چطور با هزینهای اندک ،برندسازی کنیم؟

برنــد ســازی یکــی از مهــم تریــن هــدف هایــی اســت کــه هــر کســب و کاری بایــد
بــرای آن تــاش کنــد .راهکارهــای خالقانــه وجــود دارد کــه شــما بــا اســتفاده از آنهــا
میتوانیــد بــا صــرف هزینـهای نسـ ً
ـبتا انــدک ،برنــد خــود را ترویــج و تبلیــغ کنیــد .در
ایــن مقالــه بــه ایــن مــوارد مــی پردازیــم.
برندســازی یــا همــان برندینــگ ( )Brandingموضــوع داغ ایــن روز هاســت .امــروزه
در بســیاری از محافــل و جلســات کاری ،شــنیدن ایــن ســؤاالت رایــج اســت:
•برند شما چیست؟
•برندینگ به چهکار میآید؟
•از چه روش هایی می توان برند سازی کرد؟
•برند شخصی چیست؟
و ....
•برخی سؤاالت هم به این سمت میرو د که:
•آیا برای برندینگ باید حسابی دستبهجیب شد؟
•آیا برندینگ بودجه زیادی میخواهد؟
•کارشناسان برندینگ چه مشخصاتی دارند؟ کجا میتوان آنها را یافت؟
•از همــه مهمتــر اینکــه حقــوق ایــن افــراد چقــدر اســت و ایــن دســتمزد بــر چــه
اساســی محاســبه میشــود؟
و ....
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بــا اینحــال خیلیهــا هنــوز هــم نمیداننــد کــه برنــد و برندینــگ مفهــوم وســیعی را
شــامل میشــود و فقــط بــه لوگــو و بنــر تبلیغاتــی محــدود نیســت! فــارغ از تعاریــف
آکادمیــک و اصطالحــات پیچیــده ،برندینــگ بــه زبــان ســاده یعنــی مــا کاری کنیــم
کــه ذهنیــت مــردم نســبت بــه برنــد مــا بهگونـهای خــاص شــکل بگیــرد و بــه دنبــال
آن ،افــراد بــه ســراغ مــا بیاینــد و ســمت برندهــای دیگــر نرونــد .همانطــور کــه
اشــاره شــد ،بحــث برندینــگ بســیار گســترده و پُرشــاخه اســت ولــی مــا در ایــن
ـتار جمعوجــور قصــد داریــم راههــای «برندســازی کمهزینــه» را مطــرح نماییــم.
نوشـ ِ
بهعبــارت دیگــر ،یــک ســری راهکارهــای خالقانــه وجــود دارد کــه شــما بــا اســتفاده
از آنهــا میتوانیــد بــا صــرف هزین ـهای نسـ ً
ـبتا انــدک ،برنــد خــود را ترویــج و تبلیــغ
کنیــد.

 .1در شبکههای اجتماعی حضور مستمر داشته باشید

شــاید بــرای عــدهای تعجــبآور باشــد کــه بداننــد همیــن راهــکار ســاده ،یکــی از
شــیوههای مؤثــر برندینــگ اســت؛ آنهــم بــا هزینــهای ناچیــز و یــا شــاید تقریبـ ً
ـا
بــدون هزینــه .اینکــه شــما در شــبکههای اجتماعــی حضــور دائمــی داریــد ،صفحــه
خــود را بــهروز میکنیــد و بــه کامنتهــای مخاطبــان پاســخ میدهیــد ،همگــی از
زنــده بــودن کســبوکار و برنــد شــما حکایــت دارد.
از آنطــرف ،بدتریــن چیــز بــرای برنــد ســازی در شــبکه هــای اجتماعــی ایــن اســت
کــه بــروز رســانی بــرای پســت هــا انجــام نشــود ! نکتــه مهمــی کــه در ایــن میــان
وجــود دارد آن اســت کــه شــما بایــد بدانیــد مخاطبانتــان و مشــتریان بالقــوه و کنونــی
کســبوکارتان ،بــه هنــگام وبگــردی ،بخــش عمــده زمــان خــود را در کجــا ســپری
میکننــد.
رفتــن بــه ســراغ افــراد ،در همــان زمــان و مکانــی کــه هســتند ،فوقالعــاده مهــم و
ارزشــمند اســت .بــه دادههایــی کــه از افــراد داریــد دقــت کنیــد .ممکــن اســت اغلــب
مخاطبــان شــما بیشــتر وقتشــان را در یــک شــبکه اجتماعــی خــاص بگذراننــد (مثــل
فیسبــوک ،لینکدیــن ،توییتــر یــا هرکجــای دیگــر).
اگــر چنیــن باشــد بخــت بــا شــما یــار اســت زیــرا در ایــن صــورت میتوانیــد در زمــان
و انــرژی خــود صرفهجویــی کــرده و بــر یــک حــوزه تمرکــز نماییــد .البتــه حتــی اگــر
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چنیــن باشــد  -یعنــی حتــی اگــر بخــت بــا شــما یــار باشــد!  -بازهــم نبایــد از دیگــر
شــبکهها و پلتفرمهــا غافــل شــوید.
بههرحــال واضــح اســت کــه حضــور مؤثــر در شــبکههای اجتماعــی ،بهصــرف زمــان
نیــاز دارد و اینجــا قــدری موضــوع «مدیریتــی» میشــود .بــرای ایــن کار میتوانیــد
از ابــزار رایــگان ســایت  HubSpotبــه نــام Social Media Content Calendar
اســتفاده کنیــد.

