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پرســونال برندینــگ چیســت؟ طــی دهه هــای اخیــر افــراد موفــق بســیاری توانســته اند 

تــا بــا نــام و اعتبــار شــخصی خــود از روشــی خــاص در بازاریابــی بــه شــهرت و ثــروت 

در کنــار یکدیگــر برســند. ایــن روش کــه پرســونال برندینــگ نــام دارد، روشــی مؤثــر 

و متفــاوت در کســب وکارها اســت کــه از طریــق آن می تــوان کارهــای بزرگــی کــرد.

برندســازی شــخصی )پرســونال برندینــگ( در تعریــف ســاده اســتفاده از نــام و اعتبــار 

یــک شــخص حقیقــی )یــا حقوقــی( یــا در مــواردی محدودتــر یــک گــروه در مقاصــد 

تجــاری و اقتصــادی بــه عنــوان یــک برنــد می باشــد. بــه عبــارت دیگــر، فرآیندهــای 

پیشــرفت یــک کســب وکار بــه وســیله نــام و اعتبــار یــک شــخص کــه مدیر یــا صاحب 

اصلــی آن مجموعــه اســت پرســونال برندینــگ گفتــه می شــود.

البتــه همانطــور کــه اشــاره شــد، این برندســازی صرفــًا به صــورت انفــرادی بــه کار برده 

نمی شــود و ممکــن اســت ایــن اصطــاح بــه یــک گــروه یــا حتــی یــک ســازمان نیــز 

اطــاق شــود. امــا در حالــت عــادی پرســونال برندینــگ ایجــاد، گســترش و مدیریــت 

یــک کســب وکار بــا نــام یــک شــخص اســت.

هنــوز هــم بســیاری از افــراد تفــاوت بیــن برنــد و نــام تجــاری را بــه درســتی نمی دانند. 

ــه معنــی  ــًا ب ــام تجــاری صرف ــام تجــاری باشــد امــا ن ــد شــامل ن ــد شــما می توان برن

ــد مجموعــه ای  ــارت ســاده تر بایــد گفــت کــه برن ــه عب ــد نیســت. درواقــع ب یــک برن
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از اعتبــارات یــک شــخص یــا مجموعــه در زمینــه تجــاری اســت و بــه نوعــی ســمبل 

یــک کســب وکار بــه حســاب می آیــد. بــه عبــارت دیگــر، برنــد همــان چیزیســت کــه 

یــک کســب وکار را بــه ســطح حرفــه ای رســانده و آن را از دیگــر تجارت هــای مشــابه 

ــد. ــز می کن متمای

برنــد شــما چیزیســت کــه شــما را منحصــر بــه فــرد می کنــد. برنــد ماهیت یــک تجارت 

اســت. بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات بایــد اذعــان داشــت کــه هــر کســب وکاری کــه 

یــک نــام تجــاری دارد الزامــًا بــه معنــی دارا بــودن یــک برنــد نیســت! شــاید از بیــن 

ده کســب وکار فعــال، فقــط چنــد مــورد آن هــا برنــد داشــته باشــند.

حــاال همیــن شــرایط را در حالتــی تصــور کنیــد کــه آن اعتبــارات از ســوی یــک شــخص 

خــاص نشــأت گرفتــه باشــد. ایــن فرآینــد همــراه بــا تأثیرگــذاری چندبرابــری و افزایش 

شــهرت آن برنــد صــورت می گیــرد. در ایــن حالــت، پرســونال برندینــگ صــورت گرفتــه 

ــی اســت کــه صدهــا کارآفریــن  اســت و همیــن روش از تکنیک هــای خــاص بازاریاب

برتــر در سراســر دنیــا از آن بــرای توســعه برنــد انحصــاری خــود اســتفاده کرده انــد.

مقاله پیشنهادی: 7 استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید
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تاریخچه پرسونال برندینگ

ــد  ــید و ثروتمن ــاب »بی اندیش ــگ در کت ــونال برندین ــث پرس ــار مبح ــن ب ــرای اولی ب

شــوید« نوشــته نویســنده معــروف آمریکایــی آقــای Napoleon Hill در ســال 1937 

میــادی بــه میــان آورده شــد. ایــده ایــن مبحــث ســال هــا بعــد در کتــاب دیگــری بــه 

 Jack Trout و Ai Ries توســط Positioning: The Battle for Your Mind نــام

مــورد بررســی قــرار گرفــت. در بخشــی از ایــن کتــاب گفتــه شــده کــه مــا می توانیــم 

ــا کمــک اســتراتژی های تثبیــت موقعیــت تجــاری، کســب وکارمان را رونــق دهیــم.  ب

دقیقــًا منظــور از ایــن اســتراتژی، کار روی پرســونال برندینــگ اســت.

امــا اولیــن بــار در ســال 1997 بــود کــه واژه »برندســازی شــخصی« توســط آقــای تــام 

پیتــرز در مقالــه ای بــه نــام »برنــد خودتــان باشــید« بــه کار بــرده شــد. در ایــن مقالــه 

بــه نــکات خاصــی از ایــن مبحــث اشــاره شــد و زوایــای جدیــدی از بازاریابــی مــدرن 

ــاط  ــخصی ارتب ــازی ش ــه، برندس ــن زمین ــان در ای ــده کارشناس ــه عقی ــد. ب ــی ش معرف

ــه  ــه ب ــد اینطــور گفــت ک ــع بای ــی دارد. درواق ــی اینترنت ــا بازاریاب بســیار تنگاتنگــی ب

ــرخ پیشــرفت و توســعه پرســونال  ــن، ن ــت و بازاریابی هــای آنای یمــن وجــود اینترن

برندینــگ نیــز بــه مقــدار چشــم گیــری افزایــش یافــت.
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آقای پیترز در مقاله خود می گوید:

»مهــم نیســت شــما در چــه زمینــه ای فعالیــت می کنیــد و یــا در چــه مکانــی زندگــی 

ــن  ــان هســتیم و ای ــد شــخصی خودم ــل برن ــا انســان ها مدیرعام ــه م ــد. هم می کنی

ــا  ــرده و ب ــخصی مان کار ک ــار ش ــتعدادها و اعتب ــا، اس ــد روی توانایی ه ــا بای ــی م یعن

کمــک آن هــا بــه تجــارت بپردازیــم. ارزش اعتبــار شــما نــه تنهــا از ارزش یــک ســرویس 

یــا محصــول کمتــر نیســت، بلکــه بــه نوبــه خــود بســیار بــا ارزش تــر نیــز اســت.«

 

 

رویکردها و پایه و اساس پرسونال برندینگ

ــه ایــن مبحــث را بروزرســانی  قبــل از هرچیــز بایــد دیــدگاه اولیــه خودمــان راجــع ب
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کنیــم و مفاهیــم ایــن نــوع بازاریابــی را درک کنیــم. در ادامــه شــما را بــا ویژگی هــای 

ــاز  ــورد نی ــای م ــما خصوصیت ه ــه ش ــرده و ب ــنا ک ــی Personal Branding آش اصل

ــم. ــو می کنی ــخصی را بازگ ــازی ش ــح برندس ــرای درک صحی ب

1. ترویج و توسعه یک پلتفرم اختصاصی

پیاده ســازی پرســونال برندینــگ بــه گونــه ای اســت کــه نیــاز به یــک پلتفــرم مخصوص 

ــد  ــش برن ــغ و نمای ــرای تبلی ــزاری ب ــرم اب ــن پلتف ــع ای ــرد دارد. درواق ــر به ف و منحص

شــخصی شــما بــه دیگــران اســت. اینکــه از چــه ابــزار یــا سیســتمی بــرای ایــن کار 

اســتفاده شــود بــه خــود شــما بســتگی دارد. خیلی هــا بــه ســراغ طراحــی و راه انــدازی 

ــا  ــد ت ــی می رون ــبکه های اجتماع ــراغ ش ــه س ــر ب ــی دیگ ــد و بعض ــایت می رون وب س

بتواننــد تعامــل ســریع و راحت تــری بــا مخاطبیــن و هــوادارن داشــته باشــند.

