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مرضیه بابایی

زمانی که کشتی شما در حال غرق شدن است ،آیا در مقاالت علمی به دنبال راهحل میگردید یا
راهکاری کاربردی را جستجو میکنید که فوراً مشکلتان را حل کند؟ در دنیای به شدت رقابتی صنعت
مد ،اصول کار یکسان است .کتاب چرا برندهای مد از بین میروند حاصل تحقیقات دقیق دو نویسنده
باتجربه و باسواد است .اهمیت این کتاب از این جهت است که راهکارهای عملی برای مسائل واقعی
ارائه میدهد .زمانی که برند شما دچار مشکل میشود ،این کتابی است که باید به آن مراجعه کنید.

 ˮموریس مولن “

رئیس اتحادیه کاالهای لوکس مد ،عضو سازمان استاندارد لندن ،شورای مشورت ،شورای انجمن مد انگلیس 
لندن ،بریتانیا

این ایده که هر چه بهتر مشتریان خود را بشناسید و به آنها خدمترسانی کنید ،برند شما قویتر
خواهد شد ،در این کتاب به وضوح دیده میشود .این کتاب نتیجه یک کار بسیار دقیق ،شفاف و منظم
درباره رفتار مشتریان در دنیای مد است که نشان میدهد چگونه سلیقه و ترجیحات مصرفی مشتریان
در صنعت مد تغییر کرده است.
برای من بخش سوم کتاب ،مصرفکننده جدید مد به کجا میرود ،بسیار جذاب است چرا که
دیدگاههای بسیار جالبی درباره آینده صنعت مد ارائه میدهد و بررسی میکند که مصرفکنندگان جدید
این صنعت چگونه با مد دیجیتال ،واقعیت مجازی ،واقعیت افزوده ،فناوریهای پوشیدنی ،اینترنت اشیا
و  ....برخورد میکنند.

 ˮدکتر آنا رونچا “
مدیر دوره کارشناسی ارشد بازاریابی استراتژیک مد دانشکده تجارت مد
کالج مد لندن بریتانیا ،لندن

برندون و مایکل به این جمله که هر چیز قدیمی یک روز دوباره مد میشود ،معنای تازهای بخشیدند.
آنها تغییر دنیای مد به سمت پایداری و اقتصاد اشتراکی را تشریح کردهاند و با استفاده از مطالعات
موردی و پیشبینی شرایط آینده راهکارهای جالبی برای آینده صنعت مد ارائه دادهاند .هرکسی که به
افراد ،کره زمین و سود اهمیت میدهد و یا فقط به مد عالقه مند است باید این کتاب را بخواند.

 ˮاستفانی بنتتو “
بنیانگذار و مدیرعامل شرکت Queen of Raw
آمریکا ،نیویورک 

برندون رو و مایکل سولومون واقعاً ذات مصرفکننده امروزی را در بازار رقابتی و جهانی میشناسند .آنها
در این کتاب موضوعات بسیار متنوعی را بررسی کردهاند ،موضوعاتی از قبیل ارتباط بین فنّاوری،
شفافیت و پایداری ،نیاز به اعتبار و اصالت برندها در بین جنسیت ،نژاد و سنین مختلف و پیچیدگی برقراری
ارتباط تک به تک با مشتریان به صورتی که هویت برند نیز حفظ شود .خواندن این کتاب به تمام افرادی
که در زمینه مد فعالیت میکنند و به دنبال فرصتها و موفقیتهایی در این صنعت هستند توصیه میشود.

