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در دنیــای امــروز مشــتریان بــرای خریــد محصــوالت و خدمــات مــورد نیــاز خــود، بــه 

ــه از  ــدی ک ــه برن ــد و ب ــه خودشــان مراجعــه می کنن ــورد عالق برندهــای شناخته شــده و م

ــگاه  ــا ن آن خریــد می کننــد اهمیــت می دهنــد. در واقــع اگــر بخواهیــم ایــن موضــوع را ب

علمــی و تکنیکــی بیــان کنیــم، می توانیــم بگوییــم: »آگاهــی از برنــد بــه یکــی از فاکتورهــای 

تأثیرگــذار در خریــد مشــتریان، تبدیــل شــده اســت.« ســوالی کــه در اینجــا مطــرح می شــود 

ایــن اســت کــه آگاهــی از برنــد )Brand Awareness( چیســت و چــه اهمیتــی بــرای 

کســب و کارهــا دارد؟ در صورتــی کــه آگاهــی مخاطبــان هــدف از برنــد مــا افزایــش یابــد، 

ــی در وضعیــت فــروش بیزینس مــان اتفــاق میفتــد؟ چــه تغییرات

در ایــن مقالــه می خواهیــم در مــورد آگاهــی از برنــد و نقــش آن در مانــدگار کــردن برندهــا 

در ذهــن و قلــب مشــتریان و مخاطبــان هــدف صحبــت کنیــم. در صورتــی کــه شــما 

هــم کســب و کاری داریــد و می خواهیــد آن را بــه برنــدی جاودانــه و نــاب تبدیــل کنیــد، 

پیشــنهاد می شــود کــه تــا پایــان ایــن مقالــه بــا مــا همــراه شــوید.

آگاهی از برند )Brand Awareness( چیست؟
اگــر بخواهیــم یــک تعریــف ســاده و قابل فهم از کلمه آگاهی از برنــد ارائه دهیم، می توانیم 

بگوییــم: »آگاهــی از برنــد، میــزان آشــنایی مخاطبــان هــدف بــا یــک برنــد، محصــوالت یــا 

خدمــات آن اســت.« هــر چقــدر کــه مخاطبــان هــدف بــا برنــد مــا و محصوالتــش آشــناتر 

باشــند، از نظــر روانــی بــا برنــد مــا ارتبــاط بهتــری برقــرار می کننــد و بــه همیــن خاطــر خیلــی 

راحت تــر بــرای خریــد از مــا متقاعــد می شــوند. از ایــن رو اســت کــه متخصصــان فــروش 

و بازاریابــی، آگاهــی از برنــد را ســتون اصلــی قیــف فــروش می داننــد.
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ــد در  ــی از برن ــه آگاه ــد ک ــد ش ــه خواهی ــد، متوج ــروش بیندازی ــف ف ــه قی ــی ب ــر نگاه اگ

تمــام مراحــل ایــن قیــف تأثیرگــذار اســت و می توانــد مخاطــب هــدف را بــه یــک مشــتری 

ــد. ــل کن ــرای کســب و کار مــا تبدی ــادار و دائمــی ب پروپاقــرص، وف

اگــر بخواهیــم تعریــف کامل تــر و شــفاف تری از مفهــوم آگاهــی از برنــد ارائــه دهیــم، 

ــدف  ــان ه ــه »مخاطب ــود ک ــق می ش ــی محق ــد زمان ــی از برن ــه آگاه ــم ک ــم بگویی می توانی

کســب و کار، محصــوالت و خدمــات شــما را بشناســند«، »بیزینــس شــما را بــه رقبایتــان 

ترجیــح دهنــد« و »ســعی کننــد در هنــگام خریــد محصوالتــی کــه شــما هــم آن محصــوالت 

ــام آن  ــا ن ــا فروشــگاه تان شــوند ی ــه صــورت مســتقیم وارد ســایت ی ــد، ب را موجــود داری

محصــول را بــه همــراه نــام برنــد شــما در گــولگ ســرچ کننــد«.
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چه زمانی بفهمیم آگاهی از برند به اوج خودش رسیده است؟
شــما محصوالتــی مثــل اســکاچ، ریــکا، تایــد و پفــک را در نظــر بگیریــد. هــر کــدام از ایــن 

ــنک  ــک، »اس ــی پف ــم اصل ــال اس ــوان مث ــه عن ــد. ب ــان را دارن ــاص خودش ــم خ ــوارد اس م

پنیــری«، اســم اصلــی ریــکا، »مایــع ظرف شــویی« و اســم اصلــی تایــد، »پــودر لباس شــویی« 

اســت ولــی یکــی از شــرکت های تولیدکننــده ایــن محصــوالت بــه قــدری آگاهــی مخاطبــان 

از برنــد خــودش را بــاال بــرده کــه »نــام برنــد« جــای »نــام محصــول« را گرفتــه اســت.

