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مدتهاس تتت ک تته ش تتاهد گ تترای

بیر تتی از م تتدیران ،س تتازمانها و فی تتاان اقتیتتتادی بتتته مستتت ولیت

اجتماعی ،نوعدوستی و فیالیتهای غیراقتیادی هستیم که خود باعث پیوند برندها و سازمانها بتا مترد
و جامیه شده است.

عم ت گرائی برنتتد در ستتادهترین تیر یتتب بتته مینتتای «تیهتتد برنتتد بتترای تدقتتا اهتتداو اجتمتتاعی و فراتتتر از

اهداو اقتیادی» است .توجه و تأ کید کتاب عمت گرائی برنتد حستاک کتردن بتاحبان ،رهبتران و متدیران

کس ت وکارها بتته مس ت ولیتپذیری اجتمتتاعی و توجتته بتته عوام ت مینتتوی و بشردوستتتانه استتت کتته ستتران ا

باعث اعتبار ،مقبولیت و مدبوبیت بیشتر برندها و سازمانها میشود .عم گرائی برنتد نتوعی فراختوان بترای
بیداری اجتماعی و برندسازی مینوی است که میتواند جایگاه مطلتوبی در د و ذهتن مااببتان گونتاگون
از جمله ذینفیان ،مشتر یان و غیر مشتریان به وجود آورد.
کتاب عم گرائی برند به موضوعات ،روشها و راه کارهای تدقتا و عملتی کتردن وعتدههای برنتد در امتور
اجتمتتاعی و مینتتوی م تیپتتردازد کتته بتتهنوعی در راستتتای بازار یتتابی نس ت  5کتته ختتود توجتته ویتتسه بتته انستتانیت و
بشریت است ،میباشد.
ایتتن کتتتاب متیتوانتتد متتوجی جدیتتد از فیالیتهتتا را در ستتازمانهای گونتتاگون بتته وجتتود آورد کتته نتی تته آن
برند دوستی و برند پذیری بیشتر است .نیکنامی و مانتدگاری برنتدها ،تنهتا بته امتور و فیالیتهتای اقتیتادی
مددود نمیشود بلکه در خدمات غیراقتیتادی و فیالیتهتای همچتون توجته بته مدیطز یستت ،ستممت
مرد  ،آرام

و آسای

انسانها و رفاه عمومی و اجتماعی نیز میپردازد.

عم گرائی برنتد ،میترو پتای بنتدی و اقتدا واقیتی بته قو هتا و وعتدههای ارزشتی ،اخمقتی ،اجتمتاعی و

انسانی است که باعث احترا  ،اعتبار ،پذیرش و منزلت برندها و سازمانها میشود و میتوانتد آثتار مینتوی و

مادی فراوانی خلا کند.

ضتترورت عم ت گرائی برنتتد را م تیتتتوان در ادبیتتات غنتتی کشتتورمان و در اشتتیار بنرگتتان گونتتاگون از جملتته

سیدی این شاعر جامیهشناک یافت که:

بنیآدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضـ ـوها را نمانـ ـد قـ ـ ـرار

عم ت گرائی برنتتد ،هشتتدار و راهکتتار بتترای توجتته بتته انستتانها و جامیتته بشتتری و بتتهو یسه بهنیستتتی استتت.
امیتتدواریم ایتتن کتتتاب ارزشتتمند کتته یکتتی از مهمتتترین و جدیتتدترین آثتتار فیلیتتپ کتتاتلر پتتدر بازاریتتابی جهتتان و
کر یستتتین ستترکار استتت بتوانتتد راهنمتتای مناستتبی بتترای همتته فیتتاان اقتیتتادی باشتتد تتتا بتتر نیکنتتامی ختتود،
سازمان و برندهایشان بیفزاید و حس خوبی در انسانها به وجود آورند.
بپتذیریم کتته زنتدگی در مادیتتات خمبتته نمتیشتتود و مینو یتات متیتوانتتد ارتباطهتا را عمیتاتر ،مانتتدگارتر و
مطلوبتر سازد.

عم گرائی برند چنانچه بهدرستی دنبا شود میتواند بر «جذابیت ،من یت و منزلت» برندها بیفزاید.
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سخنیباخواننده 

زمانه تغییر کرده است .در گذشته ،شرکتها میتوانستند به بور گنینشی مسائ دلاواه خود را

انتااب کنند .دیگر اینبور نیست.