2. تمرکز روی قابلیت ها و ارزش ها

درســت مثــل یــک بازاریابــی و راه انــدازی یــک تجــارت معمولــی، بازاریابــی بــا برنــد 

شــخصی نیــز بــا پیــدا کــردن قابلیت هــا و توانایی هــای شــخصی خــود شــما شــروع 

می شــود. پــس می تــوان گفــت کــه نکتــه پیروزی بخــش بــرای شــما همــان 

ــه  ــه چ ــد ک ــر کنی ــن فک ــورد ای ــت. در م ــوص شماس ــای مخص ــا و ویژگی ه توانایی ه

ــی و  چیــزی شــما را از میلیون هــا انســان مشــابه دیگــر متمایــز کــرده و ایــده ای عال
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منحصــر بــه فــرد در شــما بــه وجــود آورده اســت. ســپس همــان ایــده و ویژگــی را 

ــد. ــان را بررســی کنی ــرار داده و راه هــای توســعه و شــکوفایی آن مــورد بررســی ق

3. تبدیل شدن به یک برند شخصی معتبر

ــل  ــدد کام ــد، در ص ــدا کردی ــود را پی ــای خ ــا و توانایی ه ــه قابلیت ه ــد از اینک بع

ــد و  ــاد بگیری ــد ی ــای جدی ــد چیزه ــا می توانی ــد. ت ــر بیایی ــا ب ــعه آن ه ــردن و توس ک

بــرای رشــد و پیشــرفت تــاش کنیــد. از هــر راهــی کــه می توانیــد اطاعــات جدیــد 

کســب کنیــد تــا کــم کــم بــه یــک منبــع معتبــر و یــک برنــد قابــل اطمینــان تبدیــل 

ــت،  ــو و پادکس ــه ویدئ ــی، تهی ــق مقاله نویس ــوان از طری ــار را می ت ــن اعتب ــوید. ای ش

ــت.  ــش گذاش ــه نمای ــابه ب ــای مش ــی و روش ه ــبکه های اجتماع ــذاری در ش مطلب گ

کاربــران و مخاطبیــن عاشــق ایــن نــوع نمایش هــا هســتند و همیــن مســئله از جملــه 

ــد و آن هــا را  ــران را جلــب می کن ــان و اعتمــاد کارب مســائلی اســت کــه حــس اطمین

ــد. ــک می کن ــان نزدی ــما و برندت ــه ش ب

مقاله پیشنهادی: چطور اعتماد از دست رفته مشتریان را به دست بیاوریم؟

4. تعیین اولویت ها

پایــه و اســاس راه انــدازی یــک برنــد شــخصی و یــا هــر نــوع برنــد دیگــر، تــاش برای 

حرکــت و رســیدن بــه یــک هــدف تعییــن شــده اســت. در برندســازی شــخصی هــم 
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ایــن مســئله صــدق می کنــد. مســلمًا اهــداف اصلــی یــک برنــد تجــاری بایــد توســعه 

کســب وکار، فــروش بیشــتر و افزایــش درآمــد باشــد. بــا ایــن تعاریــف می تــوان گفــت 

کــه برندســازی شــخصی بــه عبــارت دیگــر تــاش بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــاص 

ــات و  ــا تصمیم ــن اولویت ه ــه تعیی ــد ک ــوش نکنی ــت. فرام ــه اس ــی بلندپروازان و حت

اقدامــات شــما را تحــت کنتــرل قــرار می دهــد.

 

 

5. خودتان باشید

ــه  ــف ب ــع مختل ــا در مناب ــا و باره ــید« باره ــان باش ــم »خودت ــذار و مه ــه تأثیرگ جمل

کار بــرده شــده و از نظــر بســیاری از افــراد صرفــًا یــک جملــه انگیزشــی کلیشــه ای و 

تکــراری اســت. شــاید در بعضــی شــرایط بــه ایــن صــورت باشــد امــا اگــر قــرار باشــد 
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کــه جملــه »خودتــان باشــید« در یــک جــا بیشــترین اهمیــت را داشــته و بیشــترین 

ــام  ــد! تم ــخصی باش ــازی ش ــا برندس ــد، آن ج ــته باش ــراه داش ــه هم ــذاری را ب تأثیرگ

ــه شــروع می شــود  ــن جمل ــای همی ــر مبن ــگ ب ــک پرســونال برندین ــه و اصــول ی پای

پــس آن را جــدی بگیریــد!

بهتــر اســت بدانیــد کــه ایــن مســئله دقیقــًا یکــی از دالیــل اصلــی موفقیــت ده هــا 

ــه همیــن  تجــارت و در عیــن حــال شکســت خــوردن ده هــا تجــارت دیگــر اســت! ب

خاطــر اســت کــه هویــت شــخصی در بحــث پرســنال برندینگ مــرز شکســت و پیروزی 

شــناخته می شــود. خیلــی از افــراد فکــر می کننــد اگــر بــا اغــراق در بعضــی چیزهــا و 

یــا نمایــش اطاعــات دروغیــن اقــدام بــه تحــت تأثیــر قــرار دادن مخاطبیــن کننــد، در 

حــال انجــام دادن یــک تکنیــک درســت و موفقیت آمیــز هســتند! بــه جــز غیراخاقــی 

ــا  ــی ب ــن اقدامات ــز چنی ــتاورد نی ــه و دس ــاظ نتیج ــی از لح ــئله، حت ــن مس ــودن ای ب

ــوند. ــه رو می ش ــت رو ب بن بس

بــا ایــن حــال اینکــه بگوئیــم خودتــان باشــید نبایــد بیــش از حــد ســاده تلقــی شــود. 

در همیــن مــورد هــم تکنیک هــا و نــکات زیــادی وجــود دارنــد کــه بســیاری از آن هــا 

ــزوده  ــما اف ــر ش ــارب دیگ ــه تج ــده و ب ــی ش ــان تداع ــما برایت ــت ش ــول فعالی در ط

ــد از  ــد می توانی ــروع کنی ــتی ش ــه درس ــاز را ب ــه آغ ــه نقط ــرای اینک ــا ب ــوند. ام می ش
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افــراد و چهره هــای معــروف و موفــق در ایــن زمینــه الگوبــرداری کنیــد. امــا الگوبــرداری 

ــی اســت  ــدود بازاریابی های ــگ از مع ــد! پرســنال برندین ــرداری برداشــت نکنی را کپی ب

کــه در نهایــت بــا ویژگی هــا و خصوصیت هــای انحصــاری خــود شــما رشــد می کنــد. 