 

 

در واقــع امــروزه هیــچ کــس اســمی از اســنک پنیــری نمــی آورد و همــه بــه ایــن محصــول، 

»پفــک« می گوینــد کــه یــادآوری برنــد پفــک اســت. محصوالتــی مثــل ریــکا، تایــد و اســکاچ 

هــم دقیقــًا چنیــن داســتانی دارنــد.
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ــاد، بدانیــد کــه آگاهــی از  ــی افت ــد و محصول ــرای هــر برن در صورتــی کــه چنیــن اتفاقــی ب

برنــد بــه اوج خــودش رســیده اســت. خیلــی از افــراد ایــن ســوال را مطــرح می کننــد کــه 

آیــا در زمانــه کنونــی هــم یــک کســب و کار می توانــد آگاهــی مخاطبــان از برنــد خــودش 

را بــه اوج برســاند؟ قطعــًا چنیــن امکانــی وجــود دارد ولــی بــه تــالش، خالقیــت و نــوآوری 

باالیــی نیــاز دارد.

نقطه تمایز شناخت برند و آگاهی از برند
 )Brand Awareness( مرحله قبل از آگاهی از برند )Brand Recognition( شناخت برند

اســت. فــرض کنیــد کــه داریــد در خیابــان قــدم می زنیــد کــه ناگهــان چشــمتان بــه یــک 

بیلبــورد میفتــد کــه شــرکت سامســونگ بــرای برندســازی روی آن بــرای محصــوالت و 

ــو و ســبک طراحــی  ــه محــض مشــاهده لوگ ــرده اســت. شــما ب ــغ ک ــود تبلی ــات خ خدم

ــد را پشــت ســر  ــه شــناخت برن ــاًل مرحل ــد؛ چــون قب ــی می بری ــد پ ــت برن ــه هوی ــغ، ب تبلی

گذاشــته اید.

اکنــون حالتــی را تصــور کنیــد کــه وقتــی آن تبلیــغ را از شــرکت سامســونگ می بینیــد، نــه 

ــه  ــق ب ــغ متعل ــه آن تبلی ــغ متوجــه می شــوید ک ــو و ســبک طراحــی تبلی ــا از روی لوگ تنه

شــرکت سامســونگ اســت؛ بلکــه کلــی احساســات در ذهــن و قلــب شــما بیــدار می شــود 

ــد، محصــوالت و  ــن برن ــا ای ــه در گذشــته ب ــن احساســات ناشــی از ارتباطــی اســت ک و ای

ــد. ــرار کرده ای ــش برق خدمات

در واقــع آگاهــی از برنــد ، آمیــزه ای از »شــناخت برنــد«، »احساســات و تجربیــات ناشــی از 

ارتبــاط بــا آن برنــد« و »اطالعــات عمومــی مربــوط بــه برنــد« اســت. بعضــی از متخصصــان 

کســب و کار، تعریــف جالبــی از برنــد دارنــد. آن هــا معتقدنــد کــه برنــد، جایگاهــی اســت کــه 
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یــک کســب و کار در ذهــن و قلــب مخاطبــان دارد. بــا ایــن تعریــف می تــوان فهمیــد کــه 

وقتــی مخاطــب هــدف نســبت بــه برنــد شــما آگاه شــود، در قلــب و ذهــن خــودش جایــگاه 

مشــخصی بــرای برنــد شــما در نظــر گرفتــه اســت.

یک سری آمار و ارقام مهم در مورد اهمیت آگاهی از برند
تــا بــه اینجــای کار بــا مفهــوم آگاهــی از برنــد آشــنا شــدیم و نقطــه تمایــز آن بــا شــناخت 

ــام  ــار و ارق ــک ســری آم ــم ی ــه می خواهی ــن بخــش از مقال ــم. در ای ــح دادی ــد را توضی برن

مهــم در مــورد اهمیــت آگاهــی از برنــد بــرای کســب و کارهــا را بــا هــم مــرور و بررســی کنیــم.

