
 

 

 برند خود را منحصر به فرد سازید

یعنی چیزی که انجام دادن آن ساده است. تعداد  کنندهخستهچرا؟ زیرا  پرسیدمی. اندکنندهخستهاغلب برندها 

ته جسهستند و تعداد کمتری نیز دیدگاهی متمایز دارند. همه سعی در بر فرد به منحصرکمی خواهان انجام کاری 

 . گم شدن در میان جمعیت ساده است.کنندمیجه در جنگ هستند و همه یک کار بودن دارند. همه برای جلب تو

 .چیزی متفاوت است یتشنه ،بازار

رش چه که فکاز آن ترسریعشما  وکارکسبگاه ارزش صحبت داشته باشد و آن دهیدمیچه که انجام کاری کنید آن

 هایشرکتشما در بازار وجود داشته باشد. اغلب  وکارکسبخواهد گرفت. باید دلیلی برای حضور  بکنید رونقرا 

گر دی «طورهمینمن هم »یک رقیب  صرفا   هاآنتجاری دلیلی برای اعتبار بخشیدن به حضور خود در بازار ندارند. 

هستند که محصول یا خدمات مشابهی را همانند هر فرد دیگری در صنعت خود به قیمت مشابه به فروش 

 .رسانندمی

مانند خویشاوندان یا دوستان  کنندمیکمبود آن را احساس  واقعا شما تنها کسانی که  وکارکسباگر از سقوط 

 مسئلهید. نشو سوءتفاهمدچار  لطفا . بریدمیرنج  «بودن کنندهخسته»بسیار نزدیک شما آگاه شوند، شما از مشکل 

جام بفروشید یا کارهایی از این قبیل که دیگران انباشید یا کفش  پزشکدندانیک  توانیدنمیاین نیست که شما 

 ،هنددمیکارها را به همان ترتیبی انجام دهید که رقبای شما انجام  توانیدنمیاین است که شما  مسئله. دهندمی

 تکمیل شدن به آن نیاز دارند.سپس امیدوار باشید که برندی دارید که مردم احساس کنند برای 

 توجهابلقاز این امکان بالقوه برخوردار است که  ،. هر برندسازدمیپردازید که شما را متمایز به شناسایی آن چیزی ب

 است و چه کاری فرد به منحصرباشد و کاری ممتاز انجام دهد. باید دریابید که چه چیزی برای گفتن دارید که 

 .که متفاوت است دهیدمیانجام 

ازار خود در ب وکارکسبکنید. دلیلی برای حضور  ترساده هاآنمشکالت مردم را حل و فصل کنید. زندگی را برای 

 وجود دارد؟ مسئلهداشته باشید. اگر قرار است نظیر دیگران باشید؟ پس دیگر چه 

ه ت برخوردار نیستید کشما یا برجسته هستید یا نامرئی و مابین این دو وجود ندارد. اگر به قدر کافی از جذابی

و جسور  باکبیمشتاق جذب نمایید، گویی که وجود ندارید. برخی اوقات باید مخاطبین را از میان طرفداران 

به این که چه قدر پول صرف  توجهبیباشید. اگر برند شما ارزش این را ندارد که راجع به آن صحبت شود، پس 

 .کنیدمیفتن موفقیت تقال برای یا نماییدمیخود  وکارکسببازاریابی 

هستند. وقتی که من به مدرسه  (Attention Deficit Disorder) دچار بیماری کمبود توجهاین روزها همه 

توجه و  میگویند. با وجود این کمبود   ADDولی امروزه به آن  ؛خواندندمی« گریوحشی»همه آن را  ،رفتممی



 

 

، شما باید جذاب و جالب توجه باشید تا پردازندمیکه برای اندک جلب توجه به رقابت  هاییپیامبرندها و  بسیاری 

 ایستاده و توجه کنند. ،مردم

برندهای غیرفعال که بازاریابی را در خود جای داده است و دیگر جایی برای  هایهمهمهجهان انبوهی از برندها و 

، ندارد. اگر نتوانید بر این همهمه غلبه کنید و خودی نشان دهید، هر کنندمیرا بازی « طورهمینمن هم »نقش 

 موفقیت احتمالی که کسب نمایید عمر کوتاهی خواهد داشت.

