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 مقدمه

 .ستیده الکترونیک کتاب این خواندن درحال که این از خوشحالیم

 نژادمهـدی احسان من خواندید، هم جلد روی احتماال که همانطور

 ابکت اولین خنثی زرنگ تنبل تجاری هاینام کتاب نویسنـده

 کتاب، شفرو سایتهای در که کتابی. هستم ایرانی برند اسم انتخاب

 .هست هم هنوز و بوده ایران برندینگ هایترینپرفروش جزو

 تدرخواس چندین با روزه هر کتاب، آن انتشار و نوشتن از  پس ما

 کمی و شدیم مواجه برند اسم انتخاب هایپروژه و راهنمایی برای

 مبـحث بر عالوه دوستـان، این از بسیاری که شدیم متوجه بعد

 !هستند مشـکل دچار نیز دیگر موارد از برخی در اسـم، انتخاب

 یک خودش کیک تولیدی شـرکت برای دارد قصد که فردی مثال

 اردچ شدیدا استراتژی و ایده در کند، انتخاب قدرتمند برند نام

 یا تدبایس بازار کجای در است قرار که داندنمی اصال و است مشکل

 !کنندمی استـفاده هاییاستـراتژی چه از رقبـایش
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 شعار و لوگو سازمانی، رنگ یک که داشتند نیاز هاآن بعدی گام در

 عیمناب دانیم،می همه که بسازند خود برند برای تجـاری قدرتمند

 .داریم کم شدت به ایـران در دسـت این از کاربردی

 پلنی دوستان، این اغلب بگذاریم، هم کنار که هم را هااین همه اما

 .ندارند خود وکارکسب رهبری و مدیریت اجرایی، امور برای

 این تمامی هب کتاب این در که بنویسیم کتابی تا شدیم این بر پس

 .کنیم اشاره موارد

 درتمندق برند نامش هستید، آن مطالعـه حال در اکـنون شما که کتابی

 به اکنـون که است مبحث این از ایچکیده و خالصه که است

 .است گرفته قرار عزیزان شما اختیار در رایـگان کامال صورت

 که ـمدهیمی آمـوزش شما به رایگان، الکترونیکی کتاب این در ما

 راحیط ما که برندینگی  اصول قدم به قدم اجرای با توانمی چگونه

 .یریدگ قرار ضدگلوله و قدرتمند برند یک ساخت مسیر در ایمکرده

 

 / محمد متانت نژاداحسان مهدی

 97آذر 
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 مشغول که زمانی در و پیـش هامدت گفتیم، مقدمه در که همانطور

 از یاریبس که شدیم متوجه بودیم برند اسم انتخاب هایپروژه انجام

 دیداش مناسب ایده یک داشتن یعنی برندینگ اول گام در دوستان

 .دارند مشکل

 ،گـذارینام اسـتراتژی، روی که هـم تالشی هر شما صورت این به

 راه شما دارد مشکل ایده اصل وقتی بکنید، مدیریت و لوگو و رنـگ

 نبل،ت گانه، سه اصول طبق ما صورت همین به. برد نخواهید جایی به

 و ایده بود، تجاری هاینام کتاب اساس که خنثی زرنگ،

 .کردیم تقسیم قسمت سه به نیز را هااستراتژی

 یآگاه بدون و دارند مشکل شدیدا که هاییایده تنبل: هایایده .1

 مثل اند،گرفته شـکل وکارها کسب  صاحبان توهمات اساس بر و

 غیره. و گوشت طعم با دنداننخ سگها، بستنی سبزی،قرمه پیتزای

 باید و ندارند خاصی قدرت تنهایی به که هاییایده خنثی: هایایده .2

 یک اندازیراه ایده مثل شوند، ترکیب قدرتمند استراتژی یک با

 زرنگ راتژیاست یک ترکیب با بعدا که دوغ تولید و لبنیات کارخانه
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 هایطریب با گرینه دوغ شود،می معروف برند یک به تبدیل که است

 .سنتی شکمی

 یک خود وجودی بدو در که هستـند هاییایده :زرنگ هایایده .3

 تـراتژیاس یک با حتی تـوانمی و دارند قدرتـمند بسـیار پتانسیل

 اسمارتیز اب بستنی یک ساخت ایده مثل رسید، موفقیت به هم خنثی

 پکآیس قموف برند به تبدیل بعدا که نوشیدن برای کلفت هاینی و

 .شودمی

 اگر تیح باشید، داشتـه تنبل ایایده شما اگر که شدیم متوجه ما اما

 ذهن از دور بسیار موفقیت بگیرید کار به نیز را استراتژی بهترین

 رایب زرنگ ایایده و خنثی یا متوسط ایایده بتوانیم اگر اما. است

 یک با آن ترکیب با که باشیم امیدوار توانیممی کنیم پیدا خود

 .شویمب قدرتمند برند یک به تبدیل زرنگ یا متوسط استراتژی

 عربی اسب بهترین بر اگر حتی باشیم، ناشی سوارکار یک ما اگر مثال

 ما راگ اما خورد، خواهیم شکست مسـابقه در بازهم شویم سوار نیز

 با توانیـممی خـنثی، یا متوسط ایده یعنی باشیم متوسط سـوارکاری

 .نیمک کسب خوبی رتبه مسابقه در رهوار اسبـی از گرفتن سواری
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 یبرا را آن از نمونه چند سطور این در که دارد اصولی یابیایده اما

 .برد خواهیم نام شما

 

 یابیایده گانه سه اصول

 ورغوطـه مساله یک در یعنی است. وریغوطه شامل نخستین اصل

 .برسید حل راه به بتوانید تا شـوید

 زیادی اطالعات ما روش این در است، ناخودآگاه ذهن روش دومین

 مـانز در سـپس کنیم،می رها را موضوع مدتی اما کنیممی کسب را

 .مرسیمی زرنگ ایده به هاآموخته تـرکیب از و منـاسبی مـکان و

 هب روش دراین. است نیوتن روش یا ،یوریکا روش هم روش سومین

 مثل د،کنیمی کشـف را ایده شمـا و خوردمی شـما سر به سیبی ناگاه

 یکیاست چسبانکی کاغذهای یا ولکرو ایپارچه هایچسب کشـف

 .نوتز

 ورنآزب الکس لیستچک از توانیممی گانه سه اصول از غیر به اما

 .است زیر روشهای شامل که کنیم استفاده هم
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 دادن ایزس تغییر پزشکی، و مهندسی اختراعات مثل کردن ترکیب

 اقتباس ها،هتـل مخصـوص کوچک شامپوهای و خمیردندان مثل

 دادن اربـریک تغییر کرد، اقتباس تاکسی اوبر از که اسنپ مثل کردن

 صوالتمح ارتقا شاپ، کافی یـک به ویالیی خانه یک تبدیل مثل

 چیزی چه دهند،مـی انجام خودش هایتیـغ با ژیلت که کاری مثل

 غیره. و تیوپ بدون الستیک مثل هانیست

 .کنـیم رامـوشف نبـاید نیز را طبـیعت از گرفتنایـده و بازیـافت البته

 ضدگلوله برند کتاب در را قسمت این کامل هایمثال و اطالعات

 .ایمآورده

 

 

 

 
 
 
 
 

http://yon.ir/x77mJ
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 دوم فصل

