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یکــی از فاکتورهــای مهــم در موفقیــت و عــدم موفقیــت کســب و کارهــا انتخــاب نــام 

برنــد اســت در ایــن مقالــه مــی خواهیــم در مــورد مــواردی کــه در انتخــاب نــام برنــد 

بایــد در نظــر بگیرید،صحبــت کنیــم. بــا مــا همــراه باشــید.

نــام برنــد یکــی از فاکتورهــای بســیار مهــم در موفقیــت یــا عــدم موفقیــت یک کســب 

و کار اســت کــه طبــق اصــول خــاص و مهمــی انتخــاب می شــود. نــام برنــد می توانــد 

مفهومــی انتزاعــی داشــته باشــد و یــا دقیقــا بــه مشــتریان بگویــد کــه فعالیت شــرکت 

و نــوع خدمــات و محصــوالت چیســت؟ ممکــن اســت شــما نام هــای مختلفــی بــرای 

نــام برنــد و کســب و کار جدیــد خــود داشــته باشــید، امــا قبــل از انتخــاب بایــد ده هــا 

نکتــه تخصصــی را بدانیــد تــا بتوانیــد انتخابــی مانــدگار و تاثیرگذار داشــته باشــید. 
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نام برند چیست و انتخاب آن چقدر مهم است؟
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــت کار و محصوالت ــم کیفی ــه مه ــد ک ــر کنی ــان فک ــا خودت ــاید ب ش

مشــتریان ارائــه می کنیــد و نامــی کــه بــرای برنــد خــود انتخــاب می کنیــد در درجــه 

اهمیــت پایینــی قــرار دارد، امــا امــروزه متخصصــان موفقیــت در کســب و کار، انتخاب 

یــک نــام مناســب را دروازه موفقیــت آن می داننــد. اگــر شــما یــک نــام مناســب بــرای 

برنــد خــود انتخــاب کنیــد، می توانیــد بــه موفقیــت آن امیــدوار باشــید امــا یــک نــام 

اشــتباه و نامناســب می توانــد همــان ابتــدای کار شــما را بــا شکســت مواجــه کنــد.

ــا  ــد شــما تنهــا چیــزی نیســت کــه دیگــران شــما را ب ــام تجــاری برن ــد ن بایــد بدانی

ــما  ــز ش ــت تمای ــد، عل ــان می ده ــما را نش ــت ش ــام هوی ــن ن ــند. ای آن می شناس

ــا  ــار شــما ب ــت و رفت ــای لحــن صحب ــا برندهــای مشــابه را نمایــش می دهــد، گوی ب

ــما و  ــات ش ــت، اقدام ــه اس ــما در جامع ــگاه ش ــده جای ــان دهن ــت، نش ــتری اس مش

ویژگی هــای محصــول و خدمــات شــما را ارائــه می کنــد و تاثیــر عمیــق و ناخودآگاهــی 

ــذارد. ــان می گ ــر مخاطب ب

شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه بدانیــد در حــال حاضــر تنهــا نــام بســیاری از برندهــا 

بیــش از میلیاردهــا ناموت ارزش دارد و امــروزه شــرکت های بســیاری وجــود دارنــد کــه 

بــرای کســب و کارهــای جدیــد نــام برنــد را طبــق اصــول و قواعــد انتخــاب کــرده و یــا 

بــه آنهــا مشــاوره می دهنــد.
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آیا اسم برند و نام تجاری یک محصول و یا شرکت یکی هستند؟
بهتــر اســت در ابتــدای کار بدانیــم کــه آیــا نــام برنــد و نــام تجــاری کــه بــرای شــرکت 

ــه ایــن ســوال  ــر؟ در پاســخ ب ــا خی و محصــوالت انتخــاب می کنیــم یکــی هســتند ی

ــام  ــاوت و جــدا از هــم هســتند. ن ــوم متف ــن دو کامــا دو مفه ــه ای ــم ک ــد بگوئی بای

تجــاری، نــام شــرکت، نــام بازرگانــی و غیــره اســت کــه بایــد بــه ثبــت رســیده و در 

ــام  ــه ن ــی ک ــرد. در حال ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــی و قانون ــای حقوق فعالیت ه

ــان  ــازار و مخاطب ــه ب ــه ب ــزی اســت ک ــی نداشــته و چی ــت قانون ــه ثب ــازی ب ــد نی برن

