
 

 

 چگونه برند خود را تبلیغ نماییم؟

بدون توجه به این که ماهیت فعالیت تجاری شما چیست، باید بیاموزید که همانند یک بازاریاب فکر کنید و عمل 

چگونه یک  دداننمیکه  هاییآننمایید. باید بدانید که برای برند خود چگونه بازاریابی کنید و آن را تبلیغ نمایید. 

 خود تسلط دارند. یبرای برند خود را اداره کنند، همان افرادی هستند که بر حوزه آمیزموفقیترقابت 

 ،و فضائل و معلومات خود خود صخود، توانمندی خا هایمهارتخودتبلیغی یعنی برای خود، کاال یا خدمات خود، 

جذب  اد پیروان شما وافزایش قابلیت دیده شدن شما، افزایش تعد ،تبلیغ و بازاریابی کنید. هدف از خود تبلیغی

 بیشتر است. هایفرصت

 و مسیرش را برای کندنمیبرای خوشایند شما تالش  کسهیچاما  یان این مطلب زیاد ناراحت نشوید،از ب لطفاً

 ما مربوط است که خود را باال بکشانید.. به همین دلیل به خود شدهدنمیشناختن شما تغییر 

فریاد  هابامپشتکه چه قدر فروتن و افتاده هستید به ما ربطی ندارد، بایستی همهمه ایجاد کنید. باید از روی این

، که خجول باشید و دیگران شما را نادیده بگیرند. از اینکنیدمیبدانند شما که هستید و چه  دقیقاًبکشید تا مردم 

 قدم به جهان بگذارید ،چه که در دست دارید. شما باید به هر آنیابیدنمیایجی که خواهان آن هستید دست به نت

وقت آن نیست که عقب  اآلننزدیک شوید.  هاآنبه  ،چه که داریدو برخی اوقات الزم است برای نشان دادن آن

راه  روصداسنگذارید.  موفقیت خود را به شانس وابنشینید و دعا کنید تا مردم به طور اتفاقی با شما برخورد کنند. 

 !ندازیدبی

، منظورم الف زدن و رجز خواندن زنممیکردن حرف  سروصداروشن کنم که وقتی از خودتبلیغی و  کامالًبگذارید 

نیست. تفاوت زیادی بین الف زدن و خود تبلیغی است.  مورد قبول جامعه است کهواژه کثیفی « الف زدن»نیست. 

پدید آورده است. هرچند که چیزهای زیادی  اششخصیدونالد ترامپ عظمت بسیار برای برند شرکت و نیز برند 

ی زند. به چیزهایالف بسیار می هاآنبهره گرفته است، ولی در مورد  هاآنهستند که ترامپ برای ایجاد برند خود، از 

 دهدمیکه او در هر کاری که انجام  کندمیادعا  مرتباًو  بخشدمیارزش و اعتبار  ،ندارد هاآنکار چندانی با که 

 بهترین است.

چنین فردی را دوست ندارد، فروتنی  کسهیچ. کندمی فخرفروشیزند و آن شخصی نباشید که تمام وقت الف می

است، در مورد شما نیست بلکه در مورد مخاطبین هدف شما « خود تبلیغی»خود را حفظ کنید. حتی اگر نام آن 

 است.

 کلید موفقیت در ایجاد برند شخصی است ،خودتبلیغی

ا نام آن خودتبلیغی است ولی شم ،بازاریابی شما هرگز نباید فقط در مورد شخص شما باشد. بله هایرقابتبرند و 

ند بلیغی نیازم. خود تکندمیچون از ارزشی برخوردارید که چیزی به زندگی مردم اضافه  کنیدمیخود را تبلیغ 



 

 

. نمایدیمبهتر از رقبای شما  نهایتاًو تمرکز بر آن چیزی است که شما را قابل توجه، متفاوت و حرکت به سمت جلو 

 است. هاآنبه نفع  شما در حال انجام کاری هستید که بینندمیکه مردم  خودتبلیغی وقتی اثر دارد

ی . یک رمز بزرگ خودتبلیغکنیممیبه نظر برسد که چرا راجع به خودتبلیغی صحبت  نقیض و ضدممکن است 

این که در مورد خوب بودن مشتریان خود صحبت  دیگران بیشتر از خود تبلیغ کنید.موفق این است که برای 

رای شما که ب هایینامهرضایتاز طریق  هاآن. بگذارید گیردمی بر را در شماکنید نیز خود تبلیغی است زیرا باز هم 

 حرف خود را بزنند. نویسندمی

 دربرنخواهد داشت اینتیجهاز نفس سرچشمه بگیرد،  صرفاًکه  ایبازاریابی

موقعیت خود را در صنعت خود به عنوان یک متخصص تثبیت  است کهاین  آمیزموفقیتکلید یک خودتبلیغی 

 گوش فرا دهند. کنید. شما باید برای خود یک منبع به شمار آیید. مردم مایل هستند به سخنان متخصصین

خودتان است. باید برای رسیدن به این  یصالح در حوزههدف شما شناخته شدن به عنوان یک مقام پیشرو ذی

 ی برای تبلیغ خود باشید.هایفرصتبه بازاریابی خود بپردازید. همیشه به دنبال  ،هدف

، بازاریابی از طریق ایمیل، سخنرانی عمومی، هاوبالگبرای تبلیغ شما و برندتان وجود دارد.  شماریبی هایراه

لیت برای افزایش قاب دائماًو صدها از این قبیل. باید  و مجالت هاروزنامهجمعی، تبلیغ در  هایرسانهپست مستقیم، 

 دیده شدن خود، بنا نهادن اعتماد و فروش کردن، در رقابت باشید.

بت با دیگران به شما کمک کند، در واقع از هزاران سال پیش در رقا تواندمییکی از بهترین ابزارهای موجود که 

 آن طبل لعنتی نیست، بلکه منظور من تقویم است! کنممیوجود داشته است. ابزاری که راجع به آن صحبت 

 یدبه کار بگیر آن رایک تقویم بهترین دوست شما است، پس 

تبلیغ اختصاص دهید. این زمان را طوری در نظر بگیرید  وقتی را به بازاریابی و ،هفتگی خود بندیزمان یدر برنامه

توانید از دست دهید. بازاریابی و تبلیغ، منجر به سبقت و فروش که گویی یک قرار مالقات مهم است که نمی

کند، ولی هنوز هم اغلب مردم وقت کمی صرف آن تر از این پول تولید نمیشود. هیچ کاری برای شما بیشمی

 کنند.می

دهید. با ها یا ثبات خود را از دست نمیبندی کنید. بدین ترتیب فرصتهای تبلیغاتی خود را از پیش زمانلیتفعا

 نمایید.های بازاریابی و تبلیغ را تضمین میبندی پیشاپیش مسائل، شما یک تقویم کامل و پر از فعالیتزمان

ز گفتم، کسی گونه که قبالً نیخود را تبلیغ کنید. هماناگر مایل هستید برند بزرگی باشید، باید یاد بگیرید چگونه 

دهید شما و کاری را که انجام می ،خواهید مردمها از وجود شما مطلع نیستند. اگر میگردد. آنبه دنبال شما نمی

 سازد.بشناسند، بیرون بیایید و سروصدا راه بی اندازید! ساکت بودن مردم را متوجه شما نمی