 تمایز استراتژی
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 کندنمی ارک تنهایی به ایده گفتیم، هم پیشین فصل در که همانطور

 برای ما .ودش ترکیب قدرتمند استراتژی یک با که است الزم حتما و

 .برد خواهیم نام را تمایز کاربردی کلید چندین شما

 صلف مثال شود ترشفاف کمی موضوع که این برای آن از پیش اما

 مسـابقه یک در که کنید تـصور. زد خواهیم دوباره را پیشین

 اشین سوارکاری که این جای به بار این اما دارید، حضور سوارکاری

 یا شما باس اما هستید ایحرفه سوارکار یک تنبل، ایده یعنی باشید

 !است تنبل و ضعیف اسب یک استراتژی همان

 
 به هدوبار مسابقه در شکست است، معلوم بود؟ خواهد چه کلیفت

 حداقل استراتژی و ایده معادله این در پس. امد خواهد شما سراغ

 نثیخ باید حداقل همیشه و ندارد وجود بودن تنـبل برای جایی هیـچ
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 هایروش آموزش با که است این هم ما کتاب کار. باشیم زرنگ یا

 بتوانید ونهچگ که بگوید شمـا به تمـایز استراتژی روشهای و یابیایده

 در ار عوامل این سپـس باشید، داشته زرنگ هایاستراتژی و  ایده

 در و برده کار به حواس سایر رنگ، لوگو، شعار، اسم، انتخاب

 و لولهضدگ برند یک ساخت به رهبری و مدیریت تـزریق با نهایت

 .یابید دست قدرتمند

 

  تمایز استراتژی کلیدهای

 فت،گر هندوانه دو تواننمی دست یک با است. تخصص اول کلید

 ازیبرندس و کار و کسب یک شروع ابتدای در حداقل کنید سعی

 بهترین و شـده ایحرفه کار این در باشید، کار یک متخصص

 نـاختهش بازار مرجـع عنوان به شـما صورت این به باشید، هابهترین

 گبرندین هایاستراتژی ترینمهـم از یکی خـود این و شد خواهیـد

 مغز متخصص یک سمیعی، پروفسور که کنید تصور مثال. است

 او قدرتمند برند ساخت باعث عامل همین و است جهان در ایحرفه

 .است شده

http://yon.ir/x77mJ
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 طول سال هاده سمیعی پروفسور مثل کیفیت با برند یک ساختن البته

 .است کشیده

 هک همانطور توانیدمی شما .است جدید رده یک ساخت دوم، کلید

 جدیدتر پزیخوراک فـر یک عنـوان به  را دام سـوالر جیال برند

 با را موجود خدمات و محصوالت کرد، ارائه بازار به ماکروویو از

 .نمایید معرفی بازار به جدید رده یک عنوان به اساسی تغییرات ایجاد

 رد ایجزیره پیش سالها است. جدید نام یک ساخت سوم، کلید

 ذشتگنمی پا جاآن به توریستی هیچ و داشت نام خوک کارائیب،

 ـایستهش تغییری بهشتـی جزیره یا پارادایز به را جاآن نام که ایـن تا

 .شدند سرازیر جاآن به ها توریست سیل و دادنـد

 خرما زعفران، آجیل، .است جدید هویت یک ساخت چهارم، کلید

 حتی نشد دار برند با صورت این به و باشند داشته هویت توانندمی

 بفروشند، سایرین از ترگران را خود محصوالت درصد 40 تا

 ادهد انجام ایران در سحرخیز زعفران یا تواضع آجیل که کاریهمان

 .است
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 که گفتیم مه پیشین فصل در .است متفاوت بندیبسته پنجم، کلید

 با نآ ترکیب با را دوغ تولید خنثـی ایـده گرینـه، دوغ شـرکت

 برند یک به لتبدی تمایز استراتژی یعنی خود شکمی خاص بندیبسته

 .کرد موفق

 الهایس ولوو شرکت .است واحد پیام یک روی تمرکز ششم، کلید

 این روی هرزمان هم امروز و است بوده دنیا در امنیت دارطالیه سال

 .باشد هداشت بیشتری فروش و سود توانسته کرده تمرکز موضوع

 صوالتیمح فقط اپل شرکت. است محصول روی تمرکز هفتم، کلید

 ودندب کامپیـوترها ابتـدا در که کنندمی کار اس اوآی با که سازدمی

 30ودحد هاآن اند،شده افزوده آن به نیز پرفروش موبایلهای اکنون و

 !هستند دنیا برند برترین و دارند محصول

 که است بهتر شما است. واحد بازار یک روی تمرکز هشتم، کلید

 این در د،بچسبی را بازار پایین یا باال و کرده مشخص را خود تکلیف

 افق هایفروشگاه مثل دارند، وجود کمتری رقبای قسمت دو

 تـهالب اند،داده قرار هدف را بازار پایین ایران در اکنون که کوروش

 قطف یعنی باشند ساختارمند باید بازارها ایـن در قدرتـمند حضور
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 کند،می موفق را شما که نیـست فروشیباالقیمت یا فروشیارزان

 .باشید  کرده ایجاد را آن ساختارهای باید ابتدا بلکه

 هایاولین این همیشه است. بودن اولین روی تمرکز نهم، کلید

 کوکاکوال، کننـد،می خـوش جا افراد ذهن در که هستند مانـدگار

 همه ثی،خن زرنگ تنبل تجاری هاینام کتاب تاید، ریکا، دماوند، قله

 میشهه که کنـیم اذعان باید البته هستند، خود هایاولین هااین همه و

 و کوالپپسی مثل. دارد وجود نیز قدرتمنـد هایدومـی برای جا

 .کوکاکوال

 دتولی برای قدرتمندی میراث ایران در ما. است میراث دهم، کلید

 داریم،ن جهانی سطح در ماءالشعیر تولید برای میراثی اما داریم، فرش

 اگر پـس. ندارند فرش میراث و دارند میراث این هاآلمانی اما

 آن خانوادگی یا محلی میـراث که کنیم تولید محصولی یا خدمـات

 .برساند موفقیت به سـریعتر را ما توانـدمی داریم را

 یک از ایـران خراسـان  در زعـفران. است جغرافیـا یازدهم، کلید

 نام با سراسری ایروزنامه اما است برخوردار مناسب جغرافیای

 چون کند، گمراه را خوانندگان از زیادی بخش تواندمی خراسان
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 تولید. است خراسان مخصوص روزنامه این که کنندمی تصور

 زدی در که دارد مناسب جـغرافیایی بستر یک جهرم در مرکبات

 .کنیم دقت بسیار مسائل این به باید. ندارد

 تا هک  را جدیدی بازارهای بتوانید اگر. است توزیع دوازدهم، کلید

 این وریدآ در خود تسخیر به را اندنپرداخته هاآن به شما رقبای کنون

 یک مثل باشد، تمایز استراتژی یک شما برای تواندمی

 و فتر هاسوپرمارکت به که بود برندی اولیـن که شـلواریجوراب

 .شد موفق هم بسیار

 ند،هست خدماتی ما مشـاغل از بسیاری. است خدمات سیزدهم، کلید

 تخدما ارائه با و شکسته را موجود خدمات ساختار توانیدمی شما

 مایزت استراتژی یک به مشاغل سایر از الگوگرفتن یا و خود خاص

 صنعت ختاری در بار اولین برای کرایسلر شرکت مثال بزنید، دست

 70.000 یا گارانتی سال 7   یعنی داد، ارائه را 7/70 گارانتی اتومبیل

 !کیلومتر

 متـفاوت، طراحـی با توانـیممی ما. است طراحـی چهاردهم، کلید

 نیم،ک متمایز رقبا سایر از شدت به را خودمان خدمات، یا محصوالت
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 و ـادهس طراحی با آیکیا جهانی شرکت غیربرقی، خانگی لوازم در