ــی از  ــته و ترکیب ــی داش ــه تبلیغات ــتر جنب ــد بیش ــام برن ــع ن ــود. در واق ــی می ش معرف

ــات اســت. ــا خدم ــر مشــهود محصــول و ی ــا غی ویژگی هــای مشــهود و ی
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انواع مختلف نام برند
ــه  ــرار گرفت ــته ق ــد دس ــد در چن ــای برن ــه نام ه ــم ک ــم بدانی ــای کار می خواهی در اینج

و چــه انواعــی دارنــد. بــه طــور کلــی نام هــای برنــد را می تــوان در 6 دســته تقســیم 

بنــدی کــرده کــه هــر کــدام ویژگی هــای خــاص خــود را دارنــد.

اسم های توصیفی
یکــی از انــواع نــام برنــدی کــه می توانیــد بــرای خدمات و شــرکت خــود انتخــاب کنید، 

ــد  ــاله می پردازی ــن مس ــه ای ــما ب ــذاری ش ــام گ ــن ن ــت. در ای ــی اس ــای توصیف نام ه

ــما  ــات ش ــوالت و خدم ــی محص ــا ویژگ ــد و ی ــه می کنی ــی ارائ ــه خدمات ــما چ ــه ش ک

چیســت؟ بــرای مثــال نــام برنــد easypay بــرای یــک شــرکت پرداخــت وجــه دقیقــا 

ــد. ــف می کن ــان خــود ویژگی هــای کاری خــود را توصی ــرای مخاطب ب

ایــن نــوع از نــام برنــد شــاید بتوانــد بــه طــور دقیــق بــه مخاطبــان شــما بگویــد کــه 

شــما چــه کار می کنیــد، امــا معمــوال نســبت بــه نام هــای دیگــر انعطــاف پذیــری کــم 

تــری دارد. یکــی از معروفتریــن نامهــای ایرانــی ایــن نــوع برنــد، ســامانه آنایــن رزرو 

هتــل، ســوئیت و مکان هــای اقامتــی جابامــا اســت کــه توانســته بــه طــور کامــل در 

نــام برنــد خــود، خدماتــی کــه ارائــه می کنــد را توصیــف کنــد.
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 نام های افراد و یا نام خانوادگی
ــه از  ــت ک ــی اس ــام خانوادگ ــا ن ــرد و ی ــک ف ــام ی ــد ن ــای برن ــری از نام ه ــته دیگ دس

ــن  ــرد. ای ــاره ک ــداهلل اش ــاج عب ــمک ح ــه پش ــوان ب ــران می ت ــا در ای ــن آنه معروفتری

نام هــا معمــوال هیــچ تاثیــر خاصــی روی مخاطــب نگذاشــته و هیــچ ذهنیــت مثبــت 

ــام برنــد  ــرای انتخــاب ن و یــا منفــی بــه او نمی دهــد. اگــر شــما نیــز قصــد داریــد ب

خــود ایــن دســته را انتخــاب کنیــد بایــد حتمــا بــه ایــن مســائل توجــه کنیــد کــه آیــا 

ایــن نــام در فضــای رقابتــی می توانــد موفــق باشــد؟ آیــا بــه دنبــال فعالیــت کســب و 

کار و خانوادگــی هســتید؟ آیــا در گذشــته پــدران شــما در ایــن زمینــه صاحــب ســبک 

ــد؟ ــده بوده ان ــناخته ش و ش

انتخــاب ایــن نــام برنــد شــاید یکــی از پــر ریســکترین روش هــای انتخــاب نــام برنــد 

کســب و کارتــان در دنیــای امــروز باشــد. 

 

اسم های معنادار و مرتبط
ــاب  ــدی انتخ ــدی بع ــته بن ــت کاری در دس ــه فعالی ــط ب ــادار و مرتب ــد معن ــام برن ن

ــا  ــام دقیق ــن ن ــه ای ــه آن ک ــل توج ــم و قاب ــه مه ــرد. نکت ــرار می گی ــد ق ــای برن نام ه

توصیــف کننــده نــام شــرکت و یــا خدمــات آن نیســت، بلکــه نامــی معنــا دار و مرتبــط 

بــا فعالیــت اســت. بــرای مثــال نــام برنــد آب معدنــی دماونــد بهتریــن مثــال داخلــی 

ــت  ــه فعالی ــد ک ــه شــما نمی گوی ــا ب ــرا دقیق ــذاری اســت. زی ــام گ ــوع ن ــن ن ــرای ای ب

برنــد در چــه زمینــه ای اســت، امــا کامــا بــا فعالیــت آن هماهنــگ اســت.