پــس ســعی نکنیــد از دیگــران تقلیــد کنیــد. فقــط از روش هــای آن هــا و پیروزی هــا 

ــد. ــان درس بگیری و شکست هایش

در ایــن مــورد حقیقــت ایــن اســت کــه هرچــه بیشــتر تمرکــز خــود را روی »منحصــر 

بــه فــرد بــودن« خودتــان بگذاریــد، موفقیــت بیشــتری نیــز کســب خواهیــد کــرد. امــا 

ــه یــک وســواس  نبایــد اجــازه دهیــد ایــن تمرکــز از حالــت عــادی خــارج شــده و ب

غیرقابــل کنتــرل تبدیــل شــود.

ــه عمــل آوردیــد، وقــت آن  ــه دیگــر افــراد تحقیقــات کافــی ب بعــد از اینکــه راجــع ب

می رســد تــا بــه ســراغ طراحــی یــک پرســونای )Persona( شــخصی بروید. پرســونای 

برنــد شــخصی شــما می توانــد در کســب اطاعــات مناســب و بــروز و همچنیــن درک 

ــرای بازاریابــی بــه شــما کمــک کنــد.  ــازار و پیــدا کــردن روش هــای کارآمــد ب بهتــر ب

ــه تخصصــی مدیــروب  ــا ایــن مبحــث آشــنا نیســتید، پیشــنهاد می کنیــم مقال اگــر ب

در ایــن رابطــه را مطالعــه کنیــد.
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ــش  ــث افزای ــد باع ــه می توان ــت و چگون ــتری چیس ــونای مش ــط: پرس ــه مرتب مقال

ــود؟ ــروش ش ف

در همیــن راســتا، ســه اصــل مهم و اساســی وجــود دارد کــه قبــل از راه اندازی پرســونای 

خــود بهتــر اســت آن هــا را در نظر داشــته باشــید :

 

هویت خودتان را مشخص کنید

ــا  ــح ب ــاط صحی ــاد ارتب ــرای ایج ــدم ب ــن ق ــما اولی ــخصی ش ــات ش ــت و اطاع هوی

ــردن احساســات  ــل ک ــا Personal Branding اســت. دخی ــی ب مشــتریان در بازاریاب

کاربــران و مشــتریان در یــک کســب وکار نتیجــه مؤثــری در دســتاوردهای آن دارد. بــه 

ــا  ــتحکم ب ــه مس ــک رابط ــی ی ــاظ احساس ــا از لح ــود ت ــه می ش ــر توصی ــن خاط همی

ــه شــما حــس خوبــی داشــته باشــند. ــا آن هــا ب مخاطبیــن برقــرار کنیــد ت

امــا قبــل از اینکــه بخواهیــد چیــزی را بــرای مخاطبیــن خــود بــه نمایــش بگذاریــد، 

ابتــدا بایــد خودتــان شــناخت کاملــی از آن داشــته باشــید. پــس بــا تفکــر و تمرکــز 

روی ویژگی هــای مثبــت و کارآمــد فــردی خــود، ســعی کنیــد یــک بازتــاب جالــب از 

هویــت خودتــان بــه نمایــش بگذاریــد.
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ــردن و  ــت ک ــاص صحب ــتایل خ ــوخ طبعی، اس ــل ش ــاص مث ــای خ ــوالً ویژگی ه معم

ــن  ــد در ای ــه می توانن ــتند ک ــواردی هس ــک م ــخصیت کاریزماتی ــک ش ــتن ی ــا داش ی

مــورد بــه شــما کمــک زیــادی کننــد. امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه زیــاده روی نکنیــد 

ــا  ــی از خصوصیت ه ــردن بعض ــراق ک ــان دادن و اغ ــرای نش ــورد ب ــاش بی م و از ت

ــد. بپرهیزی

 

 

خودتان را معرفی کنید

ــش  ــن پی ــی از مخاطبی ــرای خیل ــه ب ــد ســؤاالتی ک ــی، شــما بای ــه بحــث قبل در ادام

می آیــد را پاســخ دهیــد. یکــی از مهم تریــن این هــا ایــن اســت کــه شــما واقعــًا چــه 

کســی هســتید؟ هــدف شــما چیســت و چــه چیــزی ارائــه کرده ایــد کــه باعــث شــده 
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ــک  ــزی ی ــئله در طرح ری ــن مس ــوند؟ ای ــذب ش ــما ج ــمت ش ــه س ــر ب ــراد دیگ ــا اف ت

پرســونای قــوی بســیار کاربــرد داشــته و حیاتــی اســت.

اینکــه بتوانیــد خودتــان، ویژگی هــا و زمینــه کاری تــان را بــه خوبــی بــرای مخاطبیــن 

توصیــف کنیــد، اولیــن قــدم بــزرگ بــرای شــناخته شــدن هرچــه بهتــر شــما توســط 

دیگــر اشــخاص اســت و در ضمــن، بــا ایــن کار تعامــل خیلــی بهتــری بــا مخاطبیــن 

ــت  ــر از حال ــی بهت ــا را خیل ــای آن ه ــا و نیازه ــد دغدغه ه ــرده و می توانی ــرار ک برق

ــی درک کنیــد. معمول

ــه  ــد ک ــل کرده ان ــق عم ــی موف ــان تجارت های ــًا هم ــه دقیق ــت ک ــن نیس ــه گفت الزم ب

ــران و مشــتریان داشــته اند.  ــق و جامعــی از نیازهــا و دغدغه هــای کارب شــناخت دقی

ــان ســعی در جــذب  ــی خودت ــا معرف ــه ب ــر ک ــن ســاده تر و مطمئن ت چــه راهــی از ای

مخاطبیــن کــرده و اطاعــات باارزشــی بــه دســت بیاوریــد؟!

