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درباره کتاب

راهنمای اطلس برند )Brand Atlas( از بطن تمایل متقابل برای تجدید نظر در منبع برند برای دنیایی 
سرشار از اطالعات به وجود آمده است. اگر ما حجم وسیعی از تفکر برندی را پاالیش می کردیم و 
محتوای کافی را جهت پایش و آغاز گفت و گوهای معنی دار فراهم می کردیم، چه اتفاقی می افتاد؟ 
اگر ما از نمودارهای برانگیزنده برای نشان دادن مفاهیم، فرآیندها و ابزارها استفاده می کردیم، چه 
اتفاقی می افتاد؟ اگر ما رابطه بین متن گسترده و نمودارهای کمینه را معکوس می کردیم و کتاب 

تجارت را که برای فراگیران بصری جذاب باشد، تدوین می کردیم، آنگاه چه اتفاقی می افتاد؟
که  زمانی  تا  است.  شده  طراحی  برند  سازندگان  از  نسل جدیدی  برای  برند  اطلس  راهنمای   
نیازی به کتاب دیگری در زمینه برندسازی  اندیشه موجود وسیع و هوشمندانه است، چه  مدیریت 
است؟ ما بر این باوریم که زمان برای ابتکاری اساساً متفاوت که پویایی بازار، مفاهیم اساسی برند و 
ابزارها و فرآیندهای مدیریت برند را تلفیق و مجسم می کند، فرا رسیده است. ما می خواستیم برای 
است،  برخوردار  برند  فهم سریع اصول  برای  فراوان  تمایل  از  اما  اندک  از فرصت  خواننده ای که 
جذابیت و عالقه ایجاد کنیم. ما می خواستیم تجربه خواننده در زمینه صفحات چاپی و استفاده از 

تبلت و تلفن های هوشمند را مورد توجه قرار دهیم. 
پاالیش محتوا و طراحی پنجاه و سه نمودار، فرآیندی نگران کننده و برانگیزنده است. تصویرسازی 
از داده ها در همه جا وجود دارد و غالباً با استفاده از نرم افزار انجام می شود. ما می خواستیم نمودارهای 
اصلی را ایجاد کنیم که به جای داده ها، ایده ها و مفاهیم را به تصویر کشیده باشند. تکنولوژی چنان 
برانگیزنده و نیرومند است که غالباً حواس ما را از پرمعناترین کار پیش رو دور کرده است: اصل 

بودن، فکر کردن درباره ایده های بزرگ و طراحی آینده ای بهتر.  
سادگی، وضوح، سازگاری و پرهیز از داده های سردرگم کننده، گمراه کننده و زائد از جمله 
باورهای خود  با  ما می توانستیم کل کتاب را  نمودارها هستند.  بسیار مهم در زمینه طراحی  عوامل 
به  نمودارها  برند،  اطلس  راهنمای  در  کنیم.  پر  می سازد،  موفقیت آمیز  نموداری  که  عاملی  درباره 
امور و نشان دادن  نمایش نحوه کارکرد  پیچیده،  منظور تقویت درک و فهم، ساده کردن پویایی 
این زمینه  ارائه می شوند. چالش موجود در  با کل مجموعه  رابطه آنها  با یکدیگر و  رابطه قطعات 

درک و فهم زبان بصری ساده، برجسته و منسجم بدون پیش بینی و تکرار بوده است.  
بازه  داریم. در  ما یک سابقه 30 ساله  است.  بوده  برند یک همکاری رویایی  اطلس  راهنمای 
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زمانی سال های 1980 و 1992، راهنمای یاد شده اصول Katz Wheeler Design بوده است. دوام 
کار ما در گذشته و حال مبتنی بر تعهدی استوار به انجام هر کاری است که برای بهبود آن الزم 
است. امروزه، ما به جز در تعریف خود از برتری، افرادی متفاوت هستیم. این موضوع طرحی چالش 

برانگیز بوده است: اختصار و ایجاز امری دشوار است. 
همکاری و مشارکت در بسیاری از مناطق از جمله فیالدلفیا صورت گرفته است اما Katz در 
سال های 2009 و 2010 به مدت چند ماه از پاریس گرفته تا رم کار کرده است. در صورت مهیا بودن 

شرایط الینا در Skylight، خانه کوهستانی خود واقع  در Adirondacks، کار کرده است. 
اگر ما به فرآیندی طوالنی و دشوار گذشته فکر کنیم، آیا بازهم آن را انجام می دهیم؟ قطعاً: 
ما بر چالش یاد شده پیروز می شویم. پاداش کار ما فرآیند مشترک و خود محصول بوده است. ما 
به سراغ بازخوردهای خوانندگان و همکاران خود می رویم و مطمئن هستیم که گفت و گوی ما به 