ــرار  ــته ق ــن دس ــت در ای ــز درس ــن نی ــگاه آنای ــن فروش ــازون بزرگتری ــد آم ــام برن ن
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ــت،  ــان اس ــه جه ــن رودخان ــازون بزرگتری ــد آم ــه می دانی ــور ک ــان ط ــرد. هم می گی

بنابرایــن انتخــاب آن بــرای ایــن فروشــگاه نیــز کامــا مناســب و منطقــی اســت. یــک 

ــه از  ــد، فلشــی اســت ک ــن برن ــام ای ــه در انتخــاب ن ــه ای و زیرکان شــگرد بســیار حرف

حــرف a روی حــرف z کشــیده شــده اســت. a و z اولیــن و آخریــن حــروف الفبــای 

انگلیســی هســتند. ایــن فلــش نشــان می دهــد در ایــن فروشــگاه هــر چــه بخواهیــد 

ــد. ــرده و بخری ــدا ک ــد پی ــا صــد می توانی ــر ت صف
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اسم های مخفف
ــیار  ــه بس ــت ک ــد اس ــام برن ــاب ن ــری در انتخ ــدی دیگ ــته بن ــف دس ــم های مخف اس

نیــز معــروف و پرطرفــدار اســت. در ایــن نــام شــما معمــوال حــروف اول یــک شــعار 

ــرای  ــد. ب ــرار می دهی ــر ق ــار یکدیگ ــا را کن ــا نام ه ــا و ی ــات، ویژگی ه ــی، خدم تبلیغات

ــف شــرکت  ــه مخف ــی اســت ک ــام شــناخته شــده ایران ــک ن ــران ی ــا در ای ــال مپن مث

ــت. ــران اس ــی ای ــای نیروگاه ــت پروژه ه مدیری

اسم های برگرفته از زبان های خارجی
ــارم در  ــته چه ــر، دس ــای دیگ ــا زبان ه ــی و ی ــات انگلیس ــه از کلم ــی برگرفت نام های

انتخــاب نــام برنــد اســت. در صورتــی کــه نــام برنــد شــما قــرار اســت جهانــی باشــد، 

شــما بایــد بــه معنــی آن در زبان هــای دیگــر نیــز توجــه کنیــد. بــرای مثــال سامســونگ 

در زبــان کــره ای بــه معنــای ســه ســتاره و در زبــان دانمارکــی بــه معنــای یــک بــازی 

خــوب اســت. 

در برندهــای ایرانــی ایــن نــام برنــد معمــوال از کلمــات انگلیســی گرفتــه می شــود تــا 

مخاطــب بــا آنهــا آشــنایی نســبی داشــته باشــد. بــرای مثــال نــام برنــد ســافتلن از 

ــد  ــه شــده و ایــن احســاس را در مخاطــب ایجــاد می کن ــرم گرفت ــای ن ــه معن soft ب

ــود. ــد ب ــرم خواهن کــه لباس هــا بعــد از شســت و شــو ن
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اسم های ابداعی و خاص
آیــا تــا کنــون بــا خودتــان فکــر کرده ایــد کــه نــام بامیلــو دقیقــا بــه چــه معنــا اســت 

و در کــدام دســته بنــدی نــام برنــد قــرار می گیــرد؟ نام هــای ابداعــی و اختراعــی بــرای 

برندهــای جدیــد بایــد خــوش آواز و منحصــر بــه فــرد بــوده و قدرتمنــد باشــند. ایــن 

ــته  ــوزون داش ــی م ــده و لحن ــی مان ــب باق ــن مخاط ــی در ذه ــه راحت ــد ب ــا بای نام ه

باشــد.