 محلی شرکت یک از توانست خود ساده مونتاژ قابلـیت و کاربـردی

 یطراح در زیادی بسیار هایفرصت شود، بدل جهانی غول یک به

 .بگیریم کم دست را هاآن نباید که است نهفته

مـثال همـراه کلیـدها این از کدام هر ضدگلوله برند کتـاب در البته

 .اندآمده ترکامل توضیحات و بیشـتر های

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://yon.ir/x77mJ
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 سوم فصل

 محصوالت و برند اسم انتخاب
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 یا خدمات برند، گذاری نام ماندگار، و مهم بسیار فصل به اکنون

 رسیم.می محصوالت

 که زمانی یکی خورد، خواهد شما درد به قسمت دو در فصل این

 یدیـگر و ایدنکرده انتخاب خود محصول یا برند برای نامی هنوز

 امن یک دارید قصد و دارید تنـبل نامی ایدشـده متـوجه که زمانی

 لیدهایک به دقت با پس .کنید انتخاب خود برای قدرتمند یا زرنگ

 .کنید دقت برند اسم انتخاب

 

 تصویری اسامی :اول کلید

 به شل و یبس معنی به اپل مثل برندهایی که بینیممی کنیم دقت اگر

 وفقم هم بسیار و اندکرده استفاده اسامی دست این از  صدف معنای

 .هستند

 

 ایاستعاره اسامی :دوم کلید

 ودخ مخاطبان به را خود هوشمندی توانیممی اسامی این انتخاب با ما

 ای فرش شرکت یک برای سلیمان نام انتـخاب مثل دهیم، نشان

 .نازلم به داغ نان ارسال اپلیکیشن یـک برای بقـچه نام انتـخاب
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 ترکیبی هاینام :سوم کلید

 نام مثل دارند نیز را بودنمدرن و جدید القای ها،نام از دسته این

 و ستا ساختمان شارژ مدیریت اپلیکیشن که شارژمان ترکیبی

 .است شده تشکیل آپارتمان یا ساختمان و شارژ کلمه دو ترکیب

 

 موجودات و شخصیت هاینام :چهارم کلید

 نام ن،پنگوئ فریزرهای پالستیک تجاری نام پوما، تجاری نام مثال

 این. دهستن موفق بسیار تجاری هاینام دست این از باباعلی تجاری

 .اشندب انسانی که این یا بوده حیوانات هاینام توانندمی هانام از دسته

 

 صلیا حروف در تغییر و ساختگی هاینام :پنجم کلید

 این از غیره و دلوسه سس ایستک، زیراکس، لکسوس، مثل هایینام

 ساختگی نواژگا از استفاده یا واژگان تغییر با که هستند اسامی دست

 .اندآمده وجود به
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 خدمات و محصوالت با مرتبط هاینام :ششم کلید

 یک عنوان هب تخفیفان لندکروزر، تویوتا نمکی، پفک مثل هایینام

 فادهاست خود گذارینام برای الگوها این از همگی تخفیفی سایت

 .اندنموده

 

 ملیت و تاریخی هاینام :هفتم کلید

غیره  و نایک پارسیان، پاسارگاد، هاینام کنیم رجوع تاریخ به اگر

 مثل دهش مستعمل هاینام که کنیم دقت باید اما هستند، دست این از

 .نکنیم استفاده را پارس

 

 تکرار و آوایی تجانس :هشتم کلید

 ی،پرستوی پرویز مثل هنرپیشگان اسامی دامداران، مزمز، ولوو، نام

 امر نای و اندنموده استفاده کلید این از همگی.... و دیرباز کامبیز

 بکند برندها این موفقیت به شایانی کمک تواندمی
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 هاسرواژه و اختصاری هاینام :نهم کلید

 به یاتف مثل شما سرواژه نام اگر است، انگیزمخاطره کمی کلید این

 اما دباش کنندهکمک شما بـرای تـواندمی شود بدل صدادار نام یک

 دلبغیره  و دی کا ال اس، بیتی مثل، صدابی اسم هزاران مثل اگر

 .زد خواهد ضربه شما برند به شدت به کار این شود،

 

 است جغرافیا؛ دهم کلید

 د،انکرده اسـتفاده روش این از خارجی و ایرانی هاینام از بسیاری

 آبعلی دوغ دماوند، آب موهاوی، توسان، فاگ،لندن مارلبورو، مثل

 م،داری هم زننده ضرر جغرافیای که باشد حواستان البته غیره و

 .خراسان روزنامه مثال همان شبیه درست

 

 آلفـانامریک هاینـام :یازدهم کلید

 ایتس نام خصوصا گذارینام برای عالی بسیار فرصـت یک این 

 تجاری هاینام توانیدمی شما حرف و عدد ترکیب با .است

 از رفتـهبرگ که حامیسی وکارکسب مدرسه مثل. بسازید قدرتمندی
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 از ترکیب که هزارمدیر خودمـان مجمـوعه نـام یا است، سیـمرغ نام

 8وی و آپسون ،دسته این معروف هاینام .است عدد و حرف

 .هستند

 

 اولیه مواد هاینام :دوازدهم کلید

 کوال دانه و کوکائین برگ از کوکا از ترکیبی نام یک کوکاکوال

 و واییآ تجانس از همزمان نام این در که کنیم توجه باید البته. است

 .است شده استفاده نیز ترکیب کلید

 

 گذاری کنیم؟چگونه نام

 .تاس گذارینام به نوبت شناختید را کلیدها این همه شما که حال

 برای این کار مراحل زیر را طی کنید:

 ار وکارتان کسب کل خط سه در باید ابتدا کار این برای 

 .بنویسید

 لمهچهارک یا سه به انتها در و خط یک به را خط سه این سپس 

 .دهید کاهش
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 شما های کلیدواژه شوندمی انتهایی کلمات این. 