اعتبار و ارزش کاری خود را مشخص کنید

اگــر خــود شــما بــرای برنــد و کارتــان ارزش قائــل نشــوید، پــس چــه انتظــاری داریــد 

ــاال  ــا اعتمــاد بــه نفــس ب کــه دیگــران ایــن کار را انجــام دهنــد؟ قبــل از هــر چیــز ب

ــن  ــز خــود را روی ای ــد. تمرک ــان کنی ــار خــود و برندت ــه کار روی ارزش و اعتب شــروع ب
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ــط  ــط توس ــه فق ــد ک ــرویس هایی بپردازی ــا س ــوالت ی ــه محص ــه ارائ ــه ب ــد ک بگذاری

شــما یــا بــه صــورت حرفــه ای و انحصــاری توســط شــما ارائــه می شــود. از چــه طریــق 

ــا کمــک چــه چیــزی می توانیــد مــردم را بــه ســمت کســب وکار خــود جــذب  ــا ب و ی

ــتند. ــره هس ــا از آن بی به ــر رقب ــد دیگ ــه می دانی ــی ک ــد؟ چیزهای کنی

ــید و  ــازه کار باش ــک ت ــر ی ــی اگ ــد؟ حت ــژه می کن ــاص و وی ــما را خ ــزی ش ــه چی چ

کســب وکار خودتــان را بــه تازگــی راه انــدازی کــرده باشــید هــم بــاز ویژگــی و قابلیتــی 

ــت. آن  ــا آن را دارا نیس ــر در دنی ــس دیگ ــه هیچک ــت ک ــه اس ــما نهفت ــاص در ش خ

ویژگــی و قابلیــت را پــرورش دهیــد تــا خیلــی ســریع و راحت تــر از چیــزی کــه فکــرش 

ــا ســرعت  ــان را ب ــال آن ارزش شــخصی و برندت ــه دنب ــار برســید و ب ــه اعتب را کنیــد ب

زیــادی افزایــش دهیــد. اعتبــار همــان چیــزی اســت کــه مــردم بــه دنبالــش هســتند 

تــا بــه مشــتریان ثابــت آن تبدیــل شــوند!
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مزایای مهم پرسونال برندینگ

ــازی  ــا برندس ــی ب ــث بازاریاب ــغول در مبح ــراد مش ــن اف ــن و موفق تری ــرا بزرگتری چ

شــخصی آنقــدر ایــن مــورد را مهــم می داننــد؟ مزایــای پیاده ســازی پرســونال 

ــت؟ ــگ در چیس برندین

در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت کــه Personal Branding بــه خاطــر ایــن 

مهــم اســت کــه ایــن بازاریابــی یــک نــوع بازاریابــی خــاص اســت کــه همــه افــراد 

ــه  ــد. ب ــود می برن ــای آن س ــا و خصوصیت ه ــی از ویژگی ه ــه نوع ــل در آن، ب دخی

ــب وکارهای  ــبکی از کس ــگ س ــنال برندین ــه پرس ــت ک ــوان گف ــاده تر می ت ــارت س عب

مــدرن اســت کــه در آن نــه فقــط خــود کارآفریــن بلکــه کارمنــدان و حتــی مشــتریان 

ــوند. ــد می ش ــی از آن بهره من ــل توجه ــدار قاب ــه مق ــز ب آن نی

تعریــف خیلــی جالبــی از پرســونال برندینــگ توســط افــراد فعــال در ایــن حــوزه مطرح 

شــده اســت کــه از دیــدگاه دیگــر کارشناســان ایــن زمینــه نیــز تأییــد شــده اســت. در 

ــه  ــی باشــد ک ــن معن ــه ای ــد ب ــگ می توان ــه »پرســونال برندین ــده ک ــف آم ــن تعری ای

شــما تنهــا راه حــل بــرای مشــکلی هســتید کــه مــردم بــا آن کلنجــار می رونــد و بــه 

همیــن خاطــر آن هــا بــه شــما نیــاز دارنــد.«
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ایــن تعریــف نشــان می دهــد کــه شــما نــه فقــط یــک انتخــاب غیرقابــل جایگزیــن 

هســتید و از تمــام کســب وکارهای مشــابه دیگــر بهتــر هســتید، بلکــه شــخص خــود 

شــما پاســخی بــرای ســؤاالت و مشــکات خــاص مخاطبیــن اســت! بــه خاطــر همیــن 

تعریــف می تــوان گفــت کــه ایــن بازاریابــی چقــدر اهمیــت دارد.

اجــازه دهیــد ایــن مســئله را بــا ذکــر یــک مثــال واقعــی بــه شــما توضیــح دهیــم تــا 

ــب و  ــیار جال ــنجی بس ــق نظرس ــید. طب ــته باش ــا داش ــن صحبت ه ــری از ای درک بهت

مفیــدی کــه از طــرف وب ســایت معتبــر Nielsen صــورت گرفتــه، فقــط نزدیــک بــه 

ــی  ــد معمول ــک برن ــنهادات ی ــام و پیش ــه پی ــتری ها( ب ــدگان )مش 33% از مصرف کنن

اعتمــاد کرده انــد، در حالــی کــه چیــزی بیشــتر از 90% همیــن افــراد، پیشــنهادات یــک 

شــخص )برنــد شــخصی( کــه آن را می شناســند معتبــر تلقــی کــرده و بــه آن اعتمــاد 

کرده انــد!

بــا همیــن مثــال ســاده بدیهی ســت کــه یــک برنــد معمولــی در رقابــت بــا یــک برنــد 

شــخصی شــانس بســیار کمتــری بــرای جلــب توجــه مخاطبیــن و تبدیــل آن هــا بــه 

مشــتریان ثابــت دارد. ایــن مســئله حاکــی از ایــن اســت کــه مصرف کننــدگان ارتبــاط 

ــی(  ــخص حقیق ــرد )ش ــخص مف ــک ش ــا ی ــری ب ــل اطمینان ت ــر و قاب ــیار راحت ت بس

برقــرار می کننــد تــا یــک برنــد و تجــارت بــزرگ.
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از جایــی کــه پایــه و اســاس برندســازی شــخصی رابطــه تنگاتنگــی بــا برقــراری ارتبــاط 

نزدیــک بــا مشــتریان دارد، شــما می توانیــد یــک پیونــد مســتحکم بیــن برنــد خــود 

ــردی  ــی و کارب ــش واقع ــه افزای ــن روش ب ــد و از همی ــاد کنی ــدگان ایج ــا مصرف کنن ب

شــهرت برنــد خــود بپردازیــد. رفتــار مشــتریان چیــز نســبتًا پیچیــده ای اســت امــا اگــر 

ــایی  ــا را شناس ــای آن ه ــید و دغدغه ه ــه را بشناس ــن زمین ــد در ای ــای کارآم تکنیک ه

ــا آن هــا کســب  ــری از ایجــاد یــک پــل ارتباطــی ب ــد بازخــورد کم نظی کنیــد می توانی

کنیــد.

مقاله پیشنهادی: شناخت رفتار مشتریان با یک ترفند ساده

در ادامــه بــا جزئیــات بیشــتری و بــه صــورت جداگانــه مزایــای عالــی پرســنال برندینگ 

را بــه شــما معرفــی می کنیــم. اگــر بــه خوبــی بــا مفهــوم Personal Branding آشــنا 

شــوید و نــکات گفتــه شــده در ایــن مقالــه را مــد نظــر قــرار دهیــد، ایــن بازاریابــی بــه 

راحتــی مــوارد زیــر را بــرای شــما و کســب وکارتان بــه ارمغــان خواهــد آورد :

1. ایجاد اعتماد در کاربران

اگــر بــا کمــک ایــن روش برندســازی ماجراهــای فــردی خودتــان را درســت مثــل یــک 

بازگویــی خاطــرات بــرای مخاطبیــن تعریــف کنیــد و از پشــت صحنه هــا و اتفاقاتــی 

کــه شــما را بــه نقطــه کنونــی رســانده اند صحبــت کنیــد، می توانیــد بیشــتر از آنکــه 
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فکــرش را بکنیــد زمینــه و بســتری مناســب بــرای جــذب اعتمــاد کاربــران فراهــم کنید. 

