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 دیباچه

 .1ه برندهاست: ارزش ویژترین ویژگی آنی برندها و مهماین کتاب درباره
 امااا ،شااد یماا بساانده آن تجاااری نشااان ی اناادازه به صاار ا   برنااد، ارزش بااه گذشااته، روزگااار در
 یمجموعاه از متشاک  بلکاه تجااری نشان یک صر ا   نه برند ،1اوگیلوی دیوید یگفته به امروزه

 هاااایویژگاای از بسااایاری اخیاار، هاااایدهااه در. اسااات محصااو  خصوصااایا  از نامحسوساای
 کتاااب ایاان. اناادگر تااه قاارار نامحسااوس یمجموعااه همااین یرده در برنااد و محصااو  بااه مربااو 
 .مینام یم برند جنسیت را آن که کندمی اضا ه مجموعه این به نیز را دیگری ویژگی
 کننااد، کمرناا  را جنساایتی هااایتفاااو  تااا اناادتاا ش در جامعااه و علاام کااه یروزگااار در
 اثار ایان یخوانناده اماا؛ رسادمای نظار باه متهوراناه اقادامی برند با رابطه در ساختار این یارائه
 کتااب ایان در براباری هاایجنسایت مردانگی، و زنانگی که برد خواهد پی آن مطالعه از پس
 باارای راهکاااری صاار ا   برناادها باارای جنساایتی یبند دسااته ایاان ایجاااد و رونااد؛ماای شااماربااه

 هاایپژوهش دارم، اط ع من که ییجا تا ع وهبه .باشد یم ها آن ویژه ارزش ا زایش و مو قیت
و  2دوجنسایتی برنادهای اهمیات کاه هساتند ماواردی نخساتین کتاب این در گر ته صور 

 .کنندمی آشکار را شانالعاده وق یارزش ویژه
 حااائز ایمساائله برنااد کااه کناایمماای تصاادی  را آن و واقفاایم موضااوع ایاان بااه مااا یهمااه
 برناادهای ایجاااد تاایثیرا  ی درباااره وکار کساا  حااوزه  عااا ن و دانشاامندان. اساات اهمیاات

 ساود و  اروش بار برناد تایثیر پرآوازه مشاوران و گویندمی گوناگون سخن یوکارها کس  بر مو  
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 مو قیات ا ازایش برای دارند باور هانظریه این به که مدیرانی اما؛ کنندمی توصیف را حاص 
 کاه معناسات ایان به «هاآن برند  » عبار  ترکی  دهند؟ انجام توانندمی کاری چه برندشان

 باه کنناد،مای زنادگی هااآن باا شا  و روز مواقا  برخای هساتند، برندشاان عاشا  مدیران این
 ا ازایش بارای. برنادمای ساود آن از باشاد، هماراه مو قیات باا هاا آن برناد وقتی و دارند باور هاآن

گاازارش توصاا صاار ا   هااا آن مو قیاات و برناادها ارزش بااگرد در  یاز عملکاارد برناادها یفیدرج 
کاااهمتاااون علمااا  تیاااکفا ،برناااد ژهیاااارزش و شیبهباااود و ا ااازا یباااا هاااده ارائاااه رهنمودهاااا ی 

 برناد ارزش ا ازایش چگونگی پیرامون عملی رهیا تی رو پیش . در این راستا کتابکند ینم
 و هاااآن تغییاار برنااد، مشخصااا  ارزیااابی ینحااوه بااا رابطااه در کاارد. همینااین خواهااد را ارائااه

  یاد  از ایزنجیاره برناد، یویاژه ارزش یعنی ها،ویژگی این ترین  مهم تیثیر ا زایش چگونگی
 شاودمای داده توضای  کتااب ایان در آنیاه هار صاادقانه، .نماود خواهاد ارائاه را هاااستد   و

 تنهاا برناد جنسایت کاه کنایمنمای ادعاا هماه ایان باا. کناد کماک برنادها مادیران باه تواندمی
 توسا  برناد ادراک بهبود برای نیز دیگر هایشیوه بسیاری .باشد یم امر این به مربو  راهکار