ــود 	  ــان خ ــتان و اطرافی ــه دوس ــی را ب ــد برندهای ــالم کرده ان ــتریان اع ــد از مش 94 درص

ــرده باشــند. ــرار ک ــا آن برق ــی ب ــاط عاطف ــک ارتب ــه ی ــد ک پیشــنهاد می دهن

82 درصــد از ســرمایه گذاران اذعــان دارنــد کــه در هنــگام ســرمایه گذاری روی یــک 	 

کســب و کار، بــه برنــد آن بیزینــس و تجربیاتــی کــه از آن برنــد داشــته اند، توجــه 

می کننــد.
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77 درصــد از مشــتریان بــه صراحــت گفته انــد کــه در هنــگام خریــد محصــوالت و 	 

ــول! ــود محص ــام خ ــا ن ــد ت ــه می کنن ــد توج ــه برن ــتر ب ــات، بیش خدم

72 درصــد از مشــتریان جهــان، حداقــل بــه یــک برنــد وفــادار هســتند. در صورتــی کــه 	 

شــما هــم دنبــال مشــتریان وفــادار و افزایــش وفــاداری بــه برنــد خــود هســتید، بایــد 

ابتــدا از افزایــش آگاهــی از برنــد آغــاز کنیــد.

13 درصــد از مشــتریانی کــه در نظرســنجی های معتبــر شــرکت کرده انــد، می گوینــد کــه 	 

حاضرنــد بــرای محصــوالت برنــدی کــه تأثیــر مثبتــی روی دنیــای پیرامــون خــود گذاشــته 

اســت، تــا 50 درصــد بیشــتر هزینــه کننــد.

81 درصــد از مصــرف کننــدگان، بایــد ابتــدا بــه یــک برنــد اعتمــاد کننــد تــا بتواننــد از 	 

آن خریــد کننــد.

ــه 	  ــت ک ــتریانی اس ــته از مش ــه آن دس ــق ب ــا، متعل ــب و کاره ــد کس ــد از درآم 65 درص

ــد. ــد دارن ــی از برن آگاهــی کاف

توجــه داشــته باشــید کــه 88 درصــد از مشــتریان در هنــگام اعتمــاد بــه برندهــا، اعتبــار 	 

برنــد را در اولویــت قــرار می دهنــد.

در صورتــی کــه دنبــال افزایــش آگاهــی از برنــد خــود هســتید، بایــد بــه رنــگ اصلــی لوگــو 	 

ــد؛ چــون اســتفاده از رنــگ مناســب  و ســایر اجــزای کســب و کار خــود اهمیــت بدهی

می توانــد شــناخت مخاطبــان هــدف از برنــد شــما را تــا 80 درصــد افزایــش دهــد.

حــدود 0.05 ثانیــه طــول می کشــد تــا دیــدگاه و نظــر مخاطــب در مــورد ســایت شــما 	 

مشــخص شــود. پــس خیلــی مراقــب نمــا و صفحــه اصلــی ســایت خــود باشــید.

ــان 	  ــد و ایجــاد تجربیــات خــوب در ذهــن و قلــب مخاطب ــرای افزایــش آگاهــی از برن ب

ــد. 66 درصــد از  ــت بدهی ــه مفهــوم »شــفافیت« اهمی هــدف، در کســب و کار خــود ب
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ــد. ــد می دانن ــک برن ــات ی ــن خصوصی ــی از جذاب تری ــفافیت را یک ــتریان، ش مش

اگــر می خواهیــد حــس نوســتالژیک خوبــی بــه مخاطبــان و مشــتریان خــود بدهیــد، 	 

نســبت بــه دغدغه هــای اجتماعــی و سیاســی بی تفــاوت نمانیــد. 64 درصد از مشــتریان 

در سراســر جهــان، تنهــا بــه خاطــر موضع گیری هــای یــک کســب و کار در شــرایط سیاســی 

و اجتماعــی، از آن خریــد یــا آن را تحریــم می کننــد.

مزایای افزایش آگاهی از برند برای کسب و کارهای مختلف
افزایــش آگاهــی از برنــد مزایــای مختلفــی بــرای بیزینس هــا بــه همــراه دارد. در ایــن 

بخــش از مقالــه می خواهیــم بــه چنــد مــورد از مزایــا اشــاره کنیــم.

