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ــد در  ــی بای ــه اصول ــت و  چ ــگ الزم اس ــی ریبرندین ــه زمان ــت و چ ــگ چیس ریبرندین

ایــن کار رعایــت شــود تــا بــه پیشــرفت در کســب و کار منجــر شــود. در ایــن مقالــه از 

مدیــروب بــه ایــن مســئله مهــم مــی پردازیــم.

برندســازی یکــی از ســخت ترین و البتــه مهمتریــن کاری اســت کــه گروه هــای 

مختلــف در زمینــه تولیــد، فــروش و یــا ارائــه خدمــات انجــام می دهنــد. ایــن مســاله 

تنهــا شــامل ســاخت لوگــو و نــام تجــاری نیســت، بلکــه پروســه ای بســیار مهمتــر و 

پیچیده تــر دارد. بنــا بــه هــر دلیلــی ممکــن اســت مدت هــا بعــد از برندســازی، شــما 

نیــاز بــه ریبرندینــگ و یــا بازســازی برنــد پیــدا کنیــد. ریبرندینــگ هماننــد آن اســت 

کــه شــما بخواهیــد دســتی بــه ســر و روی یــک خانــه قدیمــی بزنیــد امــا نخواهیــد آن 

را خــراب کــرده و از نــو بســازید. بــا مــا همــراه شــوید تــا ســیر تــا پیــاز ایــن مفهــوم 

مهــم در دنیــای کســب و کار را بخوانیــم.
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برندینگ چیست؟

قبــل از آن کــه بــا مفهــوم ریبرندینــگ آشــنا شــویم، بایــد بدانیــم کــه اصــا برند ســازی 

بــه چــه معنــا اســت. آیــا فقــط شــامل ســاخت یــک لوگــو و یــک نــام بــرای گــروه 

ــا،  ــی ویژگی ه ــامل تمام ــد ش ــت. برن ــر اس ــوال خی ــن س ــه ای ــخ ب ــت؟ پاس کاری اس

احساســات، مفاهیــم و خدماتــی اســت کــه یــک گــروه کاری بــه خــود اختصــاص داده 

ــامل  ــد ش ــروه کاری می توان ــن گ ــد. ای ــاد می کن ــود ایج ــران خ ــتریان و کارب و در مش

گــروه تولیــدی، ارائــه خدمــات، فــروش و غیــره باشــد.
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یــک برنــد خــود بایــد بتوانــد تصــور و خاطــره ای خــوب در ذهــن مشــتریان و کاربــران 

خــود ایجــاد کنــد. بایــد بتوانــد خــود بزرگتریــن تبلیغــات بــرای گــروه خــودش باشــد. 

شــاید رنــگ، طراحــی کارت ویزیــت، طــرح، صــدا، نحــوه تبلیغــات و شــعارهای آن، 

ــا  ــد آورد ام ــر خواهی ــه خاط ــد ب ــر برن ــما از ه ــه ش ــد ک ــواردی باش ــن م ملموس تری

ــد شــما در مشــتری ایجــاد  ــد. حســی کــه برن ــد را کامــل نمی کنن این هــا مفهــوم برن

ــف و  ــی مختل ــئولیت های اجتماع ــا مس ــه ب ــد در مواجه ــر برن ــای ه ــد، رفتاره می کن

ــوط می شــود، در  ــد شــما مرب ــار برن ــه احساســات و رفت ــه ب هــر مســاله ی دیگــری ک

برندینــگ تاثیرگــذار خواهــد بــود.

مقالــه مرتبــط: برندینــگ یــا برندســازی چیســت؛ همــه آنچــه بــرای خلــق برنــد بایــد 

بدانیــد
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بعــد از آن کــه بــا مفهــوم برندینــگ آشــنا شــدیم، اکنــون زمــان آن رســیده کــه بدانیــم 

ــازی  ــا بازس ــگ ی ــد. ریبرندین ــام می ده ــه کاری انج ــت و چ ــا چیس ــگ دقیق ریبرندین

برنــد از نــام آن کامــا پیــدا و مشــخص اســت. هــر کاری کــه صاحبــان برنــد جهــت 

تغییــر و البتــه برنــد ســازی خــود انجــام دهنــد، بــه منزلــه بازســازی برنــد اســت. 