کاه در ایان کتااب ارائاه مای؛ آن وجود دارند مخاطبان قابا  و آساان ملماوس، شاوداما روشای 
 تماامی بارای توانادمای خاا،، طاورباه رو، این و از کشورهاست و ها رهن  یهمه به تعمیم
 .باشد راهگشا جهان سراسر در برند مدیران

 در خوانادن درس هااساا  از بعاد. بود خودم برند به مربو  برندها دنیای در من تجربه اولین
 هااایحسااابتولیااد ماشااین و طراحاای باارای را آپاایاسااتار  شااریکم و ماان ریاضاایا ، یرشااته
 زمینااه ایاان در هنااوز مهندساای هااایحسااابماشااین ،1791 سااا  در. کااردیم تیساایس علماای
 پیشاار ت بااا تاادری باه هااا،ایمااان داشااتیم و آن 1هااریگپردازنااده یآینااده بااه ماا امااا؛ بودنااد پیشاتاز
 0111نمایناادگی،  1111کااار گذاشااته شاادند. ساارانجام، شاارکت مااا، بااا  2ریزکامپیوترهااا در علاام،
 در شخصای کاامپیوتر  روشایخارده تارینمیلیارد د ر درآماد، باه باگرد 0در آخر، تقریبا   وکارمند 
 .رساندیم  روش به را شرکتمان، ما 1771سرانجام در سا   ؛ وشد بد  اروپا
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 و دهاه یاک حدودا  . بود استوار میدانی کار بر صر ا   بازاریابی از من شناخت دوره، آن طی
 پشات در کاه اینظاری رماوز از درکام تاا کشاید طاو  مادیریت و اقتصااد در مدرکم اخذ زمان تا

 شارکت، خاود تنها ناه کاه شادم متوجاه زماان، آن در. بگیارد شاک  دارناد وجود برندها ی پرده
 .است ارزشمند هم آن برند جداگانه، طور به بلکه،

 حساابباه شادهپذیر تاه اماری ایگساترده میازانباه برند یویژه ارزش اهمیت ازآنجاکه
 وظیفا . گیرنادمای کاارباه را برناد خا، مدیران برندشان از محا ظت برای هاشرکت آید،می
 هاااایسااانجه از چگوناااه؟ اماااا؛ اسااات برناااد یویاااژه ارزش ا ااازایش یاااا حفااا  مااادیران ایااان

 یمقایساه بارای تاوانمای 1مقطعای عملکاردی ارقاام یاا  اروش ارقاام و آمار مث  غیرمستقیمی
 بااارای ایشااایوه از اساااتفاده آیاااا. کااارد آن اساااتفاده ارزش ا ااازایش و دیگااار برنااادهای باااا برنااادی
 ارزش ا ازایش راساتای در کاه پارامترهاایی از اطا ع آن، از تارمهام و ویاژه ارزش  اوری سنجش

 نیست؟ تر یکاربرد و ترآسان یابند بهبود یا کنند تغییر باید برند، یویژه
. کاردم کشاف تصااد ا   را آن یویاژه ارزش و برناد جنسایت باین یبه رابطه مربو  نظریه من

 ایاان پاساا  بااه شااده سااعی کتاااب ایاان در. اساات مواجااه زیااادی باااز هااایپرسااش بااا نظریااه ایاان
 خ صااه، طااوربااه او ،  صاا  بپااردازیم. در شااوند،ماای حاصاا  پااژوهش طریاا  از کااه هاااپرسااش
 طااوربااه  صاا ، ایاان در. شااودماای ارائااه آن یویااژه ارزش و برنااد شخصاایت بااه مربااو  مفاااهیم
 ممکان او  نگااه در کاه برنادها باه انساان شخصایتی خصوصایا  دادن نسبت دلی  خا،،
طبقاه بارای مشاتریان کاردن توانمناد بارای ابازاری قال  در برسد، نظر به عجی  حدی تا است
 در ساهولت ایان دوم،  صا  در. شاد خواهاد توصایف هاآن برجستگی و برندها یساده بندی
 برناادهای یالعاااده ااوق نقااش و آن یویااژه ارزش باار برنااد جنساایت مثباات تاایثیر و بناادیطبقااه

 در و کشااور 11 در هاااییپیمااایش بررساای بااا سااوم،  صاا  در. شااد خواهااد داده شاار  دوجنساایتی
 ماااد  ساااازگاری جنسااایت، یمساائله باااودن شااامو  جهان باااه توجااه باااا و مختلاااف هاااایقاااره

