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  مقدمه

ھدف از اين مقاله ارائه لیستي از اسامي سازمانھاي موفق در زمینه ايجاد نام ھاي تجاري قدرتمند نمي 
سازمانھا را با اھمیت اين  باشد، اما به نظر میرسد که مثال کوچکي در اين جا مي تواند مديران شركتھا و

اگر در اين لحظه شما کلمه کوال رابشنويد، چه چیزي به ذھنتان مي رسد؟ آيا سريعاً . مباحث بیشتر آشنا سازد
تصويري از قوطي قرمز رنگي که آرمي با خطوط شکسته التین روي آن مي باشد، در ذھن شما نقش نمي 

. مربوط به يک نوشیدني گازدار بخصوص به چشم مي خورد بندد؟ سمبلي که در تمامي بطري ھا و قوطي ھاي
  .نام تجاري اين محصول در ذھن شما از قبل وجود داشته است

  نام تجاری

نام تجاري، آن چیزي است كه شما بواسطه آن شناخته مي شويد و ھر بنگاھي 
از سوي ديگر تمامي افرادي که با شما برخورد دارند . بواسطه آن شناخته مي شود

نداده باشند، درباره بنگاه شما تصوير خاصي را در ذھن حتي اگر تجارتي با شما انجام 
نکته اصلي در مثبت نمودن اين ذھنیت، مديريت ويژگي ھايي  .خود شکل مي دھند

است که بدان ھا شھرت يافته ايم و اين ھمان چیزي است که يک نام تجاري را خلق 
صنايع به ھمراه  ارزشي بیش از ساير High Techمي کند ضمن آنكه نام تجاري در صنايع 

  .دارد

  : نام ھاي تجاري کاربردھاي استراتژيکي دارند که شما را قادر مي سازند تا 
  . بین خود و رقباي خود تمايز قابل شويد  -
  . پیام اصلي خود را در قلب و ذھن مشتريان ھدف ثبت نمايید  -
  . ددر گام ھاي بازاريابي خود ثابت قدم و استوار بوده و سماجت نمايی  -
خدمات خود را طبق نظر مشتريان ارائه دھید تا صمیمیت نام تجاري خود را نشان   -

  . دھید
  . پیام ھا يتان را شفاف و به سرعت ارسال نمايید  -
  . براي طرح ھاي خود اعتبار ايجاد کنید  -
  . يک پل عاطفي بسازيد  -
   .وفاداري قدرتمندي را در کاربران خود بوجود آوريد  -

، خلق يک نام تجاري محدود به تبلیغات صرف نمي گردد بلکه شما بايد تبديل به High Techرد کسب و در مو
انتخاب اول بازار ھدف خود گرديد و اين تنھا شامل آن چه که انجام مي دھید نمي گردد، شامل آن چیزھايي مي 

   .گردد که شما انجام مي دھید در حالي که ديگران بدان بي توجھند
  High Techدر بازار تن يک نام تجاري ساخ   

در دنیاي پیچیده و پر رقابت . يک نام تجاري متعھد به ارائه ارزش است که مشتريان شما دريافت خواھند کرد
داشتن تصديق و حمايت مشتريان کنوني که در آن روز به روز تشخیص واقعیت از غیر دشوارتر مي گردد در اختیار 

  . از يک نام تجاري، برگ برنده کم نظیري در تأمین رونق کسب و کار شما محسوب مي شود
براي تبديل شدن به يک نام تجاري موفق بايد بر ھر آن چه که به ارزش شما مي افزايد، کامالً متمرکز شده و آن 

ل آيا شما ھمیشه محصول خود را به موقع ارسال مي نمايید؟ به عنوان مثا. را به بھترين شکل ممکن اجرا نمايید
آيا قبل از اين که بحراني رخ دھد مشکالت را پیش بیني و حل مي نمائید؟ آيا وجود شما در فھرست مشتريان 

موجب صرفه جويي آن ھا در وقت و ھزينه مي گردد؟ آيا شما قادر به اتمام طرح ھاي خود در قالب بودجه از قبل 
  شده مي باشید ؟  تعیین

در حقیقت شناختن يک نام تجاري مکمل خدمات مشتريان، پیشبرد فروش، روابط عمومي، فروش مستقیم، 
آگھي نامه ھا، تحقیقات، حمايت ھاي مالي و سمینارھا و ساير تاکتیک ھاي ارتباطي است که براي ارائه يک 

نام تجاري شما، بايد در ھماھنگي کامل . مي شود پیام واحد درباره بنگاه، محصوالت و خدمات وي به کار گرفته
با تمام فعالیت ھاي بازاريابي شما حول يک ديدگاه محوري باشد تا در نھايت پیامي واحد و قدرتمند را ارسال 