اندازه کافی مؤثر خواهد بود. 
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درباره مولف ها
Alina Wheeler   او مشاور برندسازی و نویسنده کتاب »اطلس برند: 
راهنمای اساسی برای کل گروه برندسازی )Wiley(« است. این کتاب، 
بنگاه ها و سازمان های غیرانتفاعی در سراسر  پرفروش ترین کتاب مرجع 

سازمان ها  رهبران  با  برند  شناخت  و  روشن  برندی  ایجاد  در  تسریع  هدف  با  او  است.  بوده  جهان 
همکاری می کند. فرآیند منظم وی به طور موفقیت آمیزی در سازمان های بزرگ و پیچیده مانند 
کار  به   Thomas Jefferson's Popler Forset مانند  انتفاعی  غیر  سازمان های  و   Vanguard
گرفته شده است. الینا مرتباً با اعضای تیم های مدیریت، فعاالن مشاغل و دانشجویان در سراسر جهان 
از اعضای شرکت AIGA و یکی  از اعضای سابق هیأت مدیره شرکت  او یکی   سخن می گوید. 

Identity Works Forum است. او با ED Wheeler که یک عکاس است، ازدواج کرده است. 
آنها دو دختر و دو نوه دارند. 

و  جهان  سطح  در  اطالعات  شده  شناخته  طراح  او         Joel Katz
همکاری  ضمن  او  است.  نمودار  به  پیچیده  اطالعات  تبدیل  متخصص 
مناطق  در   ،AIGA Philadelphia و  رم  در  آمریکایی  آموزشگاه  با 

مختلف سخنرانی می کند و طراحی اطالعات را در دانشگاه هنر و دانشگاه فیالدلفیا تدریس می کند. 
است.   Yale دانشکده  از  استثنایی  هنری  برتری  با  خانه های  زمینه  در   BA مدرک  دارای   Joel
 BFA مدارک  دارای  و  است  کرده  کسب  دانشکده  این  در  را  آمریکا  ادبیات  برجسته  جایزه   او 
موزه با  ارتباط  در  او  طرح  است.   Yale هنر  مدرسه  از  گرافیک  طراحی  زمینه  در   MFA  و 

Cooper-Hewitt و موزه های هنر مدرن، نیویورک، توکیو و کیوتو است. عکس او در آمریکا و 
اروپا به نمایش در آمده است. وی در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی در زمینه طراحی اطالعات 
است. کاتز با هنرمند Trish Thompson ازدواج کرده است و آنها دارای یک فرزند پسر هستند. 



درباره مترجم

محمد طاهردنگ کو     دارای مدرک کارشناسی برق- الکترونیک، 
کارشناسی ارشد مخابرات- سیستم از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد 
مدیریت کسب و کار )MBA( بوده و در حال حاضر دانشجوی دکتری 

مدیریت می باشد.
وی در زمینه های متعددی از جمله سیستم های مخابراتی، سیستم های 
تصویربرداری پزشکی، پردازش و آنالیز تصاویر، خوشه بندی دیتا، هوش 
مصنوعی، متدهای فراابتکاری )ثبت الگوریتم سلول های بنیادی )SCA( و الگوریتم موش های کور بی 
مو )BNMR((، متدهای تصمیم گیری مدیریت، بازاریابی )برندسازی(، مالی و مدیریت استراتژیک 

فعالیت دارد. همچنین، دارای کتب و مقاالت ISI متعددی در زمینه های مذکور می باشد.
 ،Computer Science در زمینه های  ISI وی در حال حاضر ویراستار و داور بین المللی چندین ژورنال 

 Project Management و  Medical Image می باشد.
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شما چه کسی هستید؟

چه کسی نیاز دارد شما را بشناسد؟

چرا باید به شما توجه کنند؟

چگونه شما را پیدا خواهند کرد؟
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چرا اطلس برند؟

سال  در  جهان  پیشرفته ی  اطلس  نخستین 
با  اورتلیوس  آبراهام  شد.  ساخته   1570
خلق  به  اقدام  مرکاتور   جرارد  از  الهام 
نمود  تاجرانی  برای  دریانوردی  ابزار  یک 
را می پیمودند.  اقیانوس ها  و  باید دریاها  که 
یا   Theatrum Orbis Terrarum ابزار  این 
نامیده  مدور«  دنیای  یک  از  »تماشاخانه ای 
شکل گیری  به  منجر  آن ها  همکاری  شد. 
نوآوری کاربرپسندی شد که پایه و اساس آن 
را یک ایده ی ساده شکل می داد: گنجینه ای 
به  می توانست  که  نقشه هایی  از  ارزشمند 
قصد  که  نقطه ای  با  ارتباط  از  افراد  درک 

عزیمت به آن را دارند کمک کند. 