 

ویژگی هایی که نام برند داشته باشد؟
ــش  ــن بخ ــدیم. در ای ــنا ش ــواع آن آش ــد و ان ــام برن ــف ن ــا تعری ــای کار ب ــا اینج ت

ــد؟ ــته باش ــی داش ــه ویژگی های ــد چ ــا بای ــام دقیق ــن ن ــه ای ــم ک ــم بدانی می خواهی

کوتاه باشد
ــه  ــه آن توج ــد ب ــد بای ــام برن ــاب ن ــرای انتخ ــه ب ــی ک ــن ویژگی های ــی از مهمتری یک

ــی  ــان باق ــن مخاطب ــی در ذه ــای طوالن ــت. نام ه ــام آن اس ــودن ن ــاه ب ــد، کوت کنی
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ــه شــما  ــه ســرعت فرامــوش می شــود. در حالــت ایــده آل متخصصــان ب ــده و ب نمان

ــد.  ــرف باش ــه و 10 ح ــر 3 کلم ــد حداکث ــما بای ــد ش ــام برن ــد ن می گوین

متمایز و منحصر به فرد باشد
از دیگــر ویژگی هــای نــام یــک برنــد منحصــر بــه فــرد بــودن آن اســت. شــاید شــما 

ــرای محصــول و  ــد معــروف و شــناخته شــده ب ــا یــک برن ــد نامــی مشــابه ب بخواهی

خدمــات خــود انتخــاب کنیــد و بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه بــا ایــن کار تاثیــر مثبتــی 

ــا اشــتباه اســت و  ــن اســتراتژی کام ــه ای ــی ک ــد! در حال ــان می گذاری روی مخاطبانت

ممکــن اســت در مخاطبــان شــما ایــن بــاور را ایجــاد کنــد کــه شــما نســخه فیــک و 

کپــی شــده آن برنــد معــروف هســتید.

ــال  ــرای مث ــود. ب ــز ش ــاز نی ــما دردسرس ــرای ش ــد ب ــن می توان ــاله همچنی ــن مس ای

ــیس  ــازه تاس ــرکت ت ــن از ش ــد و فش ــه م ــال در زمین ــرکت Victoria Secret فع ش

ــرده و  ــکایت ک ــد ش ــام برن ــرداری از ن ــی ب ــوان کپ ــه عن Victorias little secret ب

ــد. ــت کن ــی دریاف ــل توجه ــت قاب ــت غرام توانس

تلفظ ساده داشته باشد
ــی  ــد و زمان ــظ کنی ــد، تلف ــا نمی دانی ــد را دقیق ــک برن ــام ی ــما ن ــه ش ــد ک ــور کنی تص

کــه وارد یــک فروشــگاه بــرای خریــد می شــوید از اینکــه نــام اشــتباه بــه زبــان آورده 

ــه  ــد ک ــاب می کن ــما را مج ــادی ش ــد زی ــا ح ــاله ت ــن مس ــوید! ای ــت زده می ش خجال
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محصــول و برنــد دیگــری را انتخــاب کنیــد! نــام برنــد بایــد دارای تلفــظ ســاده ای بوده 

و هــر فــردی بتوانــد بــه راحتــی آن را بــه زبــان بیــاورد.

 

ریتم و ساختار تکرار شونده داشته باشد
در صورتــی کــه نــام برنــد شــما ریتــم و ســاختار تکــرار شــونده داشــته باشــد، راحت تــر 

در ذهــن مانــدگار خواهــد شــد. بــه نام هایــی ماننــد مزمــز و یــا چیــن چیــن دقــت 

کنیــد، نــام ایــن برندهــا دقیقــا از ایــن ویژگــی اســتفاده کرده انــد.

 

قابل ثبت دامنه اینترنتی باشد
دامنــه اینترنتــی همــان آدرس ســایت در موتورهــای جســت و جــو اســت. تصــور کنید 

ــرای برنــد خــود انتخــاب کرده ایــد  ــام را ب کــه شــما بعــد از مدت هــا تحقیــق یــک ن

ــد، متوجــه می شــوید  ــدازی کنی ــد وب ســایت خــود را راه ان ــه می خواهی ــی ک و زمان

دقیقــا بــا همــان نــام یــک دامنــه و یــک ســایت وجــود دارد! در ایــن شــرایط یــا بایــد 

نــام برنــد خــود را تغییــر دهیــد و یــا نــام وب ســایت را متفــاوت از نــام برنــد انتخــاب 
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کنیــد کــه قطعــا تاثیــر منفــی بــر موفقیــت شــما خواهــد گذاشــت. بنابرایــن قبــل از 

انتخــاب نــام حتمــا بــه دامنه هــای ثبــت شــده نیــز توجــه داشــته باشــید.