 ˮجاشوآ ویلیامز “
استادیار ،رئیس بنیانگذار دانشکده طراحی پارسونز ،کنسول مد 
آمریکا ،نیویورک

خواندن این کتاب به تمام افرادی که در زمینه مد فعالیت میکنند توصیه میشود .در این کتاب
مجموعهای از دیدگاهها و نگرش مصرفکنندگان گردآوریشده است که به شما نشان میدهد آیا برند
شما در حال از بین رفتن است یا بر اساس ارزشهایی که خلق میکند و نیازهایی که برای مشتریان
برآورده میکند ،موفق خواهد شد.
هر چه بهتر مشتریان خود را بشناسید و به آنها خدمترسانی کنید ،برند شما قویتر خواهد شد.
این جمله مبنای اصلی این کتاب است .که کامالً با این نظر موافق هستم.

 ˮپامال دنیزگر “
معاون واحد بازاریابی ،پژوهشگر و نویسنده 
آمریکا ،پنسلوانیا

کتاب چرا برندهای مد از بین میروند و چگونه آنها را نجات دهید ،نوشته دو کارشناس بینالمللی،
مایکل سولومون و برندون رو ،تغییر ایجاد شده در طرز فکر مصرفکنندگان فعلی و میزان مشارکت
مصرفکنندگان در فعالیتهای تجاری را نشان میدهد .ارزیابی نگرش مشتریان نهتنها برای برندهای مد
مفید است بلکه در طراحی پیام تبلیغاتی برند شما و در طراحی مدل مفهومی محصول شما نیز مؤثر
خواهد بود .این کتاب به کلیه افرادی که کار طراحی محصول و بازاریابی انجام میدهند توصیه میشود.

 ˮتام گریدلی “
مدیر واحد طراحی برند پوما ،برند وانس و نیو باالنس 
آمریکا ،ماساچوست

مصرفکنندگان مد امروزی بسیار متفاوتتر از مصرفکنندگان دو دهه پیش هستند .کتاب برندون
رو و مایکل سولومون موضوعات مهمی را بررسی میکند ،از جمله توجه مشتریان به شفافیت و
مسئولیتپذیری برندهای مد و تأثیرات اجتماعی و محیطی که آنها دارند .امیدوارم این کتاب به
صاحبان کسبوکارها کمک کند تا مصرفکنندگان آگاه امروزی را بهتر بشناسند ،این مصرفکنندگان
نقش کلیدی و مرکزی در موفقیت برندهای مد دارند.

 ˮکیونا وونگ “
بنیانگذار شرکت Common Objective



بریتانیا ،لندن



کتاب چرا برندهای مد از بین میروند و چگونه آنها را نجات دهید ،بهروزترین و بهترین
کتاب در زمینه صنعت مد است.



این کتاب شامل تعریف اهداف یک برند و انتقال معنای برند ،تجربیات و محصوالت و
خدمات برند است.



این کتاب شامل مثالهای فراوان از برندهایی است که در صنعت خود موفق عمل کردهاند و
برندهایی که دچار مشکالت متعدد بودهاند.



همچنین شامل داستانهای باارزشی از زندگی واقعی مشتریان و نگرش مصرفکنندگان نسل
جدید نسبت به برندها است.



این داستانها برای مدیران آینده که قصد دارند وارد حرفه مد شوند بسیار مفید است.
همچنین برای افرادی که میخواهند در این حوزه فعالیت کنند نیز کاربردی است.



بهموازات تحول بازار ،مشتریان و فنّاوری افراد باید یادگیری خود را ادامه دهند و دانش خود
را بهروز کنند.



این کتاب شاهکار تمام موارد فوق و بسیاری از موارد دیگر را نیز در برمیگیرد.

 ˮدرو گریر “
مدیر تولید برندهای نایک ،رلف الرن و آندر آرمور 
آمریکا ،جرجیا

کتاب چرا برندهای مد از بین میروند و چگونه آنها را نجات دهید ،نوشته دو کارشناس بینالمللی،
مایکل سولومون و برندون رو ،یک راهنمای عالی برای درک رفتار مصرفکننده در صنعت مد است .با
تشریح تغییر در رفتار مصرفکننده ،بررسی تأثیر تحوالت جغرافیای سیاسی و پیشرفت در فنّاوری ،این
کتاب برای خواننده دانش الزم برای پیشرفت در زمینه بازاریابی مد در جامعه امروزی را فراهم میکند .این کتاب
یک راهنمای بسیار مناسب برای دانشجویان رشته بازاریابی ،محققان و صاحبان کسبوکار است.