 .2وبالگ نویسی کنید

مــا قبــاً در مــورد اهمیــت و ضــرورت وبــاگ نویســی بــرای کســبوکارهای
آنالیــن مطالبــی ارائــه نمودهایــم .برخــی صاحبنظــران معتقدنــد وبــاگ نویســی،
اساسـیترین گام در بازاریابــی جاذبـهای ( )Inbound Marketingبــه شــمار مـیرود،
زیــرا بــه شــما کمــک میکنــد از طریــق ایجــاد محتواهــای آموزنــدهای کــه بــا
جســتجوهای افــراد منطبــق اســت ،بــه مشــتریان واجــد شــرایط دســت پیــدا کنیــد:
کســانی کــه هویــت شــما را دوســت میدارنــد ،گروهــی بــر ایــن باورنــد کــه پــس از
ل اعتمــاد کســب اطالعــات اســت.
خانــواده و دوســتان ،وبــاگ مهمتریــن منبــع قاب ـ 
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ایــن در حالــی اســت کــه وبــاگ نویســی خوشــبختانه کار ارزانقیمتــی اســت و بــه
تخصــص فوقالعــاده پیچیــدهای نیــاز نــدارد .بــا ای ـن حــال بایــد وبــاگ نویســی را
بهطــور مســتمر ،بــا زمانبنــدی مشــخص و بهطــور حرفــهای دنبــال کنیــد؛ هماننــد
اســتراتژی حضــور در شــبکههای اجتماعــی کــه در بــاال شــرح آن گفتــه شــد.
بیشتر بخوانید :هفت دلیل بر ضرورت وبالگ برای کسب و کارهای آنالین

 .3به سراغ برندسازی مشارکتی بروید

اصــوال ً برندســازی فراینــدی زمانبــر اســت و بــه ایــن راحتیهــا بــه دســت نمیآیــد.
بــه نظــر شــما آیــا ایــن گوگلــی کــه مــا امــروز میشناســیم ،پــس از چنــد ســال تــاش
و زمیــن خــوردن توانســته بــه جایــگاه فعلــی خــود دســت پیــدا کنــد؟ اپــل ،آمــازون
و مایکروســافت چطــور؟ مشــارکت بــا برندهــای قدرتمنــد ،یـکراه میانبــر بــرای ایــن
اســت کــه شــما برندتــان را ترویــج دهیــد و بــه دیگــران بشناســانید؛ و ایــن میشــود
برندســازی مشــارکتی یــا  .Co-brandingالبتــه کار بــا هــر برند قدیمی درســت نیســت
ن همخوانــی
و میزبــان ،بایــد برنــدی باشــد کــه بــا کار و تولیــدات شــما و ســازمان تــا 
داشــته باشد.
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چند توصیه در خصوص برندسازی مشارکتی:

 .1مخاطبــان شــریک بالقــوه خــود را زیــر نظــر بگیریــد :آیــا هــواداران برنــد ،بــه آن
اعتمــاد کافــی دارنــد؟ آیــا رســیدن بــه برندینــگ بــدون همــکاری بــا ایــن شــریک و
آن هــواداران ،بــرای شــما دشــوار اســت؟
 .2چیــزی وســط بگذاریــد :ببینیــد ایــن برنــد بــزرگ و احتمــاال ً قدیمــی چــه چیــزی
نــدارد و درواقــع جــای چــه چیــزی خالــی اســت؛ همــان را ارائــه کنیــد .اینیــک
بــازی بــرد  -بــرد اســت کــه هــم بــرای شــما و هــم بــرای برنــد میزبــان و هــم بــرای
هــواداران میتوانــد ســود آفریــن باشــد.

 .4سرویس مشتری را اولویت خود بدانید

زاپــوس ( )Zapposیــک شــرکت آنالیــن بســیار موفــق در حــوزه فــروش کفــش و
لبــاس اســت .ایــن شــرکت تمــام فکــر و ذهــن خــود را بــر بهبــود تجربــه مشــتری
گذاشــته اســت و بــا همیــن شــیوه توانســته ســایر مســائل و چالشهــا را حــل کنــد
و هزینــه بســیاری را در بخــش تبلیغــات و بازاریابــی صرفهجویــی نمایــد .اهمیــت
و کارآمــدی «تبلیغــات دهانبهدهــان» چیــزی نیســت کــه مــن و شــما بتوانیــم
آن را انــکار کنیــم .شــما بایــد ارائــه یــک تجربــه عالــی بــه مشــتری را ســرلوحه کار
خــود قــرار دهیــد چــرا کــه یــک مشــتری راضــی بســیار بــا ارزش اســت و میتوانــد
مشــتریان زیــادی بــرای شــما بــه همــراه داشــته باشــد.

جمعبندی

ســاخت یــک برنــد ممکــن اســت بهصــورت یــک تعهــد خیلــی بــزرگ باشــد ،بهویــژه
وقتیکــه منابــع محــدودی در اختیارداریــم ،ولــی همانطــور کــه تاریــخ شــهادت
میدهــد ،راههــای کمهزینــه فراوانــی بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــزرگ وجــود
دارد کــه مــن بــه برخــی از آنهــا اشــاره کــردم .برندســازی بــا یــک ســری اســتراتژی و
منطــق ســر و کار دارد بــه همیــن خاطــر اســت کــه موضوعــی خشــک و پیچیــده بــه
شــمار م ـیرو د امــا بههرحــال از یــاد نبریــد کــه مــا بایــد زندگــی کنیــم ،یــک زندگــی
شــاد و متعــادل.
از برندسازی لذت ببرید!
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در ادامــه خوانــدن مقالــه  6گام عملــی بــرای بهبــود مســتمر برنــد شــما توصیــه مــی
کنــم.
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