دارای مواد اولیه باشد
آیــا می دانســتید نــام برنــد معــروف کــوکا کــوال از مــواد اولیــه آن گرفتــه شــده اســت؟ 

کــوکا نــام یــک گیــاه اســت کــه نوشــابه از آن گرفتــه می شــود. همچنیــن از آن جــا 

کــه جــو مــواد اولیــه بــرای تهیــه دلســتر بــوده، برنــد دلســتر جوجــو ایــن نــام را بــرای 

خــود انتخــاب کــرده اســت.

محدود به یک جغرافیا نباشد
همــان طــور کــه در باالتــر نیــز اشــاره کردیــم، نــام برنــد شــما نبایــد محــدود بــه یــک 

موقعیــت جغرافیایــی خــاص باشــد. شــاید از ابتــدای کار شــما بــا خودتــان بگوئیــد 

تنهــا بــه دنبــال فعالیــت داخلــی هســتید و محصــوالت خــود را صــادر نمی کنیــد. امــا 

اگــر چنــد ســال بعــد آن قــدر موفــق شــدید کــه توانســتید فعالیــت خــود را توســعه 
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ــرای  ــدا نامــی را ب ــن خواهــد زد! از همــان ابت ــام اشــتباه شــما را زمی ــد، یــک ن دهی

برنــد خــود انتخــاب کنیــد کــه تنهــا محــدود بــه یــک موقعیــت جغرافیایــی نبــوده و 

حداقــل در زبــان انگلیســی و عربــی معنــی منفــی و بــدی نداشــته باشــد.

بصری باشد
ایــن ویژگــی از انتخــاب نــام برنــد یعنــی ایــن کــه عــاوه بــر نــام بتوانــد یــک تصویــر 

ذهنــی نیــز در مخاطــب ایجــاد کنــد. برندهایــی ماننــد جگــوار، اپــل، ردبــول و غیــره 

ــد. ــه شــمار می رون ــد ب مثــال مناســبی از ایــن ویژگــی نام هــای برن

 

اسم اشخاص معروف و مرتبط باشد
از دیگــر ویژگی هــای نــام برنــد می تــوان بــه اســتفاده از نام هــای افســانه ای و 

معــروف و البتــه مرتبــط نــام بــرد. بــرای مثــال همــه مــا علــی بابــا را عنــوان شــخصی 

کــه همیشــه در ســفر بــوده اســت می شناســیم. در صورتــی کــه کســب و کار و خدمــات 

ــد  ــما می توان ــد ش ــرای برن ــام ب ــن ن ــاب ای ــود، انتخ ــوط می ش ــفر مرب ــه س ــما ب ش

انتخــاب مناســبی بــه شــمار رود.
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متناسب با لوگوی انتخابی باشد
ــه  ــد، ب ــام برن ــر ن ــاوه ب ــا شــرکت خــود ع ــد و ی ــی برن ــات و معرف ــرای تبلیغ شــما ب

یــک لوگــوی مناســب نیــز نیــاز داریــد. در بهتریــن و ایــده آل تریــن حالــت لوگــو بایــد 

مشــابه و متناســب بــا نــام برنــد باشــد. بنابرایــن همزمــان بــا تصمیــم گیــری بــرای 

نــام برنــد، بــه امــکان پذیــری تبدیــل آن بــه لوگــو نیــز فکــر کنیــد.

از طبیعت و یا مکانهای شناخته شده استفاه شده باشد
از دیگــر ویژگی هــای تاثیــر گــذار نــام یــک برنــد، می تــوان بــه اســتفاده از مکان هــای 

ــد  ــی مانن ــد از کلمات ــرد. شــما می توانی ــام ب ــا تاریخــی ن ــی و ی شــناخته شــده طبیع

هیمالیــا، آمــازون، تخــت جمشــید و هــر مــکان طبیعــی و تاریخــی شــناخته شــده در 

انتخــاب نــام برنــد خــود اســتفاده کنیــد.
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مراحل انتخاب نام برند
در ایــن بخــش از مقالــه می خواهیــم بــه طــور گام بــه گام بــا مراحــل انتخــاب یــک 

نــام برنــد مناســب آشــنا شــویم. امــروزه سیســتم های زیــادی طراحــی شــده اند کــه 

ــن  ــت ای ــا در نهای ــد ام ــد می دهن ــام برن ــرای ن ــی ب ــنهادهای مختلف ــما پیش ــه ش ب

شــما و تیــم تخصصــی شــما اســت کــه بایــد تمامــی جوانــب را در نظــر گرفتــه و یــک 

انتخــاب اصولــی و منطقــی داشــته باشــد.