درک  برند  اطلس  راستا،  همین  در 
آسان تر  را  برند  این  چشم انداز  هدایت  و 
می سازد. دنیای رقابت در سطح جهان خوی 
گرفته  خود  به  ظالم  و  حریص  خصلتی  و 
سیل  با  روز  هر  مصرف کننده ها  و  است 
عظیمی از انتخاب ها و کاالهای تازه روبه رو  

می شوند. 

و  فزاینده  شتابی  با  تحوالت  آهنگ 
و  بسترها  و  است  جریان  در  چالش برانگیز 
فناوری های نوین ذهن و خیال مدیران برندها 
را از اصول ضروری دور ساخته است. تیم ها 
برای خلق یک برند، اعتمادسازی و برای آن 
که جای گزین ناپذیر گردند با هم به رقابت 

می پردازند. 

برند ارزنده ترین و گران بهاترین دارایی 
این وظیفه ی  تلقی می گردد و  یک سازمان 
ناملموس  سرمایه ی  این  تا  است  مدیران 

ملموس  نتایج  به  دستیابی  راستای  در  را 
پذیرای  سویی  از  آن ها  کنند.  مدیریت 
پویایی بازار می شوند و از سوی دیگر پایبند 
می مانند.  باقی  برندسازی  قواعد  و  اصول 
ابزارهای  یافتن  تکاپوی  در  حال  همین  در 
برای  راهکار  بهترین  اندیشیدن  و  مناسب 

سازمان هایشان هم خواهند بود. 

که  است  ساختاری  دارای  برند  اطلس 
ایجاد  برای  بحرانی  و  ضروری  قابلیت  سه 
انعکاس می دهد: درک  پایدار را  برند  یک 
و  اصول  درک  بازار،  روندهای  و  پویایی 
فرآیندها،  بهترین  به  دسترسی  و  برند  مبانی 

ابزارها و کاربری ها. 

دنبال می کند:  را  برند سه هدف  اطلس 
ایجاز، ترکیب و وضوح. 

ایج�از: خالصه کــردن ایده هــای مرتبط و 
ضــرورت تفکراتــی کــه در پــس ماهیت 
برنــد وجــود دارد؛ اســتفاده از نمودارهای 
برانگیزاننده ی حس کنجکاوی و توضیح و 
روشنی بخشی به مفاهیم، فرآیندها و ابزارها؛ 
شــناخت و درک این مقوله که یادگیری به 

طرق مختلف رخ می دهد. 

انجام  و  اندیشه  بهترین  دریافت  ترکیب: 
با  برندسازی  فرآیند  در  اقدامات  بهترین 
متخصصان؛  و  مدیران  اندیشه  از  بهره گیری 

تلفیق اصول و مبانی برند با پویایی بازار. 

وضوح: توضیح برند با بیانی ساده و بی پرده؛ 
نافذترین  به  دسترسی  برای  بستری  ایجاد 
اندیشه ی ممکن؛ ترکیب واژه ها و تصاویر با 

هدف انتقال جنبه های برجسته ی برند.  
امــروزه برندها بــه جریانــی جهانی از 



موفقیت ها مبدل شده اند. بازارهای نوظهور، 
شــرکت ها، جوامع و افراد تالش می کنند از 
برندهای خود برای دســتیابی به یک مزیت 
شــفاف و روشــن در بــازار بهــره جویند. 
صــرف نظــر از محصــوالت یــا خدمات، 
مســأله ی قرار دادن یک برنــد در موقعیتی 
کــه غیرقابل جای گزینی باشــد، هــم برای 
بخــش دولتی و هم بــرای بخش خصوصی 
از ضروریات تازه ی کســب وکار به شــمار 

می رود. 
Alina Wheeler
Joel Katz
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18 سرعت 

20 طراحی اندیشه 

22 بازاریابی شفاهی 

24 گفت وگو 

26 اتصال 

28 منبع آزاد 

30 شبکه های اجتماعی 

32 تجربه 

34 اشتیاق 

36 شفافیت 

38 ابر 

40 پایداری 

42 تحرک و پویایی 

44 منابع شبکه ای 

46 رایگان 

48 موقعیت یابی 

50 انتخاب 

14