ــا  ــد ت ــز اســتفاده کنی ــن مــوارد از مثال هــای قدیمــی و واقعــی نی ــد در ای ــر بتوانی اگ

صحبت هــای خودتــان را بــا مــدرک بــه مخاطبیــن نشــان دهیــد، تأثیــر بیشــتری در 

ایــن رونــد خواهیــد گذاشــت.

از دیگــر مباحثــی کــه در ایــن زمینــه می تــوان بــه آن پرداخــت عایــق و یــا چیزهایــی 

هســتند کــه شــما را بــرای تــاش و رســیدن بــه موفقیــت ترغیــب و تشــویق کرده انــد. 

مــردم عاشــق ایــن هســتند کــه راز موفقیــت افــراد بــزرگ را بداننــد و شــما می توانیــد 

ــابه در  ــای مش ــی و روش ه ــب خاطره نویس ــر را در قال ــه مه ــر ب ــت س ــن راز موفقی ای

ــود را در  ــخصی خ ــا ارزش ش ــات ب ــن کار اطاع ــا ای ــا ب ــد ت ــرار دهی ــا ق ــار آن ه اختی

دســترس آن هــا قــرار داده باشــید و بــه دنبــال آن اعتمــاد آن هــا را بــه خوبــی جلــب 

کنیــد. چــرا کــه چنیــن کاری فقــط نشــان از حســن نیــت شــما دارد.

2. توسعه و افزایش اعتبار و ارزش

ــد  ــر برن ــای مؤث ــترش فعالیت ه ــعه و گس ــرای توس ــردم، راه ب ــاد م ــب اعتم ــا جل ب

شــما همــوار می شــود. هرچــه پرســونال برندینــگ شــما در وســعت بزرگتــری صــورت 

بگیــرد، نــرخ نزدیــک شــدن مــردم نیــز بــه شــما بیشــتر می شــود. ایــن نزدیــک شــدن 

ــا احساســات و عواطــف  ــدارد و در ایــن حالــت مــردم ب ــه مــوارد رایــج ن شــباهتی ب
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خودشــان مســتقیمًا بــرای تعامــل بــا شــما و برنــد شــما دســت بــه کار می شــوند.

احتمــاالً الزم بــه ذکــر نیســت کــه اگــر ایــن کار را بــه درســتی انجــام دهیــد، بــه دنبــال 

آن ارزش و اعتبــار شــما افزایــش یافتــه و بــه یکــی از متخصصیــن و مراجــع اصلــی در 

زمینــه کاری خودتــان تبدیــل می شــوید.

3. ایجاد تمایز

ــم رده و  ــای ه ــما از رقب ــود ش ــث می ش ــه باع ــت ک ــخصی چیزی س ــازی ش برندس

حتــی بزرگتــر متمایــز باشــید. ایــن مــورد همچنیــن ســبب می شــود کــه شــما بــرای 

مصرف کننــدگان دلپذیرتــر از کســب وکارهای معمولــی باشــید. ایــن تمایــز بــه 

ــد اذعــان داشــت کــه  ــه شــده حاصــل می شــود. امــا کاً بای خاطــر ویژگی هــای گفت

اســتایل ایــن نــوع کســب وکار بــا ماهیــت خواســته ها و دیدگاه هــای کاربــران بســیار 

نزدیک تــر اســت. بــه همیــن خاطــر، پرســنال برندینــگ مقــام و منزلتــی خــاص بــرای 

ــن دارد. مخاطبی

4. جذب فرصت های بیشتر

از جایــی کــه در ایــن نــوع بازاریابــی برنــد شــما حســابی معتبــر و بــا ارزش می شــود، 

بــه دنبــال آن افــرادی کــه طــرز تفکــری شــبیه بــه شــما دارنــد نیــز بــه شــما و برندتــان 
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ــوان  ــه عن ــما ب ــط ش ــده توس ــن ش ــداف تعیی ــت اه ــوند. در حقیق ــوق داده می ش س

یــک پرســنال برنــدر بــه یــک شــاخص بــرای افــراد مشــابه تبدیــل می شــود. همیــن 

ــه  ــه مشــتریان، بلک ــوط ب ــط مرب ــا رواب ــه تنه ــد ن ــه کشــف رابطه هــای جدی ــورد ب م

ــود. ــر می ش ــران منج ــا دیگ ــود ب ــارکت های پرس ــط کاری و مش رواب

ــارت دیگــر بایــد گفــت کــه یــک شــخص فعــال در حــوزه پرســنال برندینــگ  ــه عب ب

فرصت هــای متعــدد و متنــوع زیــادی بــرای ایجــاد روابــط کاربــردی دارد و از جایــی 

ــر الزم  ــود، دیگ ــن می ش ــارت تعیی ــوع تج ــن ن ــفافی در ای ــاص و ش ــداف خ ــه اه ک

نیســت نگــران پراکندگــی ایده هــا یــا پیشــنهادات نامربــوط شــوید. اگــر فرصتــی در 

ــان اهــداف تعییــن شــده  ــا هم ــط ب ــًا مرتب ــه وجــود داشــته باشــد، دقیق ــن زمین ای

توســط شماســت.
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Personal Branding چند مثال از افراد موفق در

پرســنال برندینــگ ســه حالــت کلــی دارد. حالــت اول کســانی هســتند کــه در ابتــدا 

ــگ  ــونال برندین ــق پرس ــی از طری ــای بازاریاب ــا تکنیک ه ــته و ب ــی نداش ــهرت خاص ش

ــراد  ــن اف ــهرت، ای ــن ش ــه ای ــیدن ب ــد از رس ــیده اند. بع ــهرت رس ــت و ش ــه محبوبی ب

اقــدام بــه پایه گــذاری بخش هــای جدیــد و توســعه هرچــه بیشــتر کســب وکار خــود 

ــارز در  کرده انــد. افــراد نخبــه ای همچــون Steve Jobs و یــا Bill Gates دو مثــال ب

ایــن زمینــه هســتند. بیــل گیتــز بــه عنــوان یکــی از ثروتمندتریــن افــراد حــال حاضــر 

ــگ  ــه پرســنال برندین ــه در زمین ــن کســی اســت ک ــوع موفق تری ــا شــاید در مجم دنی

فعالیــت داشــته اســت.

