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 نویسندهدربارة 
هرای   سازی برای شررکت صاحب شرکتی با ماموریت برند  رگانوجان م

کنرد   باشد. او به کارآفرینان کمک می بزرگ تجاری و بازاریابی آنالین می
های کسب و کارشان بره ننروان رهارانری صراحب ارتیرار بره        تا در موقعیت

هایی برا   اهداف از پیش تعیین شده بازاریابی رود دست یابند. وی با سازمان
ترروان برره    رره مرری صررنعت ملت ررر کررار کرررده اسررت کرره از آن جم    033

رتاه برتر جهران کره هرر سراوه توسره مج ره فور رون         033هایی از  شرکت
 شود، اشاره کرد. انتلاب می

 دربارة مترجمین
 ،اسرتراتییک -دارای مردر  دکترری مردیریت     محمد طاهردنگ کوو 

کارشناسی ارشد مهندسی ، و (MBAکارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار)
و مردر  کارشناسری ررود را در     یراز بروده سیستم از دانشگاه شر -ملابرات

 اوکترونیک ارذ نموده است.-رشته مهندسی برق
گیرری مردیریت،    یمهرای متعرددی از جم ره متردهای ت رم      وی در زمینه

بازاریابی )برندسرازی(، مردیریت و مهندسری مراوی، مردیریت اسرتراتییک،       
بنردی   های ت ویربرداری پزشکی، پردازش و آنراویز ت راویر، روشره    سیستم

های بنیادی  دیتا، هوش م نونی و متدهای فراابتکاری )ثات اوگوریتم س ول
(SCAو اوگوریتم موش ) ( های کور بی موBNMRفعاوی ))کتب و مقاالت  ت داشته، و همچنینISI   متعرددی

 های مذکور به  اپ رسانده است. در زمینه
، Project Management هرای  در زمینره  ISIاوم  ی  ندین ژورنال  وی در حال حاضر ویراستار و داور بین

Computer Science  وMedical Image باشد. می 
 

دانشرجوی دکترری رشرته مردیریت بازاریرابی       محمد حسین شویرادد  
باشد. وی دارای مدر  فوق ویسران   ن میدانشکده مدیریت دانشگاه تهرا

MBA        از دانشکده فنی دانشرگاه تهرران بروده و درجره ویسران  ررود را در
رشته مهندسی پزشکی ارذ نموده است. همچنرین او مقراالتی را در هرر دو    

اوم  ی بره  راپ    های معتار بیندر ژورنال رشته مدیریت و مهندسی پزشکی
بازاریررابی سررالمت مشرراول فعاویررت  رسررانده اسررت و اکنررون نیررز در حرروزه

 باشد. می
 



 درباره کتاب
 

کرارگیری  ه هایی سودمند، نقطه نظراتی در ر وص بر  نیست ب که پر از ایدهحشو این کتابی مم و از مطاوب 
گیرد  باشد. این کتاب قواند و قوانین را در بر نمی هایی برای داشتن نم کردی مط وب می ها و مثال این ایده

گوید  ه باید بکنید. آیا مجاور به انجام هر کاری هسرتید  اواتره کره نره.      صول متنفر است و به شما میو از ا
توانیرد بره نقرب     پ  به آنچه در حال حاضر باید انجام دهید توجه نمروده و آن را نم ری سرازید. بعردا مری     

 بازگردید و باقی آن را نم ی سازید.  

سرازی   هرا نیسرت ب کره در ر روص پیراده      ابزار یا تاکتیرک  کارگیری جدیدترینه این کتاب در مورد ب
راهکارهایی برای سارت برنردی مانردگار و کسرب و کاریسرت کره در رردمت شرما باشرد و موضرونات          

دهد. ایرن کتراب پرر اسرت از کارهرایی بررای انجرام دادن.         بسیاری را برای فکر کردن پیش رویتان قرار می
 جام دهید. زمانی برای ت ر کردن نداریم.توصیه من این است که تمام آنها را ان

رواهید آن راتقویت نماییرد و اگرر کسرب و کراری داریرد امرا هنروز         اید و می  نانچه قاال برندی داشته
 اید.   برندتان شنارته شده نیست راه را درست آمده

از ایرن   باشرد. دنیرای تجرارت نیرز     کنیم بیش از حد ش وغ و حتی آشفته می دنیایی که در آن زندگی می
رونرد، افررادی کره     پذیرند که به جنگ شرایه موجود مری  قانده مستثنی نیست. مردم افرادی را مشتاقانه می

هرا   سازند. آنها رهارانی جدید و فرمی نوین از برنرد  برند رود را در ش وغی این دنیای رسته کننده پیروز می
 نمایند. جاد میباشند که مردم را با یکدیگر متحد سارته و تفاوتی را ای می

 بیادیی ات با یکدیگر غوغا هب پا کنیم.