1. افزایش سهم بازار کسب و کار
یکــی از مهم تریــن مزیت هــای افزایــش آگاهــی مخاطبــان هــدف از برنــد مــا ایــن اســت کــه 

ســهم بــازار )Market Share( کســب و کارمــان افزایــش می یابــد؛ یعنــی هــر چــه آگاهــی 

از برنــد مــا بیشــتر باشــد، تعــداد بیشــتری از مخاطبــان هــدف محصــوالت و خدمــات، بــه 

ســمت کســب و کار مــا می آینــد.
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خیلــی از مدیــران و صاحبــان کســب و کارهــا ایــن موضــوع را می داننــد و بــه همیــن 

ــک  ــردن ی ــد. شــاید اجــاره ک ــد پرداخــت می کنن ــی برن ــرای بازاریاب ــی ب ــه باالی خاطــر هزین

بیلبــورد و تبلیغــات روی آن از نظــر خیلــی از مدیــران منطقــی نباشــد ولــی بعضــی کســب 

و کارهــا بــرای افزایــش شــناخت مخاطبــان از برنــد خــود، ایــن ســرمایه گذاری را بــه جــان 

می خرنــد.

ــی  ــش آگاه ــرای افزای ــه ب ــی ک ــا و اقدامات ــر تالش ه ــه اکث ــید ک ــته باش ــه داش ــه توج البت

از برنــد خــود انجــام می دهیــد، در کوتاه مــدت بــه نتیجــه نمی رســد و بایــد صبــور 

ــد. الزم  ــدت رخ نمی ده ــازار در کوتاه م ــش ســهم ب ــد. افزای ــا نتیجــه آن را ببینی باشــید ت

اســت مخاطبــان هــدف بــا برنــد و محصــوالت شــما ارتبــاط برقــرار کننــد، حــس خوبــی از 

محصوالتتــان بگیرنــد، ایــن حــس چندیــن بــار تکــرار شــود تــا در نهایــت نــام برنــد شــما بــر 

قلــب و ذهــن مخاطــب، نقــش ببنــدد.

2. بهبود احساس مخاطب نسبت به برند
ــوم شــناخت  ــر از مفه ــد، فرات ــی از برن ــم آگاه ــان کردی ــن بی ــش از ای ــه پی ــور ک ــان ط هم

برنــد اســت و احســاس مثبــت مخاطــب نســبت بــه محصــوالت و خدمــات شــما را هــم 

شــامل می شــود. فــرض کنیــد کــه افــراد زیــادی شــما را بشناســند ولــی نــزد آن هــا محبــوب 

ــا پرســونال برندینــگ شــما نتیجــه  نباشــید، چــه اتفاقــی میفتــد؟ برندســازی شــخصی ی

منفــی بــرای شــما بــه همــراه خواهــد داشــت.

در صورتــی کــه می خواهیــد کســب و کاری پرمشــتری و دوست داشــتنی راه انــدازی کنیــد، 

الزم اســت مشــتریان، برنــد شــما را بشناســند و نســبت بــه آن احســاس خوبــی داشــته 

باشــند. یکــی از مزایــای آگاهــی از برنــد ایــن اســت کــه باعث می شــود مشــتریان، احســاس 
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خوبــی نســبت بــه کســب و کار شــما داشــته باشــند و بــا کمــال رضایــت و خوشــحالی از 

شــما خریــد کننــد.

بیشــتر بخوانیــد: پرســونال برندینــگ چیســت و چطــور یــک برنــد شــخصی در فضــای وب 

بســازیم؟

3. بهبود قیف فروش و افزایش درآمد کسب و کار
همیشــه مشــتریان، مهم تریــن ســرمایه و نقطــه اتــکای هــر کســب و کار هســتند. اگــر یــک 

کســب و کار بــه فکــر راضــی و خوشــحال کــردن مشــتریان خــودش نباشــد، پــس بــا چــه 

ــال راضــی  ــر کســب و کاری دنب ــه می دهــد؟ اگ ــت خــودش ادام ــه فعالی ــری ب هــدف دیگ

کــردن مشــتریان خــود نباشــد، دیــر یــا زود از بیــن خواهــد رفــت.