اهدافتان را به طور کامل مشخص کنید
ــه  ــد ک ــخ دهی ــوال ها پاس ــن س ــه ای ــا ب ــد دقیق ــد بای ــام برن ــاب ن در گام اول انتخ

شــما چــه شــرکتی هســتید؟ چــه خدماتــی بــه مشــتریان ارائــه می کنیــد؟ محصــوالت 

شــما چــه ویژگی هایــی دارنــد؟ فلســفه وجــودی شــرکت شــما چیســت؟ چــه چشــم 

انــدازی را پیــش روی خــود می بینیــد؟ چــه چیزهایــی بــرای شــما و شــرکتتان ارزش 

ــود؟  ــوب می ش محس

ــا بتوانیــد یــک  ــه تمامــی ایــن پرســش ها پاســخ داده ت در ابتــدای کار شــما بایــد ب

انتخــاب اصولــی و درســت داشــته باشــید.
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تمامی کلمات ممکن را نوشته و بررسی کنید
ــه ذهنتــان می رســد را نوشــته و ســپس  در گام بعــدی شــما بایــد هــر چیــزی کــه ب

ــاق و  ــراد خ ــد از اف ــما می توانی ــن کار ش ــرای ای ــد. ب ــی کنی ــی و ارزیاب ــا را بررس آنه

متخصــص در ایــن زمینــه اســتفاده کــرده و یــک طوفــان فکــری راه بیاندازیــد. تمامــی 

نام هــای پیشــنهادی را نوشــته و ســپس آنهــا را جداگانــه از زوایــای مختلــف بررســی 

کنیــد.

ــدادی محــدود از نام هــا  ــه تع ــی ب ــان نام هــای انتخاب ــد در می ــت ســعی کنی در نهای

رســیده و ســعی کنیــد از میــان آنهــا نــام مناســب را انتخــاب کنیــد.

نام انتخابی را تست کنید
بررســی و ارزیابــی نــام انتخابــی می توانــد کلیــد موفقیــت انتخــاب نــام برنــد مناســب 

باشــد. در نظــر داشــته باشــید کــه نــام برنــد شــما بایــد بــه مــذاق مشــتریان شــما 

خــوش بیایــد، بنابرایــن قبــل از انتخــاب قطعــی نــام برنــد، حتمــا آن را بــه نظر ســنجی 
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ــای  ــد نام ه ــود دارد، می توانی ــی وج ــای مختلف ــی راه ه ــن ارزیاب ــرای ای ــد. ب بگذاری

ــد از  ــد، می توانی ــنجی بگذاری ــه نظرس ــازی ب ــبکه های مج ــود را در ش ــنهادی خ پیش

مخاطبــان خــود بخواهیــد بیــان کننــد کــه بــا شــنیدن نــام برنــد شــما چــه احساســی 

پیــدا خواهنــد کــرد؟ می توانیــد یــک صفحــه فــرود بــرای آن طراحــی کــرده و میــزان 

بازدیــد ان را بررســی کنیــد. 

نام برند خود را ثبت کنید
بــرای جلوگیــری از بــروز مشــکل، تقلیــد و کاهبرداری هــای احتمالــی شــما حتمــا بایــد 

نــام برنــد خــود را ثبــت کنیــد. مراحــل آن را انجــام داده و هزینــه آن را پرداخــت کنید. 

طبــق قوانیــن نــام برنــد شــما بــه مــدت 10 ســال بــه شــما تعلــق داشــته و پــس از آن 

مجــددا بــرای تمدیــد بایــد اقداماتــی انجــام دهیــد.

جمع بندی
انتخــاب نــام برنــد یکــی از فاکتورهــای مهــم در موفقیــت یــک کســب و کار اســت. 

نــام هــر برنــد می توانــد در 6 دســته بنــدی قــرار گرفتــه و بایــد ویژگی هایــی خــاص 

و منحصــر بــه فــرد داشــته باشــد و بتوانــد بــر مخاطــب تاثیــر مثبتــی بگــذارد. 
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