 ˮدکتر آرور بردی “
روانشناس کالج مد لندن 
بریتانیا ،لندن

اگر مالک یک برند مد هستید ،این کتاب را بخوانید .اگر به فکر طراحی و ساخت یک برند مد
هستید ،این کتاب را بخوانید .اگر به بازاریابی مد عالقه دارید ،این کتاب را بخوانید .کتابهای کمی
هستند که چنین دیدگاههای مفید و کاربردی را به شکلی ساده ارائه میکنند .به همین دلیل مطالعه آن را
به شدت توصیه میکنم.

 ˮرزماری گودنوف “
هنرمند و طراح برند مد  Rosemary Goodenough
بریتانیا ،نورفولک

کتاب چرا برندهای مد از بین میروند و چگونه آنها را نجات دهید ،مسیر رفتار مصرفکننده را در
صنعت مد ترسیم میکند و نشان میدهد چگونه متغیرهای داخلی و خارجی بر فرایند خرید مشتری
تأثیر میگذارند .مطالعه این کتاب برای کلیه بازاریابها و مدیران تولیدی که به دنبال راهی برای اجرای
ایدههای جدید خود میگردند توصیه میشود .همچنین آنها را راهنمایی میکند تا چگونه مدل
کسبوکار فعلی خود را بر اساس قوانین جدید رفتار مصرفکننده ،اولویتهای آنها و فناوری موجود
تغییر دهند .بسیار عالی است.

 ˮکارولینا دیویا آنگاریتا “
سرپرست مدیریت تولید ،برند بارنی نیویورک 
آمریکا ،نیویورک

کتاب چرا برندهای مد از بین میروند و چگونه آنها را نجات دهید ،رویکردی علمی را با
مثالهایی واقعی ترکیب کرده است تا بتوانیم تشخیص دهیم چرا بعضی از برندهای مد از بین میروند.
مهمتر از همه اینکه ،این کتاب راهکارهایی عملی برای حل مشکالت ارائه میدهد .نتیجه آن کتاب
خوبی است که پیش روی شماست.

 ˮبرایان کورتز “
نویسنده کتابOverdeliver, Build a Business for a Lifetime Playing the Long Game in Direct Response marketing :