ایــن تغییــرات می توانــد در مــواردی ماننــد رنــگ، لوگــو، شــعار تبلیغاتــی، بخش هــای 

ــر  ــدی، تغیی ــته بن ــدد بس ــی مج ــایت، طراح ــدد س ــی مج ــازمانی، طراح ــف س مختل

ــد  ــان برن ــگ صاحب ــد. در ریبرندین ــره باش ــنیداری و غی ــا ش ــداری ی ــای دی مولفه ه

متوجــه یــک ایــراد و ضعــف در بخــش یــا بخش هایــی از برنــد ســازی خــود شــده و 

بــه دنبــال تغییــر و بهبــود آن بــر خواهنــد آمــد.

چه زمانی ریبرندینگ ضروری است؟

ــا و  ــه برنده ــه چ ــد ک ــش بیای ــما پی ــرای ش ــوال ب ــن س ــت ای ــن اس ــون ممک اکن

ــاز ســازی برنــد پیــدا می کننــد؟ چــه مــواردی زنــگ خطــر و  ــه ب شــرکت هایی نیــاز ب

هشــدار بــرای برنــد شــما خواهــد بــود کــه بایــد بــه دنبــال ایجــاد تغییــر در برنــد و 

ــه ای خــود باشــید؟ ــت حرف فعالی

در حالــت کلــی بایــد بــه شــما بگوئیــم کــه بازســازی برنــد دو علــت اصلــی و جامــع 

درونــی و بیرونــی دارد. 
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1-برندسازی اولیه ضعیف و یا تغییرات درونی سازمان

ممکــن اســت صاحبــان برنــد در ابتــدای راه انــدازی کســب و کارشــان و غــرق شــدن 

در دنیایــی از مســائل و مشــکات، چنــدان بــه برنــد ســازی توجــه نکننــد. همچنیــن 

ممکــن اســت برنــد ســازی آنهــا مناســب بــا یــک کســب و کار کوچــک باشــد و بــا 

بزرگتــر شــدن کســب و کار برنــد آنهــا نیــاز بــه تغییــرات داشــته باشــد.

2-تغییر شرایط بیرونی و رقابت

ــرای برندســازی از آن اســتفاده  تصــور کنیــد کــه ویژگــی کــه شــما ده ســال پیــش ب

ــمار  ــه ش ــما ب ــات ش ــا خدم ــول و ی ــرای محص ــم ب ــت مه ــک مزی ــر ی ــد، دیگ کرده ای

ــتند و  ــان هس ــذاری روی مخاطب ــرفت و تاثیرگ ــال پیش ــر روز در ح ــا ه ــی رود. رقب نم

شــما نمی دانیــد کــه چــرا کســب و کارتــان نــه تنهــا رو بــه پیشــرفت نیســت، بلکــه 

روز بــه روز شــرایط شــما بدتــر می شــود! ایــن جــا اســت کــه شــما هــم بایــد بــرای 

ــد  ــال بازســازی برن ــه دنب ــت ب ــازار رقاب ــدن از ب ــان و جــا نمان ــر مخاطب ــذاری ب تاثیرگ

خــود باشــید!
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عواملی که منجر به ریبرندینگ خواهد شد؟

ــرای ریبرندینــگ آشــنا شــدیم و متوجــه شــدیم  ــی ب ــا دو عامــل کل ــاال ب در بخــش ب

ایــن دو عامــل می توانــد بیرونــی و یــا درونــی و یــا همزمــان هــر دو باشــد. در ایــن 

بخــش قصــد داریــم بــه شــما بگوئیــم کــه بــه طــور دقیق تــر و جزئی تــر چــه عواملــی 

یــک شــرکت و برنــد را مجبــور بــه بازســازی خواهــد کــرد.