 یا یاب،واژه مثل هاییسایت در را هاکلیدواژه این شما 

 ،معنیهم اسم هزاران با و کرده وارد المللیبین هایدیکچـنری

 .شویدمی مواجه قافیه و مشابه

 هایکلید با هایینام ها،نام این از که است این شما وظیفه حال 

 .بسازید یا کنید پیدا شده داده توضیح

 

 صورت به البته را کار این که دارند وجود دنیا در هاییسایت البته

 در نیمکمی پیشنهاد ما که دهندمی انجام شما برای ابتدایی بسیار

 .دهید انجام را کار این قدم آخرین

www.namemesh.com 
www.andea.info 

 

 و تالش و صبر کمی با و خواندید خوبی به را فصل این که حال

 وارد نید،ک پیدا خود برای قدرتمند تجاری نام یک توانستید تحمل

 .شویممی شعار مهم بسیار فصل
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 چهارم فصل

 قدرتمند شعار یک ساخت و انتخاب
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 مخیر ای مجبور بار دو یا یک خود اقتصادی فعالیت طول در شما شاید

 ـعارهایش انتخاب به همیشه شما اما باشید، خود برند اسم انتخاب به

 .هستید نیازمند تبـلیغاتی و تـجاری

 عارش انتخاب کاربردی بسیار تکنیک 5 اساس بر فصل این در  ما

 یک ـخابانت با توانمی چگونه که گوییممی شما به قدرتمند تجاری

 ستد ذکری شایان هایموفقیت به قدرتمند تجـاری شـعار چند یا

 .یافت

 

 قافیه :اول تکنیک

 بنابراین و داریم قافیه از استفاده در سالههزاران سابقه البته هاایرانی ما

 یخاص مشکل انتخاب، سبک این با شعارهایی از استفاده برای

 میوه از» :دبگیری نظر در را ایچسن برند عالی بسیار شعار مثال .نداریم

 «!آبمیوه به

 نموده استفاده قافیه تکنیک از که است العادهفوق شعار یک این

 شما که این. است ذکر شایان نیز مهم بسیار نکته یک البته. است
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 به مانهمز کنیدمی استفاده تکنیک یک از که حالی در بتوانید

 .دباشی داشته را الزم توجه نیز آن بودن مفهومی و استراتژیک

 ـتفادهاس با شودمی محـسوب ایران در آبمـیوه بازار رهبر که ایچ سن

 طبیعی ادعای قافیه، تکنیک از استفاده بر عالوه تجاری شعار این از

 بازار در برند این چون موضوع این که کندمی نیز بودن سالم و

 ابلق مشتریان جانب از زیادی حدود تا دارد خوب و طوالنی ایسابقه

 .است پذیرش

 

 تکرار :دوم تکنیک

 وشر این در باید شما پیداست هم تکنیک این نام از که طورهمان

 بیک رندب قدرتمند بسیار شعار مثال ببرید، بهره واژه یک تکرار از

 !نویسدمی بیک مثل بیک فقط

 فقط گویدمی و دارد تاکید خود رهبری روی بیک برند شعار این در

 اگر حال. مداری را کیفیـت بهترین و بوده قدیمی و اصل که هستیم ما

 خود تجاری شـعار در تکرار صورت به واژه یک از که بتوانیم

 .باشد کنندهکمک ما برای تـواندمی خود این نماییم اسـتفاده
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 پذیریبرگشت یا تناقض :سوم تکنیک

 المث بدهیم شما به بابت این از را آموزش بهترین بخواهیم اگر

 شآ» :مثال ایم،داشته ندیم و قدیم از که هستند المثلهاییضرب

 «!سوخته دهان و نخورده

 کوچک» :متناقض شعار انتخاب با پیش سالها واگن فولکس شرکت

 در. شد وفقم بسیار و کرد حمله آمریکا اتومبیل بازار به« !کنید فکر

 با وانستت فولکس و کنید فکر بزرگ گفتندمی همه آمریکا بازار

 سفولک که خودش محصول به مرتبـط و اسـتراتژیک شـعار این

 .برسد بسیاری موفقیت و محبوبیت به بود سوسکی

 

 دوپهلو حرف یا ایهام تکنیک :چهارم تکنیک

 زا استفاده زمینه در اما هستیم، استاد آن در هاایرانی ما که موردی

 .نداریم سراغ زیادی موارد چنیناین شعارهای

 از راضی همه» :است زیر شعار شعارها این ترینمعروف از یکی

 «!رازی چسب
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 تاس شده هاستفاد صورت دو به رازی و راضی کلمه از شعار این در

 .است کرده ماندگار را شعار این که

 

 آوایی تجانس :پنجم تکنیک

 زا ما متجانس گذارینام تکنیک مثل درست تکنیک این در

 .دارند تجانس یکدیگر با که کنیممی استفاده واژگانی

 اسمارتیز شرکت معروف شعار

MELT IN YOUR MOUTH NOT IN YOUR HAND 

 عارش یک ساخت برای خاطرمان در تکنیکی تواندمی  هم روش این

 کلیدهای زا استفاده تکنیک، آخرین اما .باشد قدرتمند بسیار تجاری

 .است استراتژیک

 تابک .برسانیم بازار اطالع به را خودمان بودن اولین ما که این مثال

 اسم انتخاب کتاب تنها و اولین خنثی، زرنگ تنبل تجاری هاینام

 .ایرانی برند

 رایب قدرتمند تجـاری شعار چند یا یک بتوانید که این برای حال

 این تمامی 4ا کاغذ برگه یک روی کنیممی پیشنهاد کنید اپید خود

 .نمایید انتخاب اولیه شعار هاده خود برای و نوشته را کلیدها
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 ار ترقوی شعارهای تنها و کرده رد را ترضعیف شعارهای سپس

 .کنید نهایی

 و تربیش هایمثال دادیم، توضیح هم این از پیش که همانطور البته

 .اندشده آورده ضدگلـوله بـرند کتاب  در فصول این ترکامل
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 پنجم فصل

 قدرتمند رنگ و پنجگانه حواس
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 گانه 5 اسحو  از استفاده که نباشد الزم نکته این گفتن واقعا شاید

 اما است، قدرتمند برنـد یک ساخت عناصر ترینمهم از یکی

 در خصوصا حواس این از استفاده مساله به که بگوییـم باید متـاسفانه

 .است شده پرداخته کم بسیار ایرانی برندهای

 رندب یک ساخت برای خود پنجگانه حواس تمامی از بتوانیم اگر

 تمایزم رقبایمان سایر از شدت به را ما  کار این ببریم بهره قدرتمند

 .کندمی

 بندیتهبس رنگ، طراحی، شامل، خود کهاست  بینایی نخستین حس

 قدرتمند هایرنگ به بیشتر فصل این در ما که شودمی غیره و

 .پردازیممی

 ـسح قدرتمـندترین بینـایی از بـعد که اسـت بویایی بعدی حس

 فادهاسـت گزینـه این از ما برنـدهای از میزان چه. است شـده شنـاخته

 شماماست با که باشد آمده پیش بارها هم شما برای شاید کنند،می

 افیشف خاطرات و ایدبرگشته خود پیش سال 20 به خـاص بـوی یک

 .اندشده زنده شما برای
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 شده ثبت بوهای که است سال هایسال دنیا در بزرگی برندهای

 رندینگب هایپایه از یکی عامل این و سنگاپور هواپیمایی مثل دارند

 .هاستآن

 و سمینارها در که اسـت سـال هایسال ما است، المسه بعدی حس

 زیکیفی هایفروشـگاه فروشـندگان که گوییممی مانهایکارگاه

 مردم ما از بـسیاری چراکه نباشند، خود شغلی آینده نگران خیلی

 یتکیف متوجه تا کنیم لمس را کاالها باید است هنوز که هم هنوز

 یلیخ گاههیچ موارد این از بسیاری در اینترنتی خرید و بشویم آن

 .بود نخواند موفق

 که ینا است، مهم بسیار بسیار که بود خواهد شنوایی ما بعدی حس

 اگـزوز صـدای روی پورشه برنـد بدهد، صدایی چه شـما محصول

 را خود برند قدرت تا کندمی هزینه دالر هامیلیون خود هایماشین

 .کند اثبات

 از نشانی خودش برای آیفون هایگوشی زنگ صدای طور همین

 .آوردمی همراه به ارزش و اعتبار
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 هایموزیک از خود خدماتی یا تجاری مجموعه در توانیدمی شما