حتــی حــاال کــه دوران بازنشســتگی ایــن شــخصیت بــزرگ اســت، او در حــال ترویــج 

ــاگ از  ــب وب ــاالت و مطال ــب مق ــود در قال ــخصی خ ــارب ش ــی از تج ــات مهم اطاع

منابــع معتبــر می کنــد و هنــوز هــم می تــوان حضــور پررنــگ و مؤثــر بیــل گیتــز را در 

جــای جــای مایکروســافت حــس کــرد. از دیگــر اشــخاص مشــهور در ایــن حــوزه کــه 

بــه همیــن شــکل فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و بــه مرحلــه بســیار بزرگــی رســانده اند 

 Virgin ــی ــل کمپان ــذار و مدیرعام ــای Richard Branson بنیان گ ــه آق ــوان ب می ت

Group اشــاره کــرد. او یــک کارآفریــن، نویســنده و محقــق اســت کــه بــه شــکل فــوق 

العــاده ای از پرســونال برندینــگ در دنیــای اینترنــت اســتفاده کــرد.
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ــده  ــاالت متح ــبق ای ــور اس ــر رئیس جمه ــا )Michelle Obama( همس ــل اوبام میش

آمریــکا آقــای بــاراک اوبامــا )Barack Obama( از کارآفرینــان برتــر و یکــی از زنــان 

ــر  ــه خاط ــا ب ــل اوبام ــم میش ــت. خان ــه Personal Marketing اس ــق در زمین موف

فعالیت هــای صلح طلبانــه و عــام المنفعــه خــود بــه شــهرت رســیده اســت و تــا کنــون 

ــرده  ــت ک ــا فعالی ــن زمینه ه ــادی در ای ــی زی ــای بین الملل ــرکت ها و کمپانی ه ــا ش ب

ــوق  ــاالن حق ــن فع ــن و معروف تری ــی از بزرگتری ــه یک ــروزه ب ــا ام ــم اوبام ــت. خان اس

بشــر و برگذارکننــده رویدادهــای اجتماعــی در سراســر جهــان تبدیــل شــده اســت. او 

ایــن محبوبیــت و شــهرت را مدیــون پرســنال برندینــگ اســت.

دونالــد ترامــپ نیــز بــه عنــوان یکــی از ثروتمندتریــن تاجــران دنیــا در کنار شــغل اصلی 

یعنــی ریاســت جمهــوری، ده هــا فعالیــت اقتصــادی فرعــی نیــز دارد. او مجموعــه ای 

ــام آن هــا را  ــدازی کــرده و ن ــه ســاخت و ســاز برج هــا راه ان از فعالیت هــای مربــوط ب

برج هــای ترامــپ )Trump Towers( گذاشــته اســت. ایــن نــوع برندســازی شــخصی 

یکــی از کاربردی تریــن انــواع پرســنال برندینــگ اســت کــه در آن افــراد مشــهور از نــام 

ــا محصــوالت اســتفاده  ــد ی ــوان برن ــرای عن ــام خانوادگــی شــخصی خودشــان ب ــا ن ی

می کننــد.

امــا حالــت دوم بــه نوعــی برعکــس حالــت اول اســت. در ایــن حالــت افــراد معــروف 
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ــود  ــری خ ــهرت و نفوذپذی ــا، از ش ــرح دنی ــکاران مط ــا ورزش ــلبریتی ها ی ــژه س ــه وی ب

ــی  ــزار تبلیغات ــه اب ــی ب ــای بزرگ ــرای کمپانی ه ــرده و ب ــتفاده ک ــواداران اس ــن ه در بی

تبدیــل می شــوند. بــرای مثــال فوتبالیســت معــروف Chris Ronaldo بــا حضــور در 

تبلیغــات تلویزیونــی مثــل تبلیغــات شــامپوهای مردانــه کلیــر بــه یکــی از نمادهــای 

ایــن شــرکت تبدیــل شــد.

اگرچــه هزینــه هنگفتــی بــرای حضــور رونالــدو در ایــن تبلیغــات بــه او پرداخــت شــد، 

امــا همیــن کــه ایــن شــخصیت بــا میلیون هــا طرفــدار یــک محصــول را تبلیــغ کنــد 

بــرای فــروش غیرقابــل بــاور آن محصــول کافیســت! دیگــر بازیکنــان معــروف فوتبــال 

ــات  ــز در تبلیغ ــام نی ــد بکه ــا، دیوی ــش از این ه ــا پی ــار و ی ــی، نیم ــل مس ــل لیون مث

تلویزیونــی زیــادی حضــور داشــتند. البتــه ایــن مــورد بیشــتر بــا اصطــاح اینفلوئنســر 

ــت برندســازی  ــه حال ــات ب ــن تبلیغ ــه ای ــی ک ــا زمان ــگ شــناخته می شــود ام مارکتین

درآمــده و افــراد بســیار مشــهور در آن هــا نقــش داشــته باشــند، ایــن فرآینــد از حالــت 

تبلیغــات معمولــی خــارج شــده و یــک برندســازی شــخصی صــورت می گیــرد.

بیشتر بدانید: چطور با کمک اینفلوئنسرها فروش خود را افزایش دهیم؟
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امــا حالــت ســوم کــه شــبیه بــه حالــت دوم اســت، بــه فعالیت هــای تجــاری افــراد 

مشــهور بــرای منافــع شــخصی خودشــان مربــوط می شــود. درواقــع در ایــن حالــت، 

ــام  ــک ن ــه ســاخت ی ــدام ب ــام خــود، اق ــا اســتفاده از شــهرت ن اشــخاص معــروف ب

ــار  ــد و انتش ــه تولی ــدام ب ــد و اق ــان می کنن ــه خودش ــب ب ــد منتس ــاری و برن تج

ــد. ــت می کنن ــن اس ــد و فش ــه م ــًا در زمین ــه غالب ــف ک ــوالت مختل محص

طرفــداران پــر و پــا قــرص ایــن افــراد مشــهور، حتــی بــدون اینکــه بــه کیفیــت آن 

محصــول یــا محصــوالت اهمیــت دهنــد، صرفــًا بــه خاطــر اینکــه آن محصــول توســط 

شــخصی عرضــه شــده اســت کــه آن هــا طرفــدارش هســتند، آن را خریــداری کــرده و 

ــر  ــد عط ــه برن ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــا در ای ــن مثال ه ــد! از بارزتری ــز می کنن ــغ نی تبلی

 Katy Perry ــوودی ــروف هالی ــده مع ــاز آن خوانن ــب امتی ــه صاح Killer Queen ک

اســت اشــاره کــرد.

 Incredible نیــز بــا ســاخت و توســعه برنــد انحصــاری خــود بــه نــام Taylor Swift

ــه ایــن میــدان رقابــت آمــده  Things و تولیــد و عرضــه محصــوالت مــد و فشــن ب

اســت. همچنیــن برنــد معــروف Ivy Park کــه بــه تولیــد و انتشــار لباس هــای خــاص 

ــذاری شــده  ــی Beyonce پایه گ ــده آمریکای ــروف اســت، توســط خوانن و لوکــس مع

اســت. در ایــن زمینــه صدهــا و هــزاران مثــال دیگــر وجــود دارد.
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Personal Branding نکات و راهکارهای پیشنهادی برای

ــنال  ــت در پرس ــب موفقی ــرای کس ــردی ب ــک کارب ــم و تکنی ــه مه ــد نکت ــه چن در ادام

ــا انجــام آن هــا کمپیــن موفقیت آمیــزی  برندینــگ بــه شــما آمــوزش می دهیــم تــا ب

راه انــدازی کنیــد.