برند شما به یاد ماندنی و محبوب نیست

یکــی از مهمتریــن فاکتورهــای یــک برنــد خــوب معــروف بــودن آن اســت بــه طــوری 

کــه مخاطبــان و مــردم بتواننــد بــه راحتــی آن را در ذهــن خــود بســپارند. ممکن اســت 
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شــما در زمینــه ســاخت لــوازم منــزل فعالیــت کنیــد و طــی یــک نظرســنجی از مــردم 

بخواهیــد برندهایــی کــه در ایــن زمینــه بــه ذهنشــان می آیــد را نــام ببرنــد. اگــر نــام 

شــما در ایــن لیســت پــر رنــگ نیســت، احتمــاال برنــد شــما نیــاز بــه ریبرندینــگ دارد، 

زیــرا در خاطــره و ذهــن مــردم جایــی نــدارد!

برند شما منحصر به فرد نیست

اگــر برنــد شــما دارای عملکــرد و ویژگــی خاصــی اســت حتمــا بایــد در تبلیغــات خــود 

روی آن مســاله مانــور داده و حتمــا آن را در برندینــگ خــود لحــاظ کنیــد. اگــر از ابتدای 

فعالیــت بــه ایــن مســاله توجــه نداشــته اید و یــا بــه تازگــی بــه ویژگــی جدیــدی در 

محصــول خــود دســت پیــدا کرده ایــد کــه بایــد آن را در برندینــگ خــود بیاوریــد، کار 

ریبرندینــگ را از امــروز بــه فــردا نیندازیــد!

تغییرات زیبا شناختی

ــا  ــب و کاره ــرای کس ــو ب ــد و لوگ ــی برن ــگام طراح ــا هن ــن فاکتوره ــی از مهمتری یک

خاقیــت و توجــه بــه عناصــر زیبایــی شــناختی اســت. ممکــن اســت شــما ســال ها 

پیــش لوگویــی طراحــی کــرده باشــید کــه خــاق و زیبــا بــوده باشــد، امــا بــا گذشــت 

زمــان و تغییــرات زیبایــی شــناختی نیــاز بــه بازســازی آن پیــدا خواهیــد کــرد.
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ادغام کسب و کار

ــرای توســعه کســب و کار  ــف مدت هــا بعــد از فعالیــت ب بســیاری از برندهــای مختل

ــب و  ــک کس ــه ی ــود ک ــت نمی ش ــن حال ــوند. در ای ــام می ش ــر ادغ ــا یکدیگ ــود ب خ

ــز شــرکت های  ــت نی ــن حال ــاوت داشــته باشــد. در ای ــد متف ــام شــده دو برن کار ادغ

ادغــام شــده بایــد بــه دنبــال ریبرندینــگ و بازســازی برنــد خــود باشــند بــه طــوری کــه 

ــی را در خــود جــای دهــد. ــد قبل ــد ویژگی هــای هــر دو برن بتوان

برند شما به اندازه کافی گویا نیست

اگــر دنبــال یــک برنــد و یــا لوگــوی مفهومــی هســتید بــه طــوری کــه افــراد عــادی بــه 

ســختی متوجــه منظــور آن خواهنــد شــد، مطمئــن باشــید دیــر یــا زود کســب و کارتان 

بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد و یــا بایــد بــه دنبــال بازســازی برنــد خــود باشــید. 
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برنــد شــما بایــد بــه طــور دقیــق و شــفاف بــه مخاطبانتــان بگویــد کــه شــما دقیقــا 

کــه هســتید  و چــه کاری انجــام می دهیــد.

برند شما روی احساسات مردم تاثیر نمی گذارد

یکــی از مهمتریــن فاکتورهــای موفقیــت هــر کســب و کاری میــزان مشــارکت عاطفــی 

ــات  ــه روی احساس ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــما بای ــات ش ــد و تبلیغ ــت. برن ــراد اس اف

افــراد تاثیــر گذاشــته تــا آن هــا را راغــب بــه خریــد و یــا اســتفاده از خدمــات کنــد. 