 درد به یشترب باشند تند هاموزیک این اگر که کنید استفاده زمینه پس

 به یشترب باشند مالیم اگر و خورندمی فودهافست مثل هاییفروشگاه

 .خورندمی کالسیک هایرستوران درد

. است تهوابس بویایی با زیـادی حـد تا که است چشایی بعدی حس اما

 در. اشندب برند یک بودنیکسان گرتداعی ما برای توانندمی هاطعم

 جوجه، براک مکدونالد، فروشگاه یک به ما که زمانی در بگیرید نظر

 هایطعم با استاندارد طعمی منتظر  همواره رویممی غیره و پکآیس

 نفیم جهت در همآن و چشمگیری تفاوت طعم اگر و هستیم قبلی

 .کرد خواهیم اعتراض ما از بسیاری باشد داشته

 در خـوبی به را موارد این تمـامی باید احساسات برندینگ در پس

 .بگیریم نظر

 هب برندینگ در مهم بسیار عنصر یک که هارنگ درباره ادامه در اما

 .کرد خواهیم صحبت روندمی شما
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 هیجان و شهوت سرزندگی، پویایی، نماد قرمز، رنگ

 کنید وجهت البته است، ارزشمند و مناسب بسیار هیجانی برندهای برای

 سیـارب معانی توانـندمی خاکستری با ترکیب در هارنگ تمامی که

 راکیاد مفاهیـم روی شدت به موضوع این و باشند داشته متفاوتی

 معنی رنگکم قرمز با پررنگ قرمز مثال. است متفـاوت هاآن

 وانعن به قرمز از که است سال سالهای کوکاکوال. دارد متفاوتی

 .کندمی استفاده خود سازمانی رنگ

 

 

 
 

 زنانگی بودن، عاشق جوانی، نماد صورتی، رنگ

 ینا باشید داشتـه آرایشـی لوازم برند یک دارید قصـد اگر خب

 در ایدب البته باشد، شما اصلی هایانتخاب از  یکی تواندمی رنـگ
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 از یکی اشید،ب گرفته مشاهده تحت  نیز را رقیبانتان که بگیرید نظر

 .ترقباس سایر از کردن کپی برندسـازی، در بزرگ ضـعف نقـاط

 فاوتیمت معانی رنگ پر و رنگکم در هارنگ سایر مثل نیز صورتی

 هایبازیاسباب و لوازم تداعی رنگکم صورتی که بسا چه دارد،

 نیز هارنگ ضعف و شدت از اسـتفاده در پس. دارد را قیمتارزان

 .باشید داشته زیادتری دقت

 

 
 
 

 هیجان فریادزننده خورشید، تمثال زرد، رنگ

. است طال و وجبروت جالل خوشحالی، نماد که است رنگی این

 خابانت خود برای را مثبت و روشن رنگ یک دارید قصد اگر پس

 از استـفاده در البته کنید، اسـتفاده پررنگ زردهای از توانیدمی کنید

 .کنید رائها مخاطبان به را درستی تداعی تا کنیـد دقـت باید نیز هازرد
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 وجوانی نشاط رنگ نارنجی، رنگ

 ستا رنگی این. است ترپسندانهجوان تم با کمی اما قرمز خانواده از

 و الیخوشح و تابستان یادآور است، پرتقال و مرکبات تداعی که

 .است مسافرت

 ارنجین دارید موضوعات این با مرتبط وکاریکسب اگر کنید دقت

 .سته نیز برونگراها عالقه مورد رنگ این. نکنید فراموش هرگز را

 مثبت و شیرین بسیار رنگی است نارنجی خانواده از که هلویی رنگ

 ناسبم بسیار سالم خوراکی و بهداشتی محصوالت برای که است

 .باشدمی

 .است اصالت و زمین و خاک نماد سالم، حمایتگر، ای،قهوه رنگ

 رمیچ محـصوالت و یافته بیشتـری ارزش رنگ این اخیر سالهای در

 ـسبک اگر شـوند،می گرفته نظر در اصل کاالهای عنوان به چوبی و

 و یبرنز ای،قهوه رنگ دارید ماندگاری و اصالت با مرتبـط وکاری

 .است کنندهکمک بسیار خانواده این
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 است پایداری و دوام آسمان، نماد آبی، رنگ

 کنید دقت اما است هواپیمایی هایشرکت برای استاندارد رنگی این

 تم در غییرت با تـوانیدمی شما است همین رنگشان هم رقبایتان اگر که

 .باشید داشته متمایز رنگی خود برای رنگ

 اراعتب و قدرت نماد که است رنگ این هایتم از نیز دریایی آبی

 یتوانای و قدرت نشـانگر  ایسورمه دامنکت و شلوار و کت است،

 دریای یآب کشورها از بسیاری هایپلیس لباس .است آن پوشنده فرد

 .است

 
 
 

 است پادشاهی و جالل نماد بنفش، رنگ

 تواندمی و است مناسب زیادی حدود تا خالقانه محصوالت برای

 .باشد مناسب جامعه باالی سطح و لوکس محصوالت برای
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 تواندیم که است خدمات و صنایع اغلب برای ربردیکا بسیار رنگی

 و تمیزی حس سفید کاالهای.رود کار به ترکیبی یا تکی صورت به

 .دهدمی انسان به پاکی

 اندداده اختصاص خود به را تعداد بیشترین سفید هایماشین ایران در

 .دارد زیادی طرفداران ایران در رنگ این همواره و

 

 

 

 است بودن کالسیک و قدرت نماد سیاه، رنگ

 طبمخا تفکر و ذهن روی تاثیـرگذار تجمل، سیاستمداران، رنگ

 یزن عزاداری نماد بیچاره رنگ این که است ذکر شایان البته. است

 کیـبتر از است، پذیرفته هارنگ بین در را مسئولیت این و هست

 که آیندمی وجود به قدرتمندی هایرنگ زرد با سیـاه

 شرهح حتی و پلنگ و ببر مثل جنـگل حـیوانات ترینخطرناک
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 ویلوگ مثل ترکیـب این. هستند دسـته این جزء زنبور دارنیش

 .است قدرتمند ترکیبی هزارمدیر،

 

 

 

 است درمان و آرامش سرزندگی، نماد سبز، رنگ

 آرایشی محصـوالت از دارند، زیادی بسـیار کاربردهای رنـگ این

 رنگ ینا از توانمی هابیمارستان و غذایی مواد تا گرفته بهداشتی و

 .نمود موثری و مثبت استفاه

 

 پایانی نکته

 هر دنما رنگ از ترجیحا ندارید قدرتمندی رقبای اگر کنید سعی

 برند و اسـت کشاورزی نماد سبز مـثال. نمایید استفاده وکارکسب

 کرده استفاه خود سازمانی رنگ عنـوان به را رنگ این دیر جان

 .است
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 مثل درست است شده تسخیر نماد رنگ که آیدمی پیش بسیار اما

