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برنــد ســازی یکــی از مهــم تریــن هــدف هایــی اســت کــه هــر کســب و کاری بایــد 
بــرای آن تــالش کنــد. راهکارهــای خالقانــه وجــود دارد کــه شــما بــا اســتفاده از آن هــا 
می توانیــد بــا صــرف هزینــه ای نســبتًا انــدک، برنــد خــود را ترویــج و تبلیــغ کنیــد. در 

ایــن مقالــه بــه ایــن مــوارد مــی پردازیــم.

برندســازی یــا همــان برندینــگ )Branding( موضــوع داغ ایــن روز هاســت. امــروزه 
در بســیاری از محافــل و جلســات کاری، شــنیدن ایــن ســؤاالت رایــج اســت:

برند شما چیست؟ 	 
برندینگ به چه کار می آید؟ 	 
از چه روش هایی می توان برند سازی کرد؟	 
برند شخصی چیست؟	 

و ....
برخی سؤاالت هم به این سمت می رود  که:	 
آیا برای برندینگ باید حسابی دست به جیب شد؟	 
آیا برندینگ بودجه زیادی می خواهد؟	 
کارشناسان برندینگ چه مشخصاتی دارند؟ کجا می توان آن ها را یافت؟	 
از همــه مهم تــر این کــه حقــوق ایــن افــراد چقــدر اســت و ایــن دســتمزد بــر چــه 	 

اساســی محاســبه می شــود؟
و ....
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بــا این حــال خیلی هــا هنــوز هــم نمی داننــد کــه برنــد و برندینــگ مفهــوم وســیعی را 
شــامل می شــود و فقــط بــه لوگــو و بنــر تبلیغاتــی محــدود نیســت! فــارغ از تعاریــف 
آکادمیــک و اصطالحــات پیچیــده، برندینــگ بــه زبــان ســاده یعنــی مــا کاری کنیــم 
کــه ذهنیــت مــردم نســبت بــه برنــد مــا به گونــه ای خــاص شــکل بگیــرد و بــه دنبــال 
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــر نرون ــای دیگ ــمت برنده ــد و س ــا بیاین ــراغ م ــه س ــراد ب آن، اف
ــن  ــا در ای ــی م ــت ول ــاخه اس ــترده و ُپرش ــیار گس ــگ بس ــث برندین ــد، بح ــاره ش اش
نوشــتاِر جمع وجــور قصــد داریــم راه هــای »برندســازی کم هزینــه« را مطــرح نماییــم. 
به عبــارت  دیگــر، یــک ســری راهکارهــای خالقانــه وجــود دارد کــه شــما بــا اســتفاده 
از آن هــا می توانیــد بــا صــرف هزینــه ای نســبتًا انــدک، برنــد خــود را ترویــج و تبلیــغ 

کنیــد. 

1. در شبکه های اجتماعی حضور مستمر داشته باشید
ــی از  ــاده، یک ــکار س ــن راه ــد همی ــه بدانن ــد ک ــب آور باش ــده ای تعج ــرای ع ــاید ب ش
ــًا  ــاید تقریب ــا ش ــز و ی ــه ای ناچی ــا هزین ــم ب ــت؛ آن ه ــگ اس ــر برندین ــیوه های مؤث ش
بــدون هزینــه. این کــه شــما در شــبکه های اجتماعــی حضــور دائمــی داریــد، صفحــه 
ــی از  ــد، همگ ــخ می دهی ــان پاس ــای مخاطب ــه کامنت ه ــد و ب ــه روز می کنی ــود را ب خ

ــد شــما حکایــت دارد. ــودن کســب وکار و برن ــده ب زن
از آن طــرف، بدتریــن چیــز بــرای برنــد ســازی در شــبکه هــای اجتماعــی ایــن اســت 
کــه بــروز رســانی بــرای پســت هــا انجــام نشــود ! نکتــه مهمــی کــه در ایــن میــان 
وجــود دارد آن اســت کــه شــما بایــد بدانیــد مخاطبانتــان و مشــتریان بالقــوه و کنونــی 
ــپری  ــا س ــود را در کج ــان خ ــده زم ــش عم ــردی، بخ ــگام وبگ ــه هن ــب وکارتان، ب کس