یکــی از مزایــای مفهــوم آگاهــی از برنــد ایــن اســت کــه بــه افزایــش رضایــت و خوشــحالی 

مشــتریان کمــک می کنــد، بــر تمــام مراحــل قیــف فــروش شــما تأثیــر مثبــت می گــذارد و 

باعــث افزایــش درآمــد کســب و کار شــما می شــود. بســیاری از مدیــران و صاحبــان کســب 

و کار دنبــال راه میانبــری بــرای نفــوذ ســریع بــه ذهــن و قلــب مشــتری هســتند. بهتریــن 

ــرای  ــوا ب ــا تمــام ق ــه ب ــن اســت ک ــرد ای ــراد پیشــنهاد ک ــن اف ــه ای ــوان ب ــه می ت مســیری ک

خوشــحال کــردن مشــتریان خــود تــالش کننــد. همیــن کار ســاده بــه مــرور زمــان، آگاهــی 

از برنــد شــما را بــه طــرز خیره کننــده ای افزایــش خواهــد داد.
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4. افزایش اعتماد بین کسب و کار و مشتریان
ــاال رفتــن  ــد ایــن اســت کــه موجــب ب ــای مهــم افزایــش آگاهــی از برن یکــی دیگــر از مزای

ــراد بیشــتری  ــن کســب و کار و مشــتریان می شــود. هــر چــه تعــداد اف ســطح اعتمــاد بی

نســبت بــه برنــد شــما آگاه شــوند، راحت تــر می تواننــد بــه شــما و برندتــان اعتمــاد کننــد.

ــه روابــط انســانی دقــت کنیــد، متوجــه خواهیــد شــد کــه دو نفــر ابتــدا یکدیگــر را  اگــر ب

ــه  ــد ب ــد، می توانن ــل ش ــی حاص ــدار کاف ــه مق ــناخت ب ــن ش ــه ای ــی ک ــند و زمان می شناس

یکدیگــر اعتمــاد کننــد. ایــن موضــوع در رابطــه بیــن یــک برنــد و مخاطبــان هــدف هــم 

وجــود دارد. هــر چقــدر کــه مشــتریان بیشــتری کســب و کار و محصــوالت شــما را بشناســند 

ــه  ــد ب ــر می توانن ــد شــما داشــته باشــند، راحت ت ــه برن و ذهنیــت خوشــایندتری نســبت ب

ــر و پایدارتــر خواهــد بــود. شــما اعتمــاد کننــد و ایــن اعتمــاد، عمیق ت
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5. باال رفتن میزان وفاداری مشتریان نسبت به یک برند
وقتــی آگاهــی از برنــد بــاال بــرود، مشــتریان بــا برنــد مــا آشــنا می شــوند و بــه تدریــج بــا 

کســب و کار مــا احســاس راحتــی می کننــد. ایــن احســاس راحتــی بــه مــرور زمــان، نوعــی 

ارتبــاط عاطفــی و احساســی بیــن مشــتری و بیزینــس بــه وجــود مــی آورد و همیــن رابطــه 

صمیمــی و عاطفــی اســت کــه خریــد کــردن از مــا را بــرای مشــتری دلپذیــر می کنــد.

مطالعــات و بررســی مغــز انســان نشــان می دهــد کــه در هنــگام خریــد کــردن و درد 

کشــیدن، دقیقــًا بخش هــای یکســانی از مغــز تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد. چیــزی کــه ایــن 

ــک رابطــه  ــد ی ــا بای ــه کســب و کاره ــد، آن اســت ک ــا مشــخص می کن ــرای م ــات ب مطالع

ــد  ــگام خری ــا مشــتری در هن ــد ت ــه وجــود بیاورن ــن خودشــان و مشــتریان ب احساســی بی

ــد. ــه کن ــری را تجرب ــردن، احساســات دل اگیزت ک

آگاهــی از برنــد باعــث می شــود کــه کســب و کار مــا در ذهــن مخاطــب بــه یــک موجــود 

زنــده، فهیــم و سرشــار از احساســات انســانی تبدیــل شــود. حال اگــر یک مدیر یــا کارآفرین، 

موفــق شــد چنیــن تصویــر زیبایــی از کســب و کار و برنــد خــود در قلــب مخاطــب حــک 

کنــد، مطمئــن باشــید کــه آثــار ایــن حکاکــی هیــچ وقــت از میــان نمــی رود و مشــتری تــا 

عمــر دارد، بــه آن برنــد وفــادار خواهــد بــود.