 کنیم؟ کار چه حال ایر، ایران هواپیمایی برای آبی رنگ

 نماییم، هاستفاد خود برند برای سبز رنگ از ماهان برند مثل توانیممی

 !عالی  و قدرتمند حال عین در اما بازار رهبر از متمایز رنگی

 زهرگ خود سازمانی مناسـب رنگ انتخاب در را مـهم نکات این پس

 .نکنید فراموش
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 ششم فصل

 قدرتمند لوگوی انتخاب
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 یدها داشتن قدرتمند لوگوی یک ساخت و انتخاب برای قدم اولین

 ایم،تهگف هم کتاب اینجای به تا که طورهمان. است لوگو این برای

 با ناسبمت و یکدیگر حمایتگر باید ضدگلوله برند یک عوامل همه

 .باشند هم

 همگی که ما گانه 5 حواس و شعار و نام تا گرفته استراتژی و  ایده از

 هایـتونس بتوانند به تا بنشـینند هم کنـار در حالت بهترین در باید

 .بزنند رقم را قدرتمند و ضـدگلوله برند یک سـاخت

. دارد دوش رب را سنگینی بار برند، یک بیرونی نماد عنوان به لوگو اما

 .نیدک دقت جهانی و ایرانی معروف لوگوهای این به کمی کافیست

 این همه درغیره.  و سپهرالکتریک مانستر، شل، پوما، سرخ، صلیب

 دهش گرفته نظر در وکارکسب خود با منطقی مفهوم یک لوگوها

  .است
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 .گیریمب نظر در را نسبتی چه است بهتر خود لوگوی ابعاد برای اما

 نهاییآ لوگوها دیدترینخوش و بهترین که است داده نشان تجربه

 یعنی  دهند،می تشکیل را 2.5 در 4 نسبت به مستطیل یک که هستند

 .دهنـدمی ام به را دیـد بهتریـن که اتومبیـل جلوی شیشه مثل درست

 یک ما برای چشم دو این و داریم چشم دو ما که دانیممی خوبی به

 است تربه دلیل همین به آورند،می وجود به را مستطیـلی یا واید دیـد

 .کنیم استفاده عامل این از خود لوگوی ساختار در که
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 لشک هر یا مثلث یا دایره حالت در ما لوگوی است ممکن گاهی اما

 یک از هک است این ما پیشنهاد کنیم؟ چه حالت دراین باشد، دیگری

 هزارمدیر رد ما که کاری مثل درست کنیم استفاده ترکیبی لوگوی

 تا مایقرارداده لوگو کنار در را لوگوتایپ یا نوشته .ایمداده انجام

 .دهند شکل را دیدخوش مستطیل یک

 

 برندینگ و لوگو در هاآرکتایپ

 که ردک اظهار یونگ گوستاو کارل سوییسی روانشناس پیش سالها

 دنیا هب سـفید لوح یک مثل فروید استادش نظر خالف بر انسانها

 .دارند هزارساله صدها الگوهایی خود انسانی حافظه در و آیندنمـی

 .نامید الگوکهن فارسی به یا آرکتایپ را الگوها این او

 شامل، هاآن از برخی که هستند تا 12 اصلی الگوهای کهن

 حال !ندهستغیره  و جادوگر یاغی، فرزانه، معصوم، یتیم، جستجوگر،

 دارد؟ برندسازی به و ما به ربطی چه این
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 ردندکمی کار ایرشتهمیان صورت به که دانشمندانی پیش سالها

 ستنده آرکتایپها این از یکی نمایانگر که برندهایی شدند متوجه

 .کننـدمـی عمـل سـایـرین از تـرموفـق بسیـار

 

 تراح غیر و سخت و ساده هاییماشین که این با جیپ برند مثال

 چون چرا؟ بود استقبال مورد  جـهان سـراسر در همواره ساختمی

 یشپ مدت چند اما .کردمی  زنده را انسان جستجوگری الگوی کهن

 چند ندهنمای هـمزمان توانندمی برنـدها که گفتند دیگری متفکران

 زنده رب عالوه امروزی لندکروز تویوتا یک مثال باشند، الگوکهن
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 بازی ما برای نیز را حاکم نقش تواندمی جستجوگر آرکتایپ کردن

 .ندارد ایرادی هیچ این و کند

 کهن مکنی سعی باید برندسازی مهم بسیار هایازگام یکی در پس

 .کنیم پیدا را خود اصلی الگوی

 یا سیج الگویکهن حامی،سی وکارکسب مدرسه پروژه در ما مثال

 هب سپس و کردیـم انتخـاب آرکتایپی نماد عنوان به را فرزانه

 .پرداختیم کهـن ایران در مفـهوم این جـستجوی

 یبترک از حامیسی برند و بود ایران در فرزانگی نماینده سیمرغ

 شانگرن بایدمی نیز ما لوگوی مطمئنا. گرفت شکل حامی و مرغسی

 .شد هم طورهمین که بودمی شخصیت این

 

 لوگوها در منفی فضاهای

 اختس هایپتانسیل از یکی هااسپیس نگاتیو یا منفی فضاهای

 ادهاسـتـف قـابــلیـت ایـن از توانیممی که هستند مدرن لوگوهای

 کنید: توجه زیر لوگـوهای به .کنـیـم
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 یدتاک موضوع این روی تصویری چکش کتاب در ریس لورا خانم

 سپس و باشد داشته کالمی میخ یک ابتدا در باید برند هر که دارند

 مخاطب ذهن به را کالمی میخ این چکش همان یا لوگو کمک با

 .فروکند

 کسب رایب .باشد کالمی مفهوم کنندهحمایت باید لوگو عبارتی به

 به توانیدمی عالقه صورت در بیشتر هایمثال و ترجامع اطالعات

 .نمایید مراجعه ضدگلـوله بـرند کتاب

 

 

 

 

 

http://yon.ir/x77mJ
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 هفتم فصل

 برند رهبری و مدیریت
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 رندب رهبری و مدیریت در مهم بسیار راهبرد بیان به فصل این در

 را هاآن بـرند رهبر یک عنوان به شما اگر که پرداخت خواهیم

 نای در ضمنا. باشد دردسرساز شما برای تـواندمی مهم این ندانیـد

 هرهب هاآن از خود کتاب نگارش در ما که عالی کتاب چندین فصل

 .نمود خواهیم معرفی شما به نیز را ایمبرده

 

 برند گسترش تله

 این هستیم، خود برند دادنکش خواستار طبیعی طور به هاانسان ما

 یا خود نام چیـزی هر روی داریم دوست که این یعنی چی؟ یعنی

 است؟ درست کاری این آیا بچسـبانیم، را برندمان

 دهیممی ارائه که خـدماتی یا صنایع اگر! دارد بسـتگی خیلی خیلی

 وفقیتم در کمـکی بتواند ما اولیه اسم ضمنا و باشند راستا یک در

 ورتص این غیر در نمود، استفاده کار این از توانمی باشد داشته ما

 .شودنمی پیشنهاد امر این

 یک میعیس پروفسور گفتیم، تخصص استراتژی در که همانطور مثال

 کند ستاسی نیز بیمارسـتانی ایشان اگر و است مغز حاذق متخصص
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 برای اام کند استفاده آن برای خودش نام از که داشـت توقع توانمی