آمریکا ،کنکتیکوت

پیشگفتار کارا دیوید
بنیاینگذار ،و مدیر بخش مطالعات جهانی سازمان YouGov

خواننده گرامی،
برای آگاهی از آینده صنعت مد،کتاب خوبی را انتخاب کردهاید .مایکل و برندون ،نویسندگان کتاب
چرا برندهای مد از بین میروند و چگونه میتوان آنها را نجات داد ،دیدگاههای جالبتوجهی درباره
مصرفکنندگان ارائه کردهاند.
من بهعنوان مدیر بخش مطالعات جهانی سازمان  YouGovدائماً نظر مشتریان برندها را پرسوجو
میکنم .مشتریان متمول به دلیل عادات مصرفی خاصی که دارند ،معموالً اولین افرادی هستند که یک
روند را در جامعه مد میکنند ،و اتومبیل ،پوشاک ،جواهرات و کفشهایی را خریداری میکنند که باعث
میشوند سایرین نیز به خرید این محصوالت عالقهمند شوند.به همین دلیل ،نمیتوانیم نقش موثر
مصرفکنندگان متمول محصوالت مد را در چرخه حیات یک برند نادیده بگیریم.
اما بازاریابهای مد لوکس باید به آمارهای موجود توجه بیشتری داشته باشند.تحقیقات سازمان
 YouGovدر سال  2019نشان میدهد که فقط  34درصد از مصرفکنندگان ثروتمند و شیکپوش ایاالتمتحده
آمریکا ،به برنامههای بازاریابی برندهای لوکس امتیاز باالیی میدهند .برای پایین بودن امتیازات دلیل
منطقی وجود دارد ،و این دقیقا موضوعی بود که من و برندون در اولین مالقاتمان درباره آن صحبت
کردیم .برندهای لوکس برای اکثر مشتریان خود به شکل درستی پیامهای تبلیغاتی را طراحی نمیکنند.
در اصل فقط برای طبقه مرفه جامعه بازاریابی میکنند.این گروه مجموعهای از افرادی هستند که
همیشه از برندهای لوکس خرید میکنند.آنها  7درصد از کل مشتریان ثابت برندها را تشکیل میدهند و
نزدیک به  25درصد از درآمد برندهای لوکس از محل این مشتریان ایجاد میشود .درصد باالیی از این
گروه مشتریان (نزدیک به  90درصد) به برندهای لوکس امتیاز باالیی میدهند.
این رویکرد چه مشکلی دارد؟ این بدان معناست که پیامهای تبلیغاتی برندهای لوکس با اکثر افرادی
که در واقع بیشترین پول خود را صرف تجمالت میکنند ،سازگاری ندارد .براساس تحقیقات سازمان
، YouGovاین افراد مشتریان دائمی محصوالت لوکس نیستند اما گاهی اوقات محصوالت لوکس
خریداری میکنند.
درحقیقت ،فقط  41درصد مشتریان دائمی برندهای لوکس (که  30درصد از کل هزینههای صررفشرده
در این گروه را به خود اختصاص میدهد) و  24درصد از مشتریانی که به ندرت از برندهای لوکس خریرد
میکنند (که  39درصد از کل هزینههای صرفشده را به خود اختصاص میدهند) ،معتقدنرد کره برنردهرای

لوکس برنامههای بازاریابی بسیار عالی و خروبی دارنرد .از ایرن دو گرروه چنرین جمالتری را مریشرنویم"،
محصوالت آنها برای من جذاب نیست" و "بازار هدف آنها گروه دیگری است".
بهنظر میرسد که بازاریابها به بخش عمدهای از مشتریان خود گوش نمیدهند .یک جمله از این
کتاب به همین موضوع اشاره میکند.
" دیدگاه شما بهعنوان بازاریاب اهمیتی ندارد؛ فقط نظرات مشتریان شما مهم است .برندها با بیتوجهی
به نظرات افرادی که برایشان پول خرج میکنند خود را نابود کردهاند".
خوشبختانه هنوز فرصت برقراری ارتباط با مشتریان وجود دارد و بازاریابهای مد میتوانند از
شکافی که در طبقه مرفه ایجاد شده است بهره ببرند .برندها و بازاریابها میتوانند راه خود را برای
ارتباط با خریداران لوکس پیدا کنند ،فقط به همان شکلی که کتاب اشاره میکند ،باید با هر کدام از
مشتریان مانند یک بازار خاص رفتار کنند.
این تمام چیزی است که مشتریان انتظار دارند و راهحلی برای کاهش فاصله بین گروههای مختلف
در جامعه است که برندها را به ستوه آورده است.
این موضوع در شغل ما در سازمان  YouGovنیز دیده میشود ،و متوجه شدهایم که بسیاری از
برندهای لوکس در شناخت مشتریان و خواستههایشان دچار مشکل هستند .این ممکن است برای
برخی پیش پا افتاده به نظر برسد اما این بدان معنا نیست که اهمیت ندارد.
کتاب چرا برندهای مد از بین میروند و چگونه میتوان آنها را نجات داد ،کتابی است که هر کسی
در حوزه مد ،خصوصاً افرادی که بر مشتریان مرفه محصوالت لوکس تمرکز میکنند باید آن را بخوانند.
این کتاب بینشی را ارائه میدهد که در هر زمان ،کاربردی و بالفاصله عملی است .خواننده عزیز،
امیدواریم از خواندن این کتاب لذت ببرید.