می کننــد.
ــه ســراغ افــراد، در همــان زمــان و مکانــی کــه هســتند، فوق العــاده مهــم و  رفتــن ب
ارزشــمند اســت. بــه داده هایــی کــه از افــراد داریــد دقــت کنیــد. ممکــن اســت اغلــب 
مخاطبــان شــما بیشــتر وقتشــان را در یــک شــبکه اجتماعــی خــاص بگذراننــد )مثــل 

ــر(. ــا هرکجــای دیگ ــر ی ــن، توییت ــوک، لینکدی فیس ب
اگــر چنیــن باشــد بخــت بــا شــما یــار اســت زیــرا در ایــن صــورت می توانیــد در زمــان 
و انــرژی خــود صرفه جویــی کــرده و بــر یــک حــوزه تمرکــز نماییــد.  البتــه حتــی اگــر 
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چنیــن باشــد - یعنــی حتــی اگــر بخــت بــا شــما یــار باشــد! - بازهــم نبایــد از دیگــر 
ــوید. ــل ش ــا غاف ــبکه ها و پلتفرم ه ش

به هرحــال واضــح اســت کــه حضــور مؤثــر در شــبکه های اجتماعــی، به صــرف زمــان 
ــد  ــرای ایــن کار می توانی ــاز دارد و اینجــا قــدری موضــوع »مدیریتــی« می شــود. ب نی
 Social Media Content Calendar ــام ــه ن ــایت HubSpot ب ــگان س ــزار رای از اب

اســتفاده کنیــد.
 

 
2. وبالگ نویسی کنید

مــا قبــالً در مــورد اهمیــت و ضــرورت وبــالگ نویســی بــرای کســب وکارهای 
ــالگ نویســی،  ــد وب ــم. برخــی صاحب نظــران معتقدن ــه نموده ای ــی ارائ ــن مطالب آنالی
اساســی ترین گام در بازاریابــی جاذبــه ای )Inbound Marketing( بــه شــمار مــی رود ، 
ــا  ــه ب ــده ای ک ــای آموزن ــاد محتواه ــق ایج ــد از طری ــک می کن ــما کم ــه ش ــرا ب زی
جســتجوهای افــراد منطبــق اســت، بــه مشــتریان واجــد شــرایط دســت پیــدا کنیــد: 
کســانی کــه هویــت شــما را دوســت می دارنــد، گروهــی بــر ایــن باورنــد کــه پــس از 
خانــواده و دوســتان، وبــالگ مهم تریــن منبــع قابــل  اعتمــاد کســب اطالعــات اســت.
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 ایــن در حالــی اســت کــه وبــالگ نویســی خوشــبختانه کار ارزان قیمتــی اســت و بــه 
تخصــص فوق العــاده پیچیــده ای نیــاز نــدارد. بــا ایــن  حــال بایــد وبــالگ نویســی را 
ــد  ــد؛ همانن ــال کنی ــه ای دنب ــدی مشــخص و به طــور حرف ــا زمان بن به طــور مســتمر، ب

اســتراتژی حضــور در شــبکه های اجتماعــی کــه در بــاال شــرح آن گفتــه شــد. 