6. برتری نسبت به رقبا و سهولت جذب مشتریان جدید
یکــی از مهم تریــن و اساســی ترین مزایایــی کــه آگاهــی از برنــد بــرای کســب و کارهــا دارد، 

برتــری نســبت بــه رقباســت. مطالعــات نشــان می دهــد کــه احتمــال خریــد مشــتریان از 

برندهایــی کــه می شناســند، خیلــی بیشــتر از برندهایــی اســت که نســبت به آن ها شــناخت 

ندارنــد. بنابرایــن اگــر در اندیشــه افزایــش فــروش هســتید، می خواهیــد مشــتریان جدیــد 
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ــش  ــًا روی افزای ــد، حتم ــای خــود بربایی ــوی ســبقت را از رقب ــد و گ ــر جــذب کنی را راحت ت

آگاهــی مخاطبــان هــدف از برنــد خــود ســرمایه گذاری کنیــد.

7. توانایی جذب بهترین و خبره ترین نیروی انسانی
وقتــی آگاهــی مخاطبــان هــدف از برنــد شــما زیــاد شــود و مــردم حــس خوبــی نســبت بــه 

کســب و کار، محصــوالت و خدمــات شــما پیــدا کننــد، قطعًا وقتی آگهی اســتخدام منتشــر 
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می کنیــد، متوجــه خواهیــد شــد کــه کلکســیونی از بهتریــن متخصصــان و تکنســین های 

ــرای اســتخدام شــدن در بیزینــس شــما صــف می کشــند و آن موقــع  ــوم ب ــن مــرز و ب ای

اســت کــه شــما می توانیــد مجموعــه ای از بهتریــن و خبره تریــن نیــروی انســانی را در 

کســب و کار خــود داشــته باشــید.

در واقــع آگاهــی از برنــد موجــب جــذب بهتریــن نیروهــا در کســب و کار می شــود و متقابــاًل 

حضــور نیروهــای باســواد، ماهــر و خبــره باعــث می شــود کــه آگاهــی مخاطبــان هــدف از 

برنــد شــما بــه میــزان قابــل توجهــی رشــد کنــد.

راهکارها و استراتژی های عالی برای افزایش آگاهی از برند
اکنــون می دانیــم کــه افزایــش آگاهــی از برنــد چــه امتیازهــا و مزایایــی بــرای کســب و کار 

مــا دارد. ســوالی کــه احتمــااًل بــرای شــما هــم بــه وجــود آمــده ایــن اســت کــه چــه راهکارهــا 

و روش هایــی بــرای افزایــش آگاهــی از برنــد وجــود دارد؟ چگونــه می توانیــم آگاهــی 

مخاطبــان هــدف از برنــد خودمــان را باالتــر ببریــم و احســاس آن هــا نســبت بــه برندمــان را 

بهبــود ببخشــیم؟ در ادامــه چنــد راهــکار خــوب در ایــن زمینــه ارائــه شــده اســت کــه عمــل 

بــه آن هــا می توانــد بــرای کســب و کارهــای مختلــف، مفیــد و راهگشــا باشــد.
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1. تولید محتواهای ارزشمند، مفید و کاربردی
یکــی از مهم تریــن روش هــای افزایــش آگاهــی از برنــد ایــن اســت کــه در وب ســایت و 

رســانه های اجتماعــی مربــوط بــه برنــد خــود، محتــوای متنی، صوتــی، تصویــری و ویدیویی 

ــر باشــد،  ــر و کاربردی ت ــوای شــما ارزشــمندتر، مفیدت ــد. هــر چقــدر محت ــاب منتشــر کنی ن

میــزان نفوذتــان در قلــب و ذهــن مخاطــب بیشــتر می شــود. دوره محتــوا نویســی بــرای 

ســایت بــه شــما کمــک می کنــد محتــوای متنــی نــاب و منحصــر بــه فــردی بــرای وب ســایت 

خــود تولیــد کنیــد.