 وه را به همراهچیزی باشد که نفع مشتری بالق باید ،کنیدعمل  فرد به منحصرشما  شودمیکه باعث  چههر آن

تجاری  هایشرکتکه بسیاری از  امدیده برای نمونهباشند.  مندعالقهبه آن  هاآنداشته باشد. باید چیزی باشد که 

هستند. آیا این برای « سبز»هوشیار یا به عبارتی  محیطیزیستکه از نظر  دهندمیخود را در این موقعیت قرار 

 را بر رقیبشان ترجیح دهد کافی است؟ هاآناین که یک مشتری بالقوه 

ای مشتری بالقوه مهم باشد یا خیر. اگر مخاطبین هدف نسبت به مسائل بر مسئلهبستگی دارد که این 

. اگر مخاطبین هدف اهمیت چندانی نمایدمیاز حساسیت برخوردار بودند، سبز بودن برایشان جذاب  محیطیزیست

 برایشان مهم نیست. بودنمند ندهند، سبز در یک سطح قدرت محیطیزیستبه مسائل 

 دهدنمیاین است که کاری برای مردم انجام دهید که شخص دیگری انجام  سازدمی توجه قابلچیزی که شما را 

 ازدسمی توجه قابلچه که شما را که مردم نتوانند راجع به آن صحبت نکنند. آن به طریقی انجام دهید آن راو یا 

 و مورد عالقه مردم انجام دهید. فرد به منحصر این است که کاری

چه که درک آن برای اغلب مردم در مورد خلق یک برند جالب، دشوار است این است که به نظر به نظر من آن

 همسئلیا مفهومی باشد که جهان هرگز به خودش ندیده است. این  العادهخارقاین برند بایستی یک ایده  هاآن

حقیقت باشد. یک برند جالب توجه برندی است که کاری بهتر از رقیب انجام دهد به طوری که  فراتر از تواندمی

 جز صحبت راجع به آن نداشته باشند. ایچارهمردم 

رصت شوند و به شما ف ترمعمولیکه برندها  شودمی. این فقط باعث کشدمیاغلب اوقات کار برندها به تقلید از هم 

نکنید. وقتی برند دیگری را کپی  برداریکپی دهدمیاز کاری که برند دیگر انجام  وقتهیچ. دهدمیمتمایز بودن 

 . برندهای مقلد از هیچ نفوذی برخوردار نیستند.شویدمی هاآن، تبدیل به نسخه ژنریک برند کنیدمی

د. همیشه باشیبرندهای صنعت خود باشید، سعی کنید که خالف آن  ترینبزرگبه جای اینکه سعی کنید شبیه 

، بندیبستهاین کار را از طریق  توانیدمیکه تمایزی بین برند خود و دیگران قائل شوید، هست. راهی برای این

رنگ، رایحه، تجربه و یا هرچیز دیگر انجام دهید. ولی باید دلیل و منفعتی برای مشتری نسبت به این متفاوت 

به گفتن این نکته اکتفا کنید که فالن چیز شرکت من قرمز است و تنها  توانیدنمیبودن وجود داشته باشد. شما 

 مال شرکت رقیب آبی، پس مال من متفاوت است.



 

 

 .باید دلیلی برای آن وجود داشته باشد ،متفاوت بودن کافی نیست

چیزی که شما برای یعنی آخرین ؛ عادی بودن را متوقف کنید. کاری عادی پیش از این انجام شده است بر سعی

خوان و منطبق باشید! به هر دلیل ممکن، این است که با سایر برندها در صنعت خود هم خواهیدمیند خود بر

اکثر برندها عاری از احساسات هستند، متمایز بودن  جایی کهآنهمانند دیگران نباشید و روش خود را بیابید. از 

 .کنیدمیاز آن چیزی خواهید یافت که فکرش را  ترسادهرا 

خود و هدف خود را توصیف نمایید. نقاط قوت خود را به اطالع سایرین برسانید. به مردم دلیلی را ارائه دارید که 

آن صحبت  به. این انتخاب شما است که کاری انجام دهید که ارزش آن را داشته باشد راجع کنندبه شما توجه 

 چنین باشند. دخواهنمیکنند یا نه. تنها کسانی متمایز هستند که آگاهانه 

 


