میکنند.
برند فراگیر مکانی ( :)OverarchingPlace Brandعبارت است از یک
برند فراگیر که همه جنبههای سبد بازاریابی یک شهر را در بر میگیرد .همچنین
میتوان آن را برند نام نهاد.
مکانسازی ( :)Place Makingعبارت است از ایجاد و مدیریت یک مکان
عمومی به منظور ایجاد جذابیت و تجارب ارزشمند برای ساکنان و گردشگران.
حس مــکان ( :)Sense of placeعبارت اســت از عناصری که باعث
میشوند افراد در یک مکان احساسی داشته باشند که آن را نمیتوانند در دیگر
مکانها به دست آورند و این احساس متمایزکننده این مکان است.
نقاط تماس ( :)Touch Pointsعبارتاند از نقاط و لحظات حســاس و
مدیریت شدنی که در آنها مشتری با مکان در تماس است و تجربه مناسب این
لحظات و نقاط میتواند موجب افزایش شهرت یا ارزش مکان شود.
سیستم مسیریابی ( :)Wayfindingعبارت است از سیستم عالئم ،تابلوها،
اطالعــات و توضیحاتی که به مردم برای اطالع یافتن و جســتجوی مکانها
کمک میکند.