پیشگفتار مترجمین
صنعت مد یکی از صنایع روبهرشد و محبوب در جهان است ،در عین حال پدیدهای گذرا است و
دائماً در حال تغییر است .امروزه باتوجه به تغییر سلیقه مصرفکنندگان ،تغییرات جغرافیای سیاسی،
تحوالت عمده فناوری و رقابت شدید مابین شرکتهای فعال در این صنعت؛ شناخت دقیق نیازها و
شخصیت مصرفکنندگان ،مدلهای نوین تصمیمگیری و همچنین روشهای جدید برای بخشبندی
مصرفکنندگان حائز اهمیت است .امروزه مد منحصر به جمع کوچکی از افراد ثروتمند نیست ،بلکه
یکی از تأثیرگذارترین پدیدههای این دوران است و طیف گستردهای از مصرفکنندگان گوناگون را
دربرمیگیرد .بنابراین شرکتهای فعال در صنعت مد باید خود را با این تغییرات مطابقت داده و به
اقتضای بازاری که در آن فعالیت میکنند برنامههای بازاریابی و تبلیغات خود را طراحی نمایند .به علت
تعدد پارامترهای مؤثر بر نحوه تصمیمگیری مصرفکنندگان ،شناخت این عوامل تأثیر بهسزایی بر میزان
فروش و سهم از بازار برندهای فعال در صنعت مد دارد.
کتاب حاضر ،ترجمه کتاب ”themsavetohowdie, andbrandsfashion ،“whyتألیف مایکل
سولومون و برندون رو میباشد که برای نخستین بار در سال  2019میالدی به چاپ رسیده است .در
این کتاب ،به برقراری ارتباط پایدار با مشتریان و شخصیسازی هر سفارش تأکید میشود ،به نحوی که
هر مشتری به عنوان یک بازار واحد و منحصربهفرد درنظرگرفته شود .تمرکز اصلی این کتاب بر نقش
مؤثری است که مصرفکنندگان در چرخه حیات یک برند دارند .نویسندگان این کتاب بر این باورند
که تاحدودی میتوان رفتار مصرفکنندگان را پیشبینی کرد .الزمه این امر ،شناخت کامل مشتریان و
نیازهای آنهاست .چراکه مشتریان ممکن است در ذهن خود طور دیگری فکر کنند اما در عمل به
شکل متفاوتی رفتار کنند.
در این کتاب برای تشریح مفاهیم مختلف از مطالعات موردی واقعی استفاده شده است .نمونهها
همگی ،برندهای شناخته شده بینالمللی هستند و جهت تسهیل در درک مطالب ،مثالهایی کاربردی از
چالشهایی که برندها با آن مواجه بودهاند ،آورده شده است .این کتاب در قالب ده فصل تدوین گردیده
است ،در فصول " ،4-1مشخصات مصرفکنندگان امروزی ،مدل تصمیمگیری نوین ،نقشهای متفاوت
مصرفکنندگان و روانشناسی مشتری" بررسی میشود .در فصول  ،9-5درباره "طبقهبندی نسلها،
کدگذاری مصرفکنندگان ،قومیتگرایی ،تنوع جنسیتی و اعتبار و اصالت در مد" بحث میشود .در
فصل انتهایی این کتاب به بررسی آینده صنعت مد و مزیتی که استفاده از فناوری نوین برای برندها
ایجاد میکند ،پرداخته خواهد شد.

امید است مطالعه این کتاب برای مدیران ،دانشجویان ،اساتید و کلیه افرادی که در صنعت مد و
برندینگ فعالیت دارند ،مفید واقع شود .در پایان از زحمات جناب آقای دامون صالحی ،مدیریت محترم
انتشارات ادیبان روز صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم.
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