اگــر برنــد شــما چنیــن ویژگــی نــدارد، بایــد بــه دنبــال تغییــر و بازســازی آن باشــید.
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توسعه بازار و تغییر موقعیت

اگــر شــما از ابتــدای فعالیــت تنهــا در بازارهــای داخلــی فعالیــت کرده ایــد و مشــتریان 

ــی  ــا طراح ــرای آنه ــا ب ــما تنه ــد ش ــاال برن ــد، احتم ــان بوده ان ــان خودت ــم زب ــما ه ش

ــان و فعالیــت در بازارهــای  ــال توســعه کســب و کارت ــه دنب ــر ب ــا اگ شــده اســت. ام

خارجــی و بیــن المللــی نیــز هســتید، بــرای آن کــه بتوانیــد بــر مخاطبــان غیــر هــم 

زبــان و هــم فرهنــگ خــود نیــز تاثیــر مثبــت بگذاریــد، احتمــاال نیــاز بــه ریبرندینــگ 

پیــدا خواهیــد کــرد.

برند شما نسبت به گذشته تغییر کرده است

اگــر شــما یک شــرکت پویــا و فعال داشــته باشــید، بــدون شــک خدمــات و محصوالت 

شــما طــی ســال ها تغییــر خواهــد کــرد. بــرای مثــال ممکــن اســت شــما محصــوالت 

ــات خــود  ــی در ســرویس ها و خدم ــا تغییرات ــد ی ــد کنی ــری تولی ــه روزت ــر و ب جدیدت

داده باشــید. در ایــن صــورت شــما نیــاز داریــد برنــد خــود را متناســب بــا تغییــرات 

کاری خــود تغییــر دهیــد.

اصول و گام هایی برای بازسازی برند موفق

همــان انــدازه کــه یــک برنــد ســازی موفــق می توانــد کســب و کار شــما را توســعه داده 

و باعــث پیشــرفت آن شــود، یــک ریبرندینــگ اشــتباه نیــز می توانــد بــرای همیشــه 
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ــن کار  ــام ای ــرای انج ــدام ب ــل از اق ــن قب ــد. بنابرای ــذف کن ــت ح ــازار رقاب ــما را از ب ش

تمامــی مــوارد را ســنجیده و ابتــدا مطمئــن شــوید کــه تنهــا چــاره کار بازســازی برنــد 

اســت. زیــرا گاهــی مشــکات بــه وجــود آمــده بــا تغییراتــی در نحــوه بازاریابــی یــا 

ــه محصــوالت و راهکارهــای دیگــر رفــع می شــود.  ارائ

بازســازی برنــد می توانــد از کوچکتریــن کارهــا ماننــد تغییــر رنــگ لوگــو تــا بزرگتریــن 

آنهــا ماننــد تغییــر اســتراتژی های ســازمانی باشــد. در هــر کــدام از مــوارد ذکــر شــده 

ایــن عمــل دارای اصــول و مراحلــی اســت کــه عــدم توجــه بــه آنهــا می توانــد یــک 

ریســک بــزرگ بــرای برنــد و شــرکت بــه شــمار رود. در ادامــه بــا ایــن اصــول بیشــتر 

آشــنا خواهیــم شــد.

بیشتر بخوانید: 6 گام عملی برای بهبود مستمر برند شما 
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مطمئن شوید که نیاز به بازسازی برند دارید

همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، برنــد ســازی اشــتباه می توانــد تاثیــر بســیار 

منفــی روی کســب و کارهــای شــما داشــته باشــد. تغییــرات جزئــی در ســازمان، تغییــر 

ــد  ــی هیــچ کــدام نمی توان ــا تغییــر در بازاریاب در مدیریــت، ســلیقه های شــخصی و ی

دلیــل محکــم و قانــع کننــده ای بــرای تغییــر برنــد باشــد. بنابرایــن قبــل از آن کــه بــه 

دنبــال تغییــر برنــد خــود باشــید، خــوب فکــر کنیــد، مــوارد ذکــر شــده بــرای بازســازی 

برنــد را بررســی کــرده تــا مطمئــن شــوید کار درســتی انجــام خواهیــد داد.