1. قبل از هرچیز به اندازه کافی تحقیق کنید

ــا تحقیــق و پژوهــش آغــاز  ــرد ب ــی کــه در برندســازی صــورت می گی ــکار عمل هــر ابت

می شــود. اگــر می خواهیــد شــروع طوفانــی داشــته باشــید قبــل از هــر کاری، نســبت 
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بــه تحقیــق در مــورد زمینه هــای مــورد نیــاز اقــدام کنیــد. شــما بایــد بدانیــد دقیقــًا 

ــه چــه جایگاهــی  ــه چــه کســی تبدیــل شــوید و ب ــد ب ــا می خواهی کــه هســتید و ی

برســید. هــدف شــما بایــد بــه درســتی و بــا ثبــات کامــل تعییــن شــده باشــد.

ســعی کنیــد روی چنــد مــورد دســت نذاریــد و فقــط تمرکــز خــود را روی یــک مبحــث 

ــا مشــکل مواجــه شــدید  قــرار دهیــد. اگــر پرســونال برندینــگ را شــروع کردیــد و ب

نــا امیــد نشــده و بــه تــاش خــود ادامــه دهیــد. ایــن موفقیــت نیــاز بــه قدم هــای 

ــا اطاعــات و  ــد ب ــد، بای ــرای اینکــه قدم هــای مســتحکمی برداری پشــت هــم دارد. ب

دانــش کافــی در مــورد زمینــه کاری فعالیــت داشــته باشــید. هرچــه اطاعات بیشــتری 

کســب کنیــد، می توانیــد اهــداف خودتــان را بیشــتر حمایــت کنیــد و مراحــل ســاخت 

و توســعه برنــد شــخصی خودتــان را بــا قــدرت بســیار بیشــتری آغــاز کنیــد.

2. در دسترس و قابل رؤیت باشید

ممکــن نیســت کــه فقــط در پشــت میــز کاری خــود در دفتــر یــا اتــاق کارتان بنشــینید 

و یــک ســری امــور معمولــی را انجــام دهیــد و ســپس در انتظــار رســیدن بــه موفقیــت 

ــگ  ــنال برندین ــدن در پرس ــناخته ش ــرای ش ــوید! ب ــگ ش ــونال برندین ــث پرس در مبح

ــد از  ــا می توانی ــد ت ــی فعــال باشــید. بای ــه صــورت مــدام دیــده شــده و خیل ــد ب بای

طریــق راه هــای مختلــف مثــل ویدئــو، پادکســت یــا از طریــق اســتوری یــا الیوهــای 
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ــاط باشــید و همیشــه  ــردم در ارتب ــا م ــه صــورت مســتقیم ب ــی ب شــبکه های اجتماع

ــان بســیار  ــودن حــس اطمین ــن در دســترس ب و هــر لحظــه در دســترس باشــید! ای

ــد. ــن شــما ایجــاد می کن ــی در مخاطبی خوب

شــما حتــی می توانیــد هــر موقــع کــه توانســتید و در بازه هــای زمانــی منظــم، اقــدام 

بــه برگــذاری جلســات حضــوری، کنفرانس هــای خبــری، جلســات مشــاره و روش هــای 

مشــابه کنیــد تــا بیــش از پیــش بــا مخاطبیــن در تعامــل باشــید. در این مــورد توصیه 

می شــود هــم بــه صــورت آنایــن و هــم بــه صــورت آفایــن )حضــوری و غیرحضــوری( 

ــر  ــید. در ه ــن برس ــه ممک ــن نتیج ــه بهتری ــا ب ــد ت ــردم کنی ــا م ــل ب ــه تعام ــدام ب اق

صــورت فرامــوش نکنیــد کــه ویژگــی اصلــی پرســنال برندینــگ قابــل رؤیــت بــودن و 

در دســترس بــودن شماســت.

3. به یک متخصص تبدیل شوید

همــه تجارت هــا و کمپانی هــا صرفــًا بــه خاطــر داشــتن تخصــص در زمینــه ای خــاص 

ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــز از ای ــما نی ــد ش ــد. برن ــرار می گیرن ــتریان ق ــه مش ــورد توج م

نیســت. اگــر می خواهیــد برنــد شــما بــه صــورت مســتمر توســط مــردم دنبــال شــده 

و مشــتریان زیــادی داشــته باشــد، بایــد محصــول، ســرویس یــا چیــزی ارائــه دهیــد 

کــه یــک آیتــم تخصصــی باشــد. هرچــه بیشــتر در ایــن زمینــه بتوانیــد خودتــان را 

ــرای جــذب مشــتری پیــدا می کنیــد. ارتقــاء دهیــد، شــانس بیشــتری ب
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ســعی کنیــد بــروز باشــید و از آخریــن ترندهــا و اطاعــات روز آگاهــی داشــته باشــید. 

شــما بــه عنــوان یــک رهبــر و گرداننــده یــک مجموعــه، بایــد یــک متخصــص باشــید 

تــا بتوانیــد کارمنــدان متخصــص هــم تربیــت کنیــد. می خواهیــد بدانیــد چــه زمانــی 

ــوده اســت؟ زمانــی  تاش هــای شــما در مبحــث Personal Branding ثمربخــش ب

کــه خــود شــما بــه یــک منبــع اطاعاتــی بــرای دیگــر مــردم در زمینــه کاری خودتــان 

ــا تمرکــز و تــاش روی یــک تخصــص خــاص وقــت بگذاریــد،  تبدیــل شــوید. اگــر ب

می توانیــد بــه متخصــص آن مــورد تبدیــل شــوید. در ایــن حالــت دیــری نمی گــذرد 

کــه از مکان هــای مختلــف بــرای کســب اطاعــات خــاص بــه ســراغ شــما بی آینــد و 

کــم کــم شــما بــه یــک برنــد منحصــر بــه فــرد تبدیــل شــوید.
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4. خود واقعی تان را به دیگران معرفی کنید

ــتگی  ــمت ورشکس ــه س ــا را ب ــه آن ه ــراد ک ــیاری از اف ــتباه بس ــدگاه اش ــاف دی برخ

ــما و  ــی زود ش ــدارد خیل ــود ن ــه وج ــزی ک ــش چی ــراق و دروغ در نمای ــانده، اغ کش

ــد فعالیــت شــما در  ــی نمی کن ــرار می دهــد. فرق ــرات منفــی ق ــان را تحــت تأثی برندت

ــد.  ــرار می کنی ــاط برق ــا مخاطبیــن ارتب ــه ای اســت و شــما از چــه طریقــی ب چــه زمین

تحــت هــر شــرایطی، از اغــراق بپرهیزیــد و دقیقــًا همــان چیــزی کــه هســتید را بــه 

ــد. ــرار دهی ــدون حاشــیه در معــرض نمایــش ق روش هــای ســاده و ب

ــه کار  ــان ب ــی خودت ــای ارتباط ــی کانال ه ــد در تمام ــت را بای ــدگاه فعالی ــن دی ای

بگیریــد. بــرای مثــال اگــر در وب ســایت خودتــان اقــدام بــه آپلــود و انتشــار ویدئوهــا 