بیشتر بخوانید: هفت دلیل بر ضرورت وبالگ برای کسب و کارهای آنالین

3. به سراغ برندسازی مشارکتی بروید
اصــوالً برندســازی فراینــدی زمان بــر اســت و بــه ایــن راحتی هــا بــه دســت نمی آیــد. 
بــه نظــر شــما آیــا ایــن گوگلــی کــه مــا امــروز می شناســیم، پــس از چنــد ســال تــالش 
و زمیــن خــوردن توانســته بــه جایــگاه فعلــی خــود دســت پیــدا کنــد؟ اپــل، آمــازون 
و مایکروســافت چطــور؟  مشــارکت بــا برندهــای قدرتمنــد، یــک راه میانبــر بــرای ایــن 
اســت کــه شــما برندتــان را ترویــج دهیــد و بــه دیگــران بشناســانید؛ و ایــن می شــود 
برندســازی مشــارکتی یــا Co-branding. البتــه کار بــا هــر برند قدیمی درســت نیســت 
و میزبــان، بایــد برنــدی باشــد کــه بــا کار و تولیــدات شــما و ســازمان  تــان  همخوانــی 

ــته باشد. داش
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چند توصیه در خصوص برندسازی مشارکتی:
1. مخاطبــان شــریک بالقــوه خــود را زیــر نظــر بگیریــد:  آیــا هــواداران برنــد، بــه آن 
اعتمــاد کافــی دارنــد؟ آیــا رســیدن بــه برندینــگ بــدون همــکاری بــا ایــن شــریک و 

آن هــواداران، بــرای شــما دشــوار اســت؟
ــزرگ و احتمــاالً قدیمــی چــه چیــزی  ــد ب ــد ایــن برن ــد: ببینی 2. چیــزی وســط بگذاری
ــک  ــد. این ی ــه کنی ــان را ارائ ــت؛ هم ــی اس ــزی خال ــه چی ــای چ ــع ج ــدارد و درواق ن
بــازی بــرد - بــرد اســت کــه هــم بــرای شــما و هــم بــرای برنــد میزبــان و هــم بــرای 

ــد.  ــن باش ــود آفری ــد س ــواداران می توان ه

4. سرویس مشتری را اولویت خود بدانید
ــروش کفــش و  ــق در حــوزه ف ــن بســیار موف ــک شــرکت آنالی ــوس )Zappos( ی زاپ
ــه مشــتری  ــود تجرب ــر بهب لبــاس اســت. ایــن شــرکت تمــام فکــر و ذهــن خــود را ب
گذاشــته اســت و بــا همیــن شــیوه توانســته ســایر مســائل و چالش هــا را حــل کنــد 
ــت  ــد.  اهمی ــی نمای ــی صرفه جوی ــات و بازاریاب ــش تبلیغ ــیاری را در بخ ــه بس و هزین
ــم  ــما بتوانی ــن و ش ــه م ــت ک ــزی نیس ــان« چی ــات دهان به ده ــدی »تبلیغ و کارآم
ــی بــه مشــتری را ســرلوحه کار  ــه عال ــه یــک تجرب ــکار کنیــم.  شــما بایــد ارائ آن را ان
خــود قــرار دهیــد چــرا کــه یــک مشــتری راضــی بســیار بــا ارزش اســت و می توانــد 

مشــتریان زیــادی بــرای شــما بــه همــراه داشــته باشــد.  

جمع بندی 
ســاخت یــک برنــد ممکــن اســت به صــورت یــک تعهــد خیلــی بــزرگ باشــد، به ویــژه 
ــهادت  ــخ ش ــه تاری ــور ک ــی همان ط ــم، ول ــدودی در اختیارداری ــع مح ــه مناب وقتی ک
ــزرگ وجــود  ــن هــدف ب ــه ای ــرای رســیدن ب ــی ب ــه فراوان می دهــد، راه هــای کم هزین
دارد کــه مــن بــه برخــی از آن هــا اشــاره کــردم. برندســازی بــا یــک ســری اســتراتژی و 
منطــق ســر و کار دارد بــه همیــن خاطــر اســت کــه موضوعــی خشــک و پیچیــده بــه 
شــمار مــی رود  امــا به هرحــال از یــاد نبریــد کــه مــا بایــد زندگــی کنیــم، یــک زندگــی 

شــاد و متعــادل.
از برندسازی لذت ببرید!
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در ادامــه خوانــدن مقالــه 6 گام عملــی بــرای بهبــود مســتمر برنــد شــما توصیــه مــی 
کنــم.
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