تحقیقات در بازار را شروع کنید

ممکــن اســت شــما بازخوردهــای منفــی از افــرادی گرفتــه باشــید و این مســاله شــما را 

آشــفته کــرده باشــد و بخواهیــد در زمــان کوتاهــی مشــکل ایجــاد شــده را رفــع کنیــد. 

امــا آیــا ایــن بازخوردهــا پاســخ تمامــی خریــداران اســت یــا تنهــا گــروه خاصــی از 

آنهــا؟ قبــل از آن کــه هــر اقــدام خاصــی را انجــام دهیــد، بــه طــور جــدی در بــازار از 

خریــداران محصــول خــود و محصــول رقبــا تحقیــق و پــرس و جــو کنیــد تــا مطمئــن 

شــوید مســاله بــه وجــود آمــده واقعــا فراگیــر و کلــی اســت یــا خیــر؟

برنامه ریزی دقیق داشته باشید

بعــد از آن کــه مطمئــن شــدید کــه برنــد شــما واقعــا نیــاز بــه بازســازی دارد، بــرای 
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تغییــر آن بایــد برنامــه دقیــق و جامــع داشــته باشــید. در ابتــدای کار بایــد ببینیــد کــه 

تغییــرات شــما جزئــی و یــا اساســی خواهــد بــود؟ اگــر تغییــرات برنــد شــما شــامل 

ــت،  ــتراتژی ها اس ــا و اس ــا و ماموریت ه ــرکت، ارزش ه ــداز ش ــم ان ــی در چش تغییرات

بایــد خودتــان را بــرای یــک تغییــر اساســی و بــزرگ آمــاده کنیــد. امــا اگــر شــما تنهــا 

بــه دنبــال تغییــرات کوچکــی مثــا در رنــگ لوگــو هســتید ریبرندینــگ شــما جزئــی بــه 

شــمار خواهــد رفــت.

ســعی کنیــد برنامــه جامــع و کاملــی از تمامــی مــوارد مــورد نیــاز تهیــه کــرده و گام 

ــد  ــود مانن ــدان خ ــار کارمن ــرات را در اختی ــای تغیی ــد. برنامه ه ــش بروی ــه گام پی ب

طــراح لوگــو، طــراح ســایت، مدیــر تبلیغــات و غیــره قــرار دهیــد. بودجــه بنــدی کنیــد. 

ــی  ــان دقیق ــد. زم ــرای بحــث و اشــتراک نظــرات تشــکیل دهی ــی ب جلســات مختلف

بــرای ارائــه برنــد جدیــد مشــخص کــرده و خاصــه برنامــه ریــزی شــده و دقیــق پیــش 

برویــد.
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از گروه های کانونی استفاده کنید

گروه هــای کانونــی یکــی از مهمتریــن گام هــا بــرای برنــد ســازی و ریبرندینــگ اســت. 

ــوه  ــد انب ــل از تولی ــیس قب ــازه تاس ــا ت ــر و ی ــای معتب ــرکت ها و برنده ــیاری از ش بس

ــراد  ــی و اف ــتریان قبل ــی از مش ــود، گروه های ــازی خ ــا برندس ــد و ی ــوالت جدی محص

دیگــری کــه جــز جامعــه هــدف آنهــا هســتند تشــکیل داده و محصــوالت جدیــد خــود 

ــتر  ــر و بیش ــا بزرگت ــن گروه ه ــه ای ــد. هرچ ــه می کنن ــا عرض ــه آنه ــد را ب ــد جدی و برن

باشــد، نتیجــه کار بهتــر از آب در خواهــد آمــد. 