البتــه بــرای افزایــش آگاهــی مخاطبــان هــدف از برنــد خــود بــه ســایر مدل هــای محتــوا 

ــه شــما کمــک می کنــد کــه  ــاز داریــد. دوره تولیــد محتــوای دیجیتــال حرفــه ای ب هــم نی

شــیوه تولیــد تمامــی فرمت هــای محتوایــی را یــاد بگیریــد و بیزینــس خــود را بــه بهتریــن 

ــک  ــد خــود ی ــوای برن ــد محت ــرای تولی ــد ب ــد. ســعی کنی ــی کنی ــه مخاطــب معرف شــل ب

ــه نتیجــه برســید. ــی ســریع تر ب ــا خیل ــزی درســت و منســجم داشــته باشــید ت برنامه ری
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2. کار کردن روی سئوی داخلی و خارجی
در حــال حاضــر ســئو بــه یکــی از مهم تریــن ابزارهــای آگاهــی از برنــد تبدیــل شــده اســت؛ 

زیــرا بــه برنــد شــما کمــک می کنــد کــه بهتریــن رنک هــای گــولگ را تصاحــب کنــد. وقتــی 

بتوانیــد از طریــق ســئو نویســی یــا تولیــد محتــوای سئوشــده رنک هــای برتــر گــولگ را در 

کلمــات کلیــدی مرتبــط بــا بیزینــس خــود بگیریــد، بــه تدریــج مخاطبــان هــدف بــا برنــد 

شــما آشــنا می شــوند، بــا شــما ارتبــاط می گیرنــد و بــه تدریــج آگاهی شــان از برنــد شــما 

بیشــتر می شــود.

در صورتــی کــه می خواهیــد در صنعــت و بیزینــس خودتــان همیشــه در صــدر نتایــج 

ــه شــما می دهــد  ــری تمــام آموزش هــای الزم را ب جســتجوی گــولگ باشــید، دوره ســئو اب

ــد، برســید. ــه هدفــی کــه مــد نظــر داری ــا بتوانیــد در ســریع ترین زمــان ممکــن ب ت

3. استفاده بهینه از اهرم پرقدرت رسانه های اجتماعی
ــه کامنت هــا پاســخ  در رســانه های اجتماعــی، حضــوری جــدی و فعــال داشــته باشــید. ب

دهیــد، دایرکت هــا را بــه صــورت مــداوم بررســی کنیــد و در ســریع ترین زمــان ممکــن بــه 

ــان در  ــی کــه یکــی از مخاطب ــد. در صورت ــان رســیدگی کنی خواســته ها و نیازهــای مخاطب

ــه  ــی زود وارد صحن ــد خیل ــعی کنی ــرد، س ــن ک ــما را منش ــد ش ــی، برن ــانه های اجتماع رس

شــوید تــا بتوانیــد تعریــف و تمجیدهــا را ارج نهیــد یــا بــه انتقــادات، بــه بهتریــن شــل 

پاســخ دهیــد.

ســعی کنیــد هشــتگ مخصــوص خودتــان را در رســانه های اجتماعــی بســازید و بــه صــورت 

مــداوم از آن اســتفاده کنیــد. تولیــد محتــوای خــاص و منحصــر بــه فــرد بــرای بازاریابــی 

شــبکه هــای اجتماعــی را در اولویــت قــرار دهیــد. ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد کــه نــام 
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و آوازه برنــد خــود را بــه آن دســته از مخاطبــان هدفــی کــه در رســانه های اجتماعــی حضــور 

دارنــد، برســانید و آگاهــی از برنــد خــود را افزایــش دهیــد. بــدون حضــور موثــر در سوشــال 

مدیــا، افزایــش آگاهــی از برنــد خیلــی مشــل و زمان بــر می شــود. پــس بــرای اســتفاده از 

اهــرم پرقــدرت رســانه های اجتماعــی برنامه ریــزی کنیــد.

4. برنامه ریزی برای تولید پادکست و اینفلوئنسر مارکتینگ
ــانه های  ــد و در رس ــد کنی ــت تولی ــد و باکیفی ــد پادکســت های مفی ــه بتوانی ــی ک در صورت

 »Castbox « اجتماعــی، وب ســایت کســب و کار و پلتفرم هــای مخصــوص پادکســت مثــل

ــرای شــنیدن صحبت هــای شــما  ــادی ب منتشــر کنیــد، مطمئــن باشــید کــه گوش هــای زی
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وجــود دارد. تولیــد پادکســت های جــذاب یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای تصاحــب شاه نشــین 

قلــب مشــتریان اســت.