ــا  ــتوری ی ــو، اس ــد الی ــز بای ــتاگرام نی ــد، در اینس ــی می کنی ــت های آموزش و پادکس

پســت های مشــابه بفرســتید. فکــر نکنیــد کــه بایــد در شــبکه های اجتماعــی حالــت 

ــی روح باشــید! ــد و خشــک و ب ــی بگیری اجتماع

ــد.  ــت می کنی ــری دریاف ــورد بهت ــید بازخ ــص باش ــد خال ــعی کنی ــه س ــًا هرچ اتفاق

ــه  ــا ب ــد و ب ــریک کنی ــز ش ــود نی ــخصی خ ــی ش ــردم را در زندگ ــد م ــی می توانی حت

اشــتراک گذاری لحظــات خــاص آن هــا را تــا حــدی در زندگــی شــخصی و کاری خــود 

شــریک کنیــد. بــا ایــن کار دیگــر حــس و حــال یــک مدیرعامــل مســتبد از بیــن رفتــه 
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و شــما بــه یکــی از دوســتان صمیمــی مخاطبیــن تبدیــل می شــوید. دوســتی کــه نــه 

تنهــا از لحــاظ کاری و تجــاری، بلکــه از لحــاظ زندگــی شــخصی نیــز بســیاری از افــراد 

ــد. ــردن از او می کنن ــال ک ــه دنب ــویق ب را تش

منظــور  نیســت.  و شــخصی  اطاعــات محرمانــه  زندگــی شــخصی  از  منظــور 

اشــتراک گذاری کارهــای مختلــف و راهکارهــای روزمــره و کاربــردی از زبانــی ســاده و 

دوســتانه اســت. بــا ایــن کار شــما نشــان می دهیــد کــه برخــاف خیلــی از تجارت هــای 

دیگــر، شــما یــک انســان هســتید نــه یــک ربــات! چنیــن نکتــه ای بــه شــدت توســط 

ــود. ــه می ش ــوزه توصی ــن ح ــق در ای ــراد موف اف

5. اقدام به ایجاد روابط مهم با دیگران کنید

بــا گســترش هرچــه بیشــتر فعالیت های شــما در پرســنال برندینــگ، لیســت مخاطبین 

شــما نیــز افزایــش می یابنــد. احتمــال اینکــه در بیــن ایــن مخاطبیــن افــراد کارآمــدی 

وجــود داشــته باشــند کــه بتــوان بــا مشــارکت بــا آن هــا بــه ســوددهی بیشــتر رســید 

نیــز بیشــتر می شــود. در ایــن رابطــه پیشــنهاد می شــود کــه یــک پایــگاه اطاعاتــی 

ایجــاد کــرده و مشــخصات و راه هــای ارتباطــی هــر مخاطبــی کــه ممکــن اســت بــه 

هــر نحــوی در توســعه و پیشــرفت شــما مؤثــر باشــد را در آن پایــگاه ذخیــره کنیــد تــا 

بعدهــا در صــورت نیــاز بتوانیــد خیلــی راحــت بــه ایــن اطاعــات دســت پیــدا کنیــد. 
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ــه، داشــتن یــک دیتابیــس ســاده اســت کــه در آن  ــه ای در ایــن زمین پیشــنهاد حرف

بتــوان در یــک بخــش اطاعــات یــک شــخص یــا گــروه را درج کــرد و در بخــش دیگــر 

راه هــای ارتباطــی آن هــا را نوشــت. در کل توصیــه می شــود از فرصت هــای همــکاری 

بــه هــر شــکلی اســتقبال کنیــد.

6. ثبات داشته باشید

ثبــات داشــتن یکــی از الزمه هــای اصلــی پیشــرفت کــردن در ایــن بازاریابــی اســت. 

مطمئــن باشــید چالش هــای زیــادی در مســیر شــما وجــود دارنــد و برخــی از آن هــا 

ــد  ــا کلی ــد. ام ــوار کنن ــته کننده و دش ــما خس ــرای ش ــابی کار را ب ــت حس ــن اس ممک

موفقیــت شــما ثبــات و ایســتادگی در برابــر این مشــکات اســت. ســعی کنیــد خودتان 

ــد و از عقب نشــینی  ــق دهی ــد وف ــش می آین ــه در طــول مســیر پی ــی ک ــا تغییرات را ب

خــودداری کنیــد!

7. ارزش واقعی خودتان را بدانید

بــرای اینکــه در Personal Branding بــه اوج موفقیــت برســید، بایــد تــا جایــی کــه 

می توانیــد قــدر خودتــان و برندتــان را بدانیــد. بــا ایــن کار نــه تنهــا اعتمــاد بــه نفــس 

ــد  ــان می توانی ــی خودت ــا درک ارزش واقع ــه ب ــد، بلک ــش می دهی ــان را افزای خودت

ــا ویژگــی کــه  جایگاه هــای بهتــری در کســب وکارها داشــته باشــید. از هــر قابلیــت ی
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شــما را در نــگاه مخاطبیــن یــا مشــتریان خوشــایند می ســازد اســتقبال کنیــد و ســعی 

کنیــد آن ویژگــی را بســط دهیــد. دانســتن ارزش همچنیــن باعــث می شــود تــا شــما 

بــرای پیشــرفت کــردن تشــویق شــوید. ارزش یــک برنــد شــخصی از راه هــای مختلفــی 

ثابــت می شــود. بســته بــه شــخصیت افــراد، هــر چیــزی کــه حــس خوبــی بــه شــما 

بدهــد می توانــد راهــی مناســب بــرای دانســتن ارزش واقعــی شــما باشــد.

 

 

نتیجه گیری

پرســنال برندینــگ مبحــث خیلــی ســاده ای نیســت و بــه همیــن خاطــر کشــف کــردن 

ــوان  ــن نمی ت ــود. بنابرای ــد ب ــما خواه ــود ش ــده خ ــه عه ــای آن ب ــترین بخش ه بیش

گفــت کــه بــرای ایــن کار یــک خــط مشــیء وجــود دارد و شــما بایــد آن را دنبــال کنید. 
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بحــث پرســونال برندینــگ بــا برندهــای رایــج متفــاوت اســت و اینجــا هرچیــزی کــه 

بــه انســانیت مربــوط شــود اولویــت دارد.

شــما بــا مطالعــه نــکات ذکــر شــده در ایــن مقالــه می توانیــد بــا مفاهیــم مهــم ایــن 

زمینــه آشــنا شــده و بــه خوبــی متوجــه شــوید کــه یــک برنــد شــخصی چیســت. امــا 

بــه هــر حــال بایــد بــا توجــه بــه زمینــه کاری خــود آزمــون و خطاهــای مختلفــی را 

پشــت ســر بگذاریــد. فرامــوش نکنیــد کــه ایــن روزهــا حضــور مــردم در شــبکه های 

ــم  ــه می کنی ــن توصی ــه اســت. بنابرای ــه طــرز سرســام آوری افزایــش یافت اجتماعــی ب

ــته  ــبکه ها داش ــن ش ــان در ای ــخصی خودت ــازی ش ــرای برندس ــدت ب ــه ای بلندم برنام

باشــید.
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