 



ھر کسب و کاري مي تواند ھويت نام تجاري خود را بواسطه شاخص ھاي زير مورد سنجش و ارزيابي . نمايید
  : قراردھد

   بودن با بازارمرتبط  -
يک نام تجاري بايد براساس آن چیزي شکل گیرد که براي اعضاي بازار ھدف معني دار و شناخته شده باشد نام 

  . تجاري شما، تجارب کلي تجاري شماست

  
   ثبات رفتار -

اگر چه  بايد به مشتريان اين امکان داده شود که ھمواره از نام تجاري انتظار تجربه مشابھي را داشته باشند و
اين امر کاري بس دشوار و طاقت فرساست اما تنھا راھي است که براي طرفداران وفادار نام تجاري شما خلق 

 . ارزش مي نمايد

  ساختن يک ارتباط مؤثر  -
قدرت يک نام تجاري در رابطه اي است که بین . يک نام تجاري را نمي توان تنھا يک آرم يا يک استراتژي دانست

ارتباط قوي تر، تجارت پر رونق تري را به دنبال خواھد داشت و احتمال اين که . يان بوجود مي آيدبنگاه و مشتر
  . مشتريان، شما را به دوستان و ھمکاران خويش توصیه نمايند، نیز افزايش مي يابد

   وفادار بودن نسبت به مشتريان -
اگر شما با مخاطبان ھدف . يجاد نموده استدر واقع آزمودن يک نام تجاري، محک زدن میزان وفاداري است که ا

  . خود رابطه قوي برقرار سازيد، نام تجاري قدرتمند و تجارت پر رونقي خواھید داشت 
   )ارزشمند ترين شاخص(کسب شھرت و اعتبار  -

ري برخورداري از اعتبار و شھرت چشمگیر مي باشد که در اين راه نام تجا High Techتنھا راه موفقیت در تجارت 
اعتبار شما به عنوان قوي ترين نام تجاري رابطه مستقیمي با برقراري ارتباط با افراد با نفوذ . تأثیر بسزايي دارد

کل بازار  رابطه اھمیت توجه بیشتري را مي طلبد و اھداف و مي توانند  High Techھر تجارتي دارد و در صنعت 
  . ھدف شما را تحت تاثیر قراردھند

براي دستیابي به نام . موفق، در طول زمان آزمونھاي متعددي را با موفقیت طي كرده استنام ھاي تجاري 
تجاري که مدت ھا در قلبھا و اذھان ماندگار شود بايد به آن چه که در حال حاضر انجام مي دھید، توجه داشته 

اندازيد، مسئله اين نیست که بی  GEو Intel ،Microsoftباشید آينده نگر باشید و بلند مدت فکر کنید، نگاھي به 
مھم اين است که به راحتي مي توانند بر سھم نام . آنھا چه مي فروشند يا چگونه در طي زمان تغییر کرده اند

  . تجاري خود که زايیده اعتماد مشتريانشان مي باشد، تکیه کنند و ھمچنان در حفظ آن بکوشند
جاد نمايید، در واقع به ھدف خود رسیده ايد يعني افراد بیشتري، اگر در اذھان جايگاھي از اعتماد و ارتباط را اي

نام تجاري شما را باور دارند و بدين ترتیب بدون نیاز به تالش شما، اين موضوع به گوشه اي ترين نقاط بازار شما 
شما را در  نیز گسترش خواھد يافت، اعتماد مشتريان به ويژه در كاالھايي كه از تكنولوژي جديد برخوردار ھستند

اگر نام تجاري شما شفاف، متمايز و قابل فھم است و بر يک . كسب سھم بازار بسیار مساعدت مي نمايد
منفعت واحد و متقاعد کننده که مردم بدان باور دارند تاکید داشته باشد، قدرت توصیف ناپذيري را در اختیار شما 

  .قرار خواھد داد

  

  خالصه

انتخاب نام تجاري کاال يا خدمتي که در يک صنعت ارائه مي شود مي تواند سود آورترين بخش از يک استراتژي 
رين تعريف، نام تجاري را مي توان سمبل و نمادي از کاالي در ساده ت. باشد High Techبازاريابي در كاالي 

وشركت شما دانست که قادر است از طريق آرم، ترکیب رنگھا، صدا، مظاھر و حتي شیوه ھاي نوشتاري، پیام 
  مورد نظر را به مخاطب منتقل ساخته و در اولین نگاه کاالي شما را به ذھن وي آورد

  