ــراد را  ــتریان و اف ــخ های مش ــا و پاس ــرکت، رفتاره ــد و ش ــی برن ــای تحقیقات گروه ه

ــدرت،  ــاط ضعــف و ق ــا نق ــا ب ــرده ت ــد بررســی ک ــا محصــول جدی ــد و ی ــال برن در قب

ایرادهــای احتمالــی و پاســخ احتمالــی جامعــه آشــنا شــوند. ایــن گــروه کانونــی دیــد 

بســیار خوبــی بــه شــرکت و برنــد مــورد نظــر خواهــد داد تــا بتوانــد گام هایــی درســت 

و اصولــی در ادامــه کار بــردارد.

رونمایی از برند جدید و تبلیغات برای آن

ــم و  ــدام مه ــن اق ــت ای ــرای موفقی ــد ب ــه اســتراتژی های تغییــر برن ــدازه ک ــان ان هم

اساســی اســت، نحــوه رونمایــی و معرفــی برنــد جدیــد نیــز مهــم اســت. مشــتریان 

و جامعــه هــدف شــما بایــد بــه ســرعت متوجــه شــوند کــه برنــد جدیــد مربــوط بــه 

ــد شــما آشــنا شــوند. ــد برن ــا اهــداف و ویژگی هــای جدی شــرکت شــما اســت و ب
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ــغ  ــهری، تبلی ــات ش ــد تبلیغ ــی مانن ــی بازاریاب ــد و اصول ــای جدی ــد روش ه ــما بای ش

ــار  ــی، انتش ــانه های اجتماع ــغ در رس ــون، تبلی ــو و تلویزی ــد رادی ــانه هایی مانن در رس

ــه آنهــا و مــوارد  ــری، تشــکیل باشــگاه مشــتریان و اطــاع رســانی ب رپورتاژهــای خب

دیگــر را انجــام داده تــا بتوانیــد برنــد جدیــد خــود را بــه جامعــه هــدف و مشــتریان 

خــود معرفــی کنیــد.

منتظر بازخوردها و انتقادها باشید

بــه احتمــال زیــاد بعــد از رونمایــی از برنــد جدیدتــان بــا حجــم انبوهــی از انتقادهــا و 

پیشــنهادها مواجــه خواهیــد شــد. شــما بایــد ســعی کنیــد بی طرفانــه بــه تمامــی ایــن 

نظــرات گــوش داده و ســعی کنیــد کــه از آن هــا بــرای بهبــود عملکــرد خــود اســتفاده 

. کنید
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نکات مهم برای تغییر نام و شکل ظاهری برند و لوگو

ممکــن اســت در بازســازی برنــد خــود مجبــور بــه تغییــرات در شــکل ظاهــری و لوگــو 

شــوید. انجــام ایــن کار نیــز کاری تخصصــی و بســیار ســخت اســت کــه بایــد قبــل از 

انجــام آن بــه تمامــی اصــول و مــوارد توجــه کنیــد.

تغییر نام برند

تغییــر نــام برنــد در بازســازی برنــد بــه هیــچ عنــوان پیشــنهاد داده نمی شــود و ممکــن 

اســت شــما را متضــرر ضررهــای ســنگین کنــد. اگــر در مــواردی مانند منــع قانونــی و یا 

مثــا برداشــت اشــتباه مشــتریان مجبــور بــه تغییــر نــام برنــد شــدید، در نظــر داشــته 

باشــید کــه نــام جدیــد بــا چشــم انــداز برنــد، محصــوالت و خدمــات و ویژگی هــای 

محصــول تناســب داشــته باشــد.