 به کمکی سمیعی پروفسور برند مطمئنا رستوران یک اندازیراه

 . کرد نخواهد آن موفقیت

 دهکرسرخ مرغ ایزنجیره رستوران یک برای نامی تحت شما اگر

 دش نخواهد دلیل این ایران، شمال در اکبرجوجه مثل هستید موفق

 !!وجهج اکبر بگذارید نیز را آن نام کردید اندازیراه هتلی اگر که

 :دبخوانی را ریس لورا و آل نوشته زیر کتاب کنیممی پیشنهاد

 برندینگ اصلی قانون 22

22 immutiables laws of branding 
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 مغزی چپ و مغزی راست

 و پچ نیـمه دو که شد اثـبات پیش دهه چند که ایدشنیده احتماال

 که معنی این به دارند، یکدیگر با متفاوتی هایتوانایی ما مغز راسـت

 راسـت قسـمت و داده انـجام را منطق و محاسبات ما مغز چپ قسمت

 .اسـت غیره و نـگریکـل طراحی، خالقیت، مسئول ما مغـز

 
 مدعی خود برای مغزهاچپ و مغزها راست که اسـت سال سـالهای

 مغز چـپ که اگر کنیم،می پیشـنهاد ما اما هستند، ویژه مواردی

 تنهایی به چون بالعکس، و ببینید مغزیراست آموزش و بروید هستید

 .زنندب رقم شما برای را نهایی موفقیت توانندنمی هااین از کدامهیچ
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 مغزانراست و مغزیراست از خود خدمات یا محصوالت طراحی در

 و مالی امور قدرتمند مغزچپ یک باید همیشه اما بگیرید کمک

 است ممکن مغزهاراست. کند بررسی را بازار هایواقعیت

 که اشیدب داشته تـوجه اما کنند، طراحی متمـایز بسیار محـصوالتی

 اربردیک تمایزی که کندمی پذیرش بهتر را محصوالتی همیشه بازار

 .باشند داشته تشخیص قابل و

 اما ندارند، پره اصال که است شده ساخته هاییپنکه هاستسال مثال

 زا بسیاری چون چرا؟ اندنشده پرفروش گاه هیچ محصوالت این

 .باشد پنکه دستگاه این که کنندنمی باور اصال مردم

 نظر رد باید کنیدمی طراحی جدیدی پنکه اگر شما دلیل همین به

 ممکن چون نباشد متمایز و متفاوت حد از بیش خیلی که باشید داشته

 .بخورد بدی شکست محصول است
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 ( اثرPurple cow) بنفش گاو کتاب توضیح این به توجه با حال

 .بخوانید را گادین ست

 

 کنید پیدا را بازار در خود جایگاه

 خود برند جایگاه اولیه خطاهای و آزمون با کنید سعی توانیدمی اگر

 را ازارب باالی قسمت ایران در هاکوپیان مثال کنید، پیدا بازار در را

 هاآن که نیسـت معنی این به هم موضـوع این است، کرده انتخاب

 ددارن هاییپیراهن مثـال دارند چرا ندارنـد ارزانـی کاالیهـیچ اصال

 بتنس به ارزان وشلوار کت هاآن اما است، بازار مشابه قیمتش که

 به دالر 300.400 از آنها شلوارهای و کت مثال. ندارند رقبا اغلب

 .باالست
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 و نداداده انـجـام درستی بسـیار سـازیجایگاه خود برند برای هاآن

 دهاستفا چندبعدی حواس از هاآن در که هاییفروشگاه سـاخـت با

. نندکمی نمایندگی را برند این باالی جایگـاه خوبـی به اندکرده

 هاینمایندگی خود محصوالت شوییخشک برای حتی هاآن

 شما هک اگر البته خود، اقدام آخرین در و اندگرفته نظر در را خاصی

 دوخـت سـفارش توانیدمی کنید، شـل کمی را کیسه سر بخواهید

 .دبدهی هاآن به را خودتان ویژه دوزدست و سفارشی شـلوار و کـت

 هایروزنامه و مجالت در توانیدمی فقط را هاکوپیان تبلیغات

 باید هک اندداده تشخیص درستی به هاآن چون بببنید، مدیریتی

 .دهند قرار هدف را بازار کدامین

 

 !کنید فراموش نباید را بازار ایینپ

 قیـمت و یحـداقل کیفیت با محصـوالتی تهیه و تولیـد توانایی اگر

 ،بگیرید نظر در خود برای را قسمت این توانیدمی داریـد را ارزان

 منـاطق زا بسیاری در اقتصادی ضعیف وضعیت به توجه با و اکنون

 ارسازک شما برای تواندمی برند سیطره انتخاب نحـوه این کشور،
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 بوده، ارقب از ترارزان بسـیار که خدمـاتی و محـصوالت تولید. باشد

 را شتریانم رضایت بتوانند که باشند هم استاندارد کیفیتی دارای اما

 .کنند جلب

 را ریس آل و تراوتجک اثر (Positioning) سازیجایگاه کتاب

 .بخوانید

 !است فطیر مایهبی

 هفروشگا بزرگترین امروز که کاال دیجی دارید، الزم پول شما

 دونب هرگز است، ایران بزرگ سایت سومین و خاورمیانه اینترنتی

 .رسیدنمی جایگاه این به پول
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 نداشت وجود گذارانسرمایه چندصدمیلیاردی گذاریسرمایه اگر

 در ـدرتق این با توانسـتنمی هرگز شناسـیممی ما که کاالییدیجی

 .کند فعالیت ایران اینترنتی بازار

 بهش سخنرانان این از برخی شده ایجاد توهمات اسیر ناکرده خدای

 برای و است خوب انگیزه. نکنید نابود را خود و نشوید انگیزشی

 با ار انگیزه این اما است، الزم انگیزه نیز فعالیتی هر ادامه و شروع

 .نگیرید اشتباه توهم

 نام به یشخص اولیه  گذاریسرمایه که اگر شناسیممی امروز که اپلی

 ازیب یک و رسیدنمی جا این به هرگز نداشت وجود مارکوال مایک

 !ماندمی باقی گانهبچه

 یدها و کنید باز شهری در رستوران یک که دارید را این قصد اگر

 این اندازیراه که کنید برآورد و بروید دارید را خاصی منوهای

 دارد؟ هزینه چقدر رستوران

 این دارید پول میلـیون 50 شما و دارد هزینه میلیون 500 کار این اگر

 یخدمات شغل یک فکر به و کرده خارج خود سر از فعال را فکر

 50 نهاتنه شما صورت این غیر در نخواهد، زیادی اولیه پول که باشید
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 میلیون 50 چند احتماال بلکه داد خواهید دست از را اولیه میلیون

 .نیدک راست کمر نتوانید هرگز شاید و شد خواهید بدهکار هم دیگر

 چه به هک ببینید را خود بر دور ورشکسته برندهای و هاآدم و بروید

 ویدنش موفق محدود برند چند جبروت و جالل اسیر. اندافتاده روزی

 به اندیـشیدن شفاف هنر ارزشمند کتاب در دوبلی رولف قول به و

 .بخوانید نیز را شکست هایداستان و بزنید سـری هم برندها قبرستان

 ماتتصمی و وکار کسب وارد شفاف دیدی با تا گوییممی را این

 دایکرده رشته کنون تا هرچه ناکرده خدای تا شوید مالی جدید

 .نشود پنبه دوباره

 ابلب مرد ثروتمندترین کتابدر این خصوص پیشنهاد ما مطالعه 

 است.