در دنیای بسیار قطبی شده امروزی ،دیگر بیتفاوتی کفایت نمی کند .عموه بر این ،مشتری ،کارمندان
و عمو مرد دست به انتااب مسائ میزنند .در تما دنیا ،جوانان  -مشتریان آینده شما -از رسانههای
اجتماعی استفاده می کنند و در خیابانها علیه هر نوع بیعدالتی دست به اعتراض میزنند .انتظار
میرود که برند شما به ح بنرگترین مشکمت دنیا کمک کند ،نه اینکه به آن دامن بزند.
شما حاا ،خواسته یا ناخواسته ،عم گرای برند 1هستید.

این کتاب فراخوانی برای واداشتن رهبران کس وکار به اقدا است .زمان رو به اتما است .میدانیم
که برخی از دیدگاههایی که در این کتاب ارائه میشود ،مورد قبو نیست اما به قو یکی از شیرا« :چشم در
تاریکی شروع به دیدن می کند»... 2

همراهی می کنید ،عرضاندا می کنید؟
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موضوعکلیچیست؟ 

با توجه به رویارویی بشریت با تیداد فزایندهای از چال های وجودی ،متوجه میشویم که دولتها و

نهادها وظایفشان را ان ا نمیدهند  -آنها در لدظهای که به آنها نیاز داریم ما را ناامید می کنند.

آخرالزمان سوارهای زیادی دارد :ناآرامیهای اجتماعی ،نابرابری ،تاری

مدیطز یست ،انقراض گونهها،

بیمار یهای همه گیر ،جنگهای ت اری و جنگهای دیرینه مدافظه کار ی .حتی جنگهای دیرینه
ایدئولوژی نیز بازگشته است .ما با ز یستبو مشکمت شرور 1مواجهیم:

چه باید کرد؟ و این چه ارتبابی با کس وکار دارد؟ کس وکار شما؟

مس ولیت اجتماعی شرکت کافی نبود؟

میزگرد کس وکار 2سران ا تیمیم گرفت که «به حداکثر رساندن ارزش سهامدار» فکر چندان خوبی نیست.

م مع جهانی اقتیاد 3نیز به حزب آ گاه پیوسته است .این م مع مانیفست  2020خود را منتشر کرده

است که دنیای فراگیر «سرمایهداری سهامداران» 4را توبیب می کند.
این هم کافی نیست.

چرا؟ زیرا روایت اساسی 5سرمایهداری نقض شده است .آنچه اکنون مورد نیاز است ،روایتی جدید و شک

جدیدی از تیهد و بداقت در کس وکار است .این تیهد به آیندهای عادانه و یکسان برای همه است .آنچه

اکنون به آن نیاز داریم عم گرایی  -با الها از جنب های بنرگ گذشته  -برای خیر و بمح عمو  6است.

1 Ecosystem of Wicked Problems
2 Business Roundtable
3 World Economic Forum
4 Stakeholder Capitalism.
5 Fundamental Narrative
6 Common Good

جدید کس وکار در این دنیای ناپایدار چیست؟

چگونه شرکتها میتوانند عم گرا شوند؟ و نق
ا
همانبور که قبم اشاره کردیم زمان رو به پایان است .به همین دلی ما این کتاب را نوشتیم.

متوجه خواهید شد که منظور ما از پسرو بودن عم گرایی برند ،و عم گرای پیشرو برند

1

چیست .خواهید د انست که چطور عم گرایی برند ،آینده بازاریابی است و شرکت شما چگونه
میتواند تغییر ای اد کند.
از سیاست واهمه دارید؟ همین جا ببر کنید؛ این فساد موجود در سیاست ماست که ما را به
این مرحله رسانده است و سیاست یا جنگ میتواند به آن پایان دهد .ما سیاست  -به ویسه
دموکراسی را ترجیح میدهیم.
با ما همراه شوید.

1 Progressive Brand Activist

فصلاول :
گزیدههایفلسفیازپیتردراکر 


ما این سانان حکیمانه را از دوستمان فی  1،مرحو پیتر دراکر 2به یاد میآوریم .آنها زمینه را برای تفکر

ما مهیا کردند.
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1 Phil’s
2 Late Peter Drucker
3 Peter Drucker, The Concept of the Corporation
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1 Blue-collar
2 The Western Democracies
3 Socialism
4 Capitalist Democracy
5 Totalitarian Fascism
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