انتخاب تگ الین مناسب

تــگ الیــن یــک جملــه کوتــاه و مختصــر اســت تــا بتوانــد مهمتریــن خواســته شــما 

ــا  ــر ج ــامل ادعا)»ه ــی ش ــد پیام ــه می توان ــن جمل ــد. ای ــل کن ــب منتق ــه مخاط را ب

ــری شــاعرانه و  ــران می درخشــد«( تعبی ــی ای ــک مل ــام بان ــاد اســت ن ســخن از اعتم

زیبا)»هیــچ کــس تنهــا نیســت. همــراه اول«(، انگیزشــی)»متفاوت فکــر کنیــد. اپــل( 

و غیــره باشــد. 
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تغییر لوگو

ــه  ــی توج ــوارد مهم ــه م ــد ب ــتید بای ــود هس ــد خ ــوی برن ــر لوگ ــال تغیی ــه دنب ــر ب اگ

ــه  ــز ب داشــته باشــید. اول آن کــه لوگــوی انتخابــی شــما پیچیــده نباشــد! هیــچ چی

انــدازه یــک لوگــوی ســاده کــه مشــتریان بــه راحتــی بــا آن ارتبــاط برقــرار کننــد بــرای 

برنــد شــما مناســب نخواهــد بــود. 

تناســب لوگــو بــا فرهنــگ مشــتریان از دیگــر مــواردی اســت کــه هنــگام تغییــر برنــد 

ــاال نیــز اشــاره شــد، لوگــو  بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــید. همــان طــور کــه در ب

ــزی  ــما چی ــوی ش ــر لوگ ــذارد. اگ ــراد بگ ــی روی اف ــر عاطف ــد تاثی ــد بتوان ــد بای و برن

ــذارد؟! ــر بگ ــا تاثی ــد روی آنه ــه می توان ــد، چگون ــردم باش ــگ م ــاوت از فرهن متف

انطبــاق لوگــو بــا ویژگی هــا، محصــوالت و خدمــات مــورد دیگــری اســت کــه هنــگام 

تغییــر لوگــو بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــید. بــرای مثــال اگــر شــما یــک شــرکت 

ــون  ــا شــکل کامی ــراه ب ــی هم ــا لوگوی ــد، آی ــل مســافر درون شــهری داری حمــل و نق

متناســب آن خواهــد بــود؟!!

 

17

https://modireweb.com


ریبرندینگ چیست و چه اصولی دارد؟ 

www.modireweb.com

 
استفاده از رنگ های مناسب

ــوک و برندهــای  ــد نایــک، ریب احتمــاال شــما هــم بســیاری از برندهــای ورزشــی مانن

دیگــر را عــاوه بــر لوگــو بــا رنــگ آنهــا نیــز بــه خاطــر بیاوریــد. انتخــاب یــک رنــگ 

ــت و  ــی درس ــد انتخاب ــز می توان ــازی آن نی ــا بازس ــازی و ی ــد س ــرای برن ــب ب مناس

ــرای شــما باشــد. ــی ب اصول

تایپوگرافی

ــتفاده  ــروف اس ــپ ح ــرای تای ــی ب ــای مختلف ــا و طرح ه ــر از مدل ه ــال حاض در ح

ــد  ــا برن ــه متناســب ب ــا و البت ــک مــدل جــذاب و زیب ــد ی ــر شــما بتوانی می شــود. اگ
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ــر  ــد براب ــذاری روی مخاطــب را چن ــد تاثیرگ ــد، می توانی ــان انتخــاب کنی و محصوالتت

ــد.  کنی

جمع بندی

بازســازی برنــد فرآینــد تغییــرات جزئــی و یــا اساســی در یــک برنــد قدیمــی بــه منظــور 

ــد تغییــر در  ــود شــرایط و رفــع مشــکات موجــود اســت. ایــن تغییــرات می توان بهب

چشــم انــداز شــرکت، لوگــو، رنــگ و غیــره باشــد. دالیــل مختلفــی بــرای ریبرندینــگ 

ــرای تغییــر  وجــود دارد کــه شــرکت ها بایــد آنهــا را ســنجیده و بهتریــن تصمیــم را ب

بگیرنــد زیــرا کوچکتریــن خطــا در تغییــر برنــد می توانــد منجــر بــه شکســتی بــزرگ در 

یــک کســب و کار چنــد ســاله شــود!
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