
 

 

 برند تیمداومت، عامل موفق

 یاز کس دیتوانینم د،یداشته باش ادیز نییباال و پا تانیها هستند. اگر در کارهاآن نیتربرندها، مداوم نیترموفق

 وستهیکه ناپ یوکار و افرادو از کسب کنندیکه به شما اعتماد کند. مردم با افراد، دائم کار م دیانتظار داشته باش

 .اند یهستند، فرار

. خواهندیوکار مکسب کیاز  داًیاست که شد یزیچ ابند،یکه مردم آن را پاک و خوب ب ستین یزیچ مداومت،

 توانندیم ایبدانند که آ خواهندیها م. آنستندین ست،یو فردا ن نجاستیکه امروز ا یکس ایوارد ها به دنبال تازهآن

ه مردم ک دیهست یکه شما برند دهدیو نشان م کندیم هکننداعتماد در مصرف جادیکنند. مداومت، ا هیبه شما تک

 .داد تا شکست بخورد دیها اعتماد کنند، اجازه نخواهکه اگر آن یکنند. برند هیبر آن تک توانندیم

ساب شما ح یرو توانندیکه م دینشان ده ستیبایوکارتان شوند مکسب ایهوادار شما  کهنیا یافراد برا یبرخ به

ستند. انجام هبا آن آشنا  انتانیکه مشتر دیرا به ثبت رسان یبرند ی. الگودیمداوم و قابل اتکا باش دیباز کنند. با

مطلوب  یزدگتشگف کهنیزده شود، مگر اهرگز شگفت دینبا یمشتر یکیباشد.  ینیبشیقابل پ دیتجارت با شما با

 .باشد

 انتظاراتتان را قاًیشما دق د،یرویدونالد در جهان مندارد کدام مک ی. فرقدیریمثال در نظر بگ یرا برا دونالدمک

خود  یرا در جا یمناسب یهاستمیاما آن خارج از موضوع است. س ست،ین ایغذا در دن نی. مطمئناً بهتردیدانیم

در  یبرندها نیتراز بزرگ یکیکه  ستین ی. تصادفکنندیم برخدمات خود را دو برا ق،یطر نیاند و به ا قرار داده

 .اورندیدوام ب توانستندیبودند، نم ثباتیب گریبه مکان د یمکان کیهستند، اگر از  ایدن

 در مورد خدمات و یانتظار نیچن توانندیم ند،یانجام کار انتخاب نما یبدانند اگر شما را برا خواهندیم انیمشتر

 ند،یبدانند که اگر در مورد شما به دوستانشان بگو خواهندیم نینه. آنان همچن ایاز شما داشته باشند  جینتا

دوستانشان بد باشند. مداومت شما  شیپ خواهندینم ها(، آندیکنیها را کوچک نمکرد )آن دینخواه دشانیناام

 .کنند غیتا در مورد شما تبل دهدیها اعتماد مبه آن

شان اول در ذهن تیاولو دیو با دیمداومت داشته باش ستیبایم اورند،یهدف شما را به خاطر ب نیمخاطب کهنیا یبرا

ند که مردم منتظر بازگشت شما باش دیو انتظار داشته باش دیوارد شواز بازار خارج شده و دوباره  دیتوانی. نمدیباش

 .نخواهد بود بخشجهینت گونهنیکه ا

را دائماً  تیفیخدمت باک ایمحصول  دیکه با یمعن نیباشند. به ا یدائم ستیبایوکار شما متک مناطق کسب تک

 یواو مطمئن باشد. محت ینیبشیقابل پ دی. خدمات شما بادینما لیو تحو دیارائه کن د،یاطور که متعهد شدههمان

را در برابر  انیمشتر ایمردم باشد و  دگاهید یدائم در جلو دیمداومت داشته باشد. با دیبا زیشما ن یابیو بازار دیتول

 .دیدر دسترس هستند، از دست بده شتریکه ب ییبرندها



 

 

. میریباشند، در نظر بگ یدائم یکه افراد کم ستین ییجا کهنیا لیرا به دل یاجتماع یهامثال رسانه یبرا دیبگذار

ماه از آن استفاده کرد و سپس تا چند ماه بعد آن را فراموش کرد.  کیکه بتوان  ستین یابزار ،یاجتماع یرسانه

 یجتماعا یهابرند از نظر رسانه نیتربه موفق قیدق ینگاه. دییموفق شدن حفظ نما یخود را برا یحضور دائم دیبا

 .کندیم رییسرعت تغ دائم به ریبرند غ کی یبرا ایروزه فعال هستند. دنهمه د،یندازیب

کارت  رنگ و کی دیشما نبا تیسامداومت وجود داشته باشد. وب تان،یابیدر سراسر برندتان و بازار دیبا نیهمچن

نگاه و  دیباشد؛ اما با کسانیدرصد  011 دیوکارتان بادر کسب یهر عنصر کهنیباشد. نه ا گرید یبه رنگ تیزیو

م آن را تا آر دیندار یازیو ن دیشناسیم د،یریگیمحصوالت اپل را در دست م ی. وقتدیداشته باش کسانیاحساس 

اضح و و یگذارنسبت به آن وجود داشته باشد. نام ییآن را ساخته است و آشنا یتا متوجه شوند چه کس دینیبب

 .باشد نیچن دیبا زیشما نوکار است. کسب یدائم

 