اینفلوئنســر مارکتینــگ هــم تأثیــر زیــادی روی مخاطبــان هــدف دارد و کمــک خوبــی بــه 

افزایــش آگاهــی از برنــد می کنــد. البتــه بایــد اینفلوئنســرهایی را پیــدا کنیــد کــه بتواننــد 

بیشــترین بازدهــی را بــرای شــما داشــته باشــند.

مطالعه بیشتر:اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

5. همکاری با سایر برندها برای تحقق اهداف
فــرض کنیــد یکــی از دوســتان یــا آشــنایان شــما کســب و کاری دارد و می خواهــد میــزان 

آگاهــی مخاطبــان هــدف از برنــد خــودش را افزایــش دهــد. در چنیــن مواقعــی شــما 

ــه  ــد ک ــد و در عــوض از او بخواهی ــان خــود معرفــی کنی ــه مخاطب ــد او را ب ــد برن می توانی

ــد الیوهــای مشــترک در  ــد. همچنیــن می توانی ــه مخاطبانــش معرفــی کن ــد شــما را ب برن

اینســتاگرام برگــزار کنیــد. بــه طــور کلــی همــکاری بــا ســایر برندهــا می توانــد رونــد افزایــش 

آگاهــی از برنــد شــما را ســرعت ببخشــد. در صورتــی کــه حــوزه کاری برندهــا بــه هــم نزدیــک 

باشــد، ایــن روش )همــکاری بــا ســایر برندهــا( خیلــی خــوب جــواب می دهــد.
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ذره ای شــک نکنیــد کــه بــا آمــوزش می توانیــم برنــد خــود را در قلــب مشــتریان، 
جاودانــه کنیــم

بســیاری از مدیــران و صاحبــان کســب و کارهــا ایــن پرســش را مطــرح می کننــد کــه 

چگونــه می توانیــم یــک کســب و کار قــوی راه انــدازی کنیــم و جایگاهــی مطمئــن و عالــی 

را در ذهــن و قلــب مخاطــب بــه خودمــان اختصــاص دهیــم؟ تمــام رمــز و راز موفقیــت در 

ــه اســت. ــری آموزه هــا نهفت زندگــی و کســب و کار، در واژه »آمــوزش« و بکارگی

در صورتــی کــه می خواهیــد یــک برنــد قدرتمنــد را پایه گــذاری کنیــد و نــام و آوازه ای خــاص 

و شایســته بــرای برنــد خــود کســب نماییــد، بایــد روی آمــوزش و یادگیــری ســرمایه گذاری 

کنیــد. مــارک زاکربــرگ، مدیرعامــل موفــق مجموعــه متــا، چنــد ســال قبــل، راز موفقیــت را 

»یادگیــری مســتمر« اعــالم کــرد. بنابرایــن بــرای افزایــش آگاهــی از برنــد الزم اســت بــه طــور 

جــدی در مســیر یادگیــری گام برداریــد.
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یکــی از دوره هــای آموزشــی عالــی مجموعــه مدیــر وب کــه در آن راه و رســم وبمســتری و 

کارآفرینــی را بــه صــورت همزمــان یــاد می گیریــد، دوره جامــع وب آفرینــی اســت. ایــن دوره 

آموزشــی تــالش می کنــد شــیوه راه انــدازی و مدیریــت یــک کســب و کار اینترنتــی موفــق را 

بــه شــما آمــوزش دهــد. بــا بکارگیــری آموزه هــای ایــن دوره، بــه راحتــی می توانیــد آگاهــی 

مخاطبــان هــدف از برنــد خــود را افزایــش دهیــد و برنــد خــود را در ذهــن و قلــب مخاطــب 

جاودانــه کنیــد.

آیــا تاکنــون بــرای افزایــش آگاهــی مخاطبــان هــدف از برنــد خــود تــالش کرده ایــد؟ چــه 

اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام داده ایــد؟ از نظــر شــما موثرتریــن اقدامــات بــرای افزایــش 

ــد کار درســت و  ــی برن ــد چیســت؟ از نظــر شــما ســرمایه گذاری روی بازاریاب آگاهــی از برن

ــا مــا و ســایر  هوشــمندانه ای اســت؟ لطفــًا نظرهــا، پرســش ها و پیشــنهادهای خــود را ب

همراهــان مجموعــه مدیــر وب در بخــش نظــرات )زیــر همیــن مقالــه( بــه اشــتراک بگذارید.
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