 

 فهرست مطالب
 صفحه عنوان

 

 9 نیماش ::11

 30 سازی را برند ::22

 39 برند سارتار ::33

 30 تواناییه شدن در برابر دید ::44

 32 نیستبه معنی انتماد  ،توجه ::55

 03 موقعیت صحیح ::66

 00 طرح جامع ::77

 09 در برابر برندسازی بازاریابی ::88

 13 دارید  باور آیا ::99

 10 مرجعیت باور: : 1111

 12 جهانی مرگ ::1111

 03 ر قت داستان ::1212

 00 غیر طایعی: : 1313

 09 صدا و سر تووید ::1414

 30 محتوا انفجار: : 1515

 32 بکشید باال را رود ::1616

 20 آمدید روش اجتمانی رودنمایی به ::1717

 13 گفتگو برند ::1818

 10 های بسیار شما سایه: : 1919

 93 تانتشار شهر ::2121

 90 معمول غیر برند ::2121

 99 ملاور ::2222

 331 فونداسیون برند شما ::2323

 332 ترس و شو  ::2424

 333 زمان ارائه ::2525

 330 سازند ها را می های اینترنتی ستاره ک یپ ::2626

 339 برند اتحاد ::2727

 330 کثیر کو ک راز ::2828

 332 کو ک نکات ::2929

 303 ای برای سقوط مسابقه ::3131

 300 تع ق به اشتیاق ::3131

 309 دویل بدون برند ::3232



8     فهرست مطالب 

 310 شود می هیتوج کم شما سایت وب به  را ::3333

 310 تفاهم سوء ::3434

 319 پاتوق ::3535

 300 فیوز نور ::3636

 302 شاانه نفوذ ::3737

 SWOTر مورد د  یز همه ::3838
 333 

 330 نظر نقطه ::3939

 332 پیش و پ  ::4141

 339 روب ح : : 4141

 323 شماست دهید برند کارهایی که انجام می همه: : 4242

 320 برند ان پنهانمدافع ::4343

 320 باشید رودتان ::4444

 329 33/33/33 قانون ::4545

 310 حقیقی نکته ::4646

 312  ای نهفته است در نام  ه نکته ::4747

 319 ازاند  شم  رره ::4848

 393 زنده باد شکست ::4949

 390 بشناسید را رود دشمن ::5151

 399 کن جایگزین سپ  کن، پا : : 5151

 330 سکوت صدای: : 5252

 332 331333 متد ::5353

 333 شما آنالین حضور ::5454

 330 بارید باال را رود استانداردهای ::5555

 332 دروغتان مورد هشداردر ::5656

 333 گیری اندازه و نظارت ::5757

 330 شوید نئمطم رود برند شکست از  گونه ::5858

 332 برد  می بین از را موسسان  یز  ه ::5959

 339 قانون بیست ::6161

 300 جزیی  یکش ::6161

 



 

 

 ماشین  1

 
 

 در مج ررره ررررود برررا ننررروان    "سررراموئل جانسرررون "برررود کررره نویسرررنده انگ یسررری    3209ژانویررره  33
"The Idler" 1انگاری بررسری   قدر تعداد تا یاات زیاد شده است که با سهل در حال حاضر آن» اظهار داشت

کنرد کره گراهی    گوشرزد مری   شوند و این وزوم توجه به اهمیت ونده و ونیدها و ف راحت و بالغتری را  می
 «شوند.آور و رقتاار میها تاسرمرتاه و ناوی و گاهی وقت اوقات ب ند

 سال از آن روز گذشته و هیچ  یز تاییر نکرده است. 303حال 

گیریم که مم و از برندها هستند، بدون توجره بره اینکره    همه روزه زیر سنگینی بار هزاران پیامی قرار می
شرویم کره در   از سروی مرردم مواجره مری     ییهرا بیشتر با انتراض اریم یا ریر. روزانه بیشتر وآیا به آنها نیاز د

ن روش کسب و کاریست که سراغ دارم. یترگیرد و این احمقانهبازاریاب ما صورت می یهاپاسخ به تماس
 سرمت مرردم روانره     کند و آنهرا را بره  ها مانند ماشینی پشت سر هم پیام تووید میبا این حال هر روز این پیام

 سازند به این امید که آنها مح والتشان را بلرند. این همان ماشرینی اسرت کره مرن و شرما آن را بره راه       می
 اندازیم تا اینکه رراب شود.می

ها تا حد مرگ سر رفتره اسرت. ایرن ماشرین برا سررنت در حرال جرذب         حوص ه مردم از این برندسازی
شرود. بازاریرابی بره    و توجه مردم به این تا یاات روز به روز کمتر مری  باشدمشتریان یکی پ  از دیگری می

 این راحتی نیست.

دیگر سودمند نیستند. آیا بررای تاییرر و    یسازقدیمی برند یهاروزگار تاییر و تحول است. روش امروز
 دارید  باشد آمادگیتحول و ایستادن در برابر ماشینی که هر روز و به مدتی طوالنی در حال کار می

، باز   اریابی توسط مردم است هن رد مردمآینده ربندسازی
شود. رار باشد و هیچ اثری از کماود رقابت دیده نمیامروزه بازار مکانی بسیار ش وغ و پر سروصدا می

تر از همیشه منح ر به فرد بود. اینترنرت مرا را بره ابرزار و     توان راحتروب این که ن یرغم ش وغی بازار می