 

 1000modir.com  مجموعه هزار مدیر

----------------------------------***---------------------------------- 

---***--- 

61 

 

 باشید دریایی دزدان از تیمی

 ساخت ویژه کارمندان برای جابز استیو که است اصطالحی این

 بزرگ ایهتیم که بود معتقد وی. بردمی کار به مکینتاش و آیفون

 ارب زیر و  ندارند را ساختارشکن و خالقانه کارهای انجام توانایی

 .کنندمی خم کم اداری بروکراسی

 اینفره 150 هایتیم خود برای اپل کمپانی دل در او دلیل همین به

 که ودب آیفون گوشی هاتیم این از یکی نتیجه که دادمی تشکیل

 .آورد وجود به گوشی صنـعت در را انقـالبی

 کتاب رد جامائیکایی کـانادایی، خبـرنگار نویـسنده گالدول مالکوم

 ستا کرده نقل شناسانسان دونبار رابین از را سخنی خود ارزشـمند

 .دارد کوچک هایگروه باالی کارایی بر تاییدی مهر که

 ـازمانس که اگر البته شماست و ما برای نظیر بی فرصت یک این

 رتمندقد برند ساخت مشغول نفرات کم تعداد با و نداریم بـزرگی

 و  فداکار نیروهای اما نیرو کم تعداد با توانیممی ما هستیم، خود

 . برداریم قدم ضدگلوله برند یک سـاخت مسیر در چابک
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 .بخوانید را زیر ارزشمند کتاب کنیممی پیشنهاد

The Tipping Point. Malcolm Gladwell 

 برند رشد

 گذشته چندسال طی که را مفهومی تک ترینمهم بخواهم اگر

 ماش برای داد نجات ورشکستگی را ما مفهوم همین و امفراگرفته

 !است رشد مفهوم این کنم بازگو

 با و بودم حصر و حـد بی رشـد دنبال به سال سالهای

 روز هر اهداف از برخی به یابیدست و اسـمارت هایگـذاریهدف

 ویر به را  چشمانم و شدم مغرورتر  و مغرور و بلندپروازتر روز هر و
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 تانهآس در شدم متوجه که این تا .بودمبسته هاواقعیت از بسیاری

 بود؟ کجا ایراد !دارم قرار ورشکستگی

 

 رشد تفکر

 که واندمخ اقتصاد نوبل برنده فرایدمن میلتون پروفسور از ایجمله

 رشد هب( هاشرکت و افراد) ما اغلب» :بود سرم بر پتکی مثل درست

 «!داریم اشتیاق رشد به بلکه نداریم نیاز

 و باشد ما لیقب هایفعالیت طبیعی و مستقیم نتیجه باید صحیح رشد

 تابک و حساببی رشد برای ریزیبرنامه حال در روز هر ما که این نه

 باشیم.

 هک چرا کنید، تعجب شنویدمی را جمله این اکنون که شما شاید

 و رشد و رشد رشد، شنویممی موفقیت مسیر در خصوصا و همواره

 بیعتط در چیزی هیچ ایم،کرده فراموش را نکته یک گویا اماغیره. 

 و افص سطح به باالخره هرسرباالیی و کندنمی رشد همیشه برای

 .یعتطب و گیاهان تا کنیم شروع انسان خود از. رسدمی سرپایینی
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 زیاد اخیرا و 40 ،30 ،20ساله هر که داریم را این توقع ما چرا پس

 درصد 100 سالی رشد از صحبت انگیزشی سخنرانان که شنویممی

 بهایی؟ چه به رشد عزیز دوست !کنندمی

 دادن دست از خانواده، دادن دست از نزول، قوله، و قرض وام،

 لمث دنیا هایکمپانی برترین که دانیدمی آیاغیره.  و سالمتی

 و دارند سال در درصد 3 تا 2 معادل رشدی امبیآی و کوکاکوال

 هستند؟ موفق و ثروتمند هم همچنان

 هک کار شـروع اول دوسال یکی برای شاید درصـدی صد رشد این

 سال 4 یا 3 زا بعد باشید مطمئن اما باشد میسر هستیم کـیلومتر صفر

 بهایی و باشید داشته درصدی 100 سالم رشد توانیدنمی دیگر شما

 .نپردازید آن بابت سنگین

 رب  و کشیدم را دستی ترمز شدم مفهوم این متوجه من که روزی

 .زدم لجام خودم پردازانهخیال و هیجانی هایگذاریهدف

 و دادم نجات ورشکستگی را خودم و کردم تالش سخت سال دو 

 آزاد ریفک و سبـک باریکوله با نویـسم می را کتاب این که امروز

 .کنممی تایپ را جمالت این شـما برای رها و
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 اثیرت ما هایگذاریهـدف روی شدت به بیـرونی تحوالت که بدانید

 تهیه خود آینده سالیک برای حتی امروز که اهدافی و گذارند

 .ندباش نداشته شدنبرآورده به نیازی واقعا هم بعد ماه6 شاید کنیممی

 The power of) سادگی قدرت کتاب کنممی پیشنهاد

simplicity) بخوانید را تراوت جک اثر. 

 و مرینت یک کتاب انتهای در و ضدگلوله برند اصلی کتاب در ما

 پلن دتوانیمی شما که ایمکرده تهیه جامع بسیار دستورالعمل یک

 .کنید آماده و نوشته جدول این طبق را خود وکار کسب کامل
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 برند نییع کنونی کتاب که خوردمی کسانی درد به فقط پلن این

 اساس بر ات باشند خوانده را ضدگلوله برند اصلی کتاب یا و قدرتمند

 خود برای را وکارکسب ویژه پلن این بتوانند کتاب هایآموخته

 .نمایند تکمیل

 قابل و کاربردی برنامه یک توانست خواهید پلن این تکمیل با شما

 خودتان و دکنی پیدا ضدگلوله برند یک به شدنتبدیل برای انعطاف

 .شوید بدل برند رهبر یک به نیز

 ماش هایموفقیت خبر زودی به و داده ادامه را مسیر این که امیدوارم

 یشترب آگاه به تمایل صورت در خواهشمندیم. بشنویم را برندتان و

 یرز لینک روی هزارمدیر سایت خبرنامه در عضویت و زمینه این در

 .شوید ما سایت رایگان و افتخاری عضو و کرده کلیک
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 سفارش کتاب برند ضدگلوله
 با کامل کتاب یک ما کردیم، اشاره  هم کتاب این در که همانطور

 یژهو قدرتمند برند یک ساخت صفرتاصد)برندضدگلوله عنوان

 .ایمنوشته هم( ایران

 برابر هاده آن در  و است رایگان نسخه این ترکامل بسیار کتاب این

 نهنمو هاده با نیز هاسرفصل این از هرکدام و داریم کاربردی مثال

 . است شده ذکر المللیبین و ایرانی
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 کتاب یهته احتماال و کتاب این درباره بیشتر اطالعات کسب برای

 کلیک رزی هایلینک روی توانیدمی ضدگلوله برند دانلودی یا چاپی

 .نمایید
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