بااه. شااودبااا برندسااازی در سراساار جهااان نشااان داده ماای 2برنااد یویااژه ارزش -برنااد جنساایت
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  صاا  در نیااز  رهناا  و کنناادهمصااره جنساایت دوجنساایتی، یمساائله جهااانی تاایثیر عاا وه،
 کااه باشاد کنجکااو اسات ممکان خوانناده  صا ، ایان در. شاوندمای گذاشاته بحا  باه چهاارم
 در برنااد جنساایت باار مبتناای یمربوطااه هااایطاار . چیساات برناادها بااودن مردانااه یااا زنانااه دلیاا 
 هایمحرک که تبلیغاتی کمپینی قال  در ششم،  ص  در. شوندمی داده توضی  پنجم  ص 
کارد.  خاواهیم اباداع ورزشای کفاش برناد یک ،سازد یم خود درگیر را مخاطبان شنوایی و بصری
 تاایثیر تحاات ساااختار ایاان کااه باشااد ایاان تواناادماای برنااد جنساایت بااا مغااایر ساااختارهای از یکاای

 محصااولی ماشااین کااهایاان مثااا ، باارای اساات؛ محصااو  یبند دسااته از  شاادهادراک جنساایت  
 و برنااد جنساایت کااهایاان باار مبناای شااواهدی هفااتم،  صاا  در. اساات زنانااه یشاایآرا لوازم و مردانااه

 هااآن گفات تاوانمای دیگار عباارتی باه. شاودمای ارائاه یکدیگرناد از مساتق  محصاو  جنسیت
 دارای اسات ممکان مختلاف، ادراکای جنسایت باا محصاو تی بلکه نیستند، هم بر عمود
 جنسایت باه تاریدقیا  نگااه هشاتم،  صا  در .باشاند گونااگون یها تیجنسا با ییبرندها

 نظار از را جنسایت ادراکای بار محصاو  جانس و رنا   ارم، تایثیر و داشات خاواهیم محصو 
 قاعادتا   پاس ،باشاند برنادها یکننادهتوصایف انساان جنسایتی خصوصیا  اگر. گذرانیممی
 جنساایت کااه این. رگذارناادیتیثهااا  روشاانده گااگینش باار نیااز برناادها و بااوده هیدوسااو رابطااه ایاان

. شااد خواهااد تحلیاا  نهاام  صاا  در خیاار یااا باشااد برنااد جنساایت بااا همسااو بایااد هاام  روشاانده
ماثثر باشاد. ایان موضاوع در  صا   1برنادها ائات ه تشکی  در تواندمی نیز جنسیتی هماهنگی

 بحاا  بااه کلاای طااوربااه شخصاایتی هااایدهاام ترساایم خواهااد شااد. در  صاا  یااازدهم، مقیاااس
 در همیناان اسات ممکان انادباوده ماا هماراه قبلای  صو  ک  در که یکسان. شوندمی گذاشته
 داشااته تردیااد برنااد یویااژه ارزش -برنااد جنساایت ینظریااه بااودن آمیاازسفسااطه و تصاانعی مااورد

 و سااوم  صااو  المللاای   بین هااایداده از اسااتفاده ینحااوه ترساایم بااا و دوازدهاام  صاا  در. باشااند
 تاارینمهاام ساایزدهم،  صاا  در. شااوند برطااره ها وشاابه شک ایاان شااد خواهااد تاا ش چهااارم،

 .شد خواهند بح  و ارائه خ صه طوربه حوزه این در هایا ته
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 انااد،شااده تنظاایم مسااتق  هاااییبخااش قالاا  در کتاااب ایاان  صااو  از هریااک کااه آنجااا از
 ایاان امااا؛ برسااند نظاار بااه اضااا ی اساات ممکاان نتیجااه، و در شااوندماای تکاارار اط عااا  برخاای

 را  صااو  از برخاای تکاای صااور بااه  قاا  بخواهنااد شاااید کااه خوانناادگانی درک بااه موضااوع
 .کرد خواهد کمک کنند بررسی

 سن گالن، سوئیس

 تئو لیون
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