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چکیده -در حوزه مدیریت بازاریابی و برندینگ اصطلاحات فراوانی جهت مفهوم پردازی یا تعریف روش های مربوط به برندیگ وجود داردDNA ،
برند یکی از همان اصطلاحات است که طی سالهای اخیر در ادبیات برند وارد شده است و مانند بسیاری از اصطلاحات مفهومی دیگر هدفش تعمیق
نگاه بازاریاب یا استراتژیست برند به مفهوم برند از دیدگاهی متفاوت است .از آنجا که در کتب آکادمیک برندیگ تعریف جامع و صریحی از DNA
برند ارائه نشده است ،لذا برداشت های متفاوتی از این موضوع وجود دارد ،در این مقاله ضمن پرداختن به چند نمونه از این دیدگاه ها ،هویت برند
را به عنوان پایه تئوریک مفهوم  DNAبرند قرار داده و به شرح آن خواهیم پرداخت.
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Abstract
In Marketing Management and Branding, there are many terms used to conceptualize or define
Brandy's methods. Brand DNA is one of the terminology that has entered the brand in recent
years, and like many other conceptual terms, its aim is to deepen the marketer's or brand
strategist's perspective. Brand concept differs from view. Since Brandenburg's academic books
have not provided a comprehensive definition of brand DNA, there are different conceptions of
this topic. In this paper, while addressing several examples of these views, Brand Identity as the
Theoretical Basis put the concept of brand DNA into account.
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 -1مقدمه
 Brand DNAمخفف  Distinctiveness, Novelty and Attributesبه معنی تمایز ،نوآوری و ویژگی های برند می باشد ] [1و
یک اصطلاح برای توصیف اجزا یا پیکربندی یک برند با هویت و شخصیت منحصر به فرد است.[2] .
یک برند موفق باعث می شود تا خریدار درباره انتخاب خود در خرید و استفاده از آن احساس خوبی داشته باشد .برند موفق کمک می
کند تا آن انتخاب ،از هر لحاظ گزینه اول باشد .برند توانایی انجام این کار را دارد ،زیرا راه و روش ایجاد احساس خوب را در مخاطب
می داند .همانگونه که در شکل  1نشان داده شده است ،برند موفق چرخه ای کامل از عمل و عکس العمل یا دادو ستد است .این نکته
که برند توانایی انجام این کار را دارد ،نشان دهنده پیچیدگی آن است ،چیزی بیش از اسم و شعار و اساساً بیش از تبلیغات ،زیرا اینها
در مقایسه با قلب یک برند ،ویترین آرایی هستند[3].

شکل شماره  :1چرخه کامل برند خوب

ا طلاع از جایگاه سازی موفق برای برند ،جذابیت برنامه های برندسازی ،چگونگی استفاده موفق از برندها به عنوان ابزاری در بازرهای
جدید ] [4موضوعاتی مهم برای بازاریاب یا استراتژیست برند می باشد ،لذا در این مقاله ضمن بررسی  DNAسلولی و نقش تعیین
کننده آن بر ویژگی های ظاهری و رفتاری انسان ،از آن به عنوان وجه تسمیه برای مفهوم پردازی  DNAبرند و نقش تعیین کننده آن
بر ویژگی های ظاهری و رفتاری برند (مانند نوآورانه بودن ،بروز بوردن ،تفکر خلاق ،علاقه به مشتری و  ) ...استفاده می کنیم و در
نهایت با بهره گیری از مدل هویت برند نحوه استخراج  DNAبرند را مشخص می نماییم.
-2تاریخچه بازاریابی و ارزش ویژه برند
در شش دهه گذشته ،بازاریابی یکی از هیجان انگیزترین موضوعات در جهان کسب و کار بوده است .به طور خلاصه بازاریابی حول
سه محور عمده شکل گرفته است :مدیریت محصول ،مدیریت مشتری و مدیریت برند .در واقع تمرکز مفااهیم بازاریاابی در دهاه هاای
 1591و  1591از مدیریت محصول به مدیریت مشتری در دهه های  1591و  1591تبدیل شده و با اضافه شده اصول مدیریت برند در
دو دهه  1551و  0111تکامل بیشتری یافت  .در ابتدا بازاریابی همانند مالی و منابع انسانی صرفاً به عنوان یکی از چندین وظیفه مهام
پشتیبانی کننده تولید محسوب میشد .کلیدی ترین عمل بازاریابی ،ایجاد تقاضا برای محصول بود .چهاار پای ماک کاارتی کاه شاامل
توسعه محصول ،تعیین قیمت ،فعالیت های ترویجی و تبلیغاتی و راه اندازی مراکز توزیع می باشد ،روش های کلی مدیریت محصاول را

در آن روزها توضیح میداد .هر کسب و کاری که در آن دو دهه فعالیت می کرد ،به چیزی بیشتر از آن خا مشای هاای تااکتیکی در
بازاریابی نیازی نداشت[5].
در طی دهه های  1591و  1591تغییرات محی باعث شد که بازاریابان حرفه ای سخت تار بیاندیشاند و مفااهیم بهتاری خلاق
کنند .پی های بعدی مثل مردم ،فرایند ،شواهد فیزیکی ،افکار عمومی و قدرت سیاسای باه چهاارپی اضاافه شاد .اماا کماکاان ماهیات
بازاریابی تاکتیکی مانده بود .شاید رکود اقتصادی نعمتی بود تا بازاریابی در این دوران کمبود تقاضا ،اهمیت پیادا کناد .بازاریاابی بارای
تحریک تقاضای محصول از سطح تاکتیکی ص رف ،به سطح استراتژیک ارتقا پیدا کرد .بازاریابان متوجه شدند برای انکه تقاضای ماورری
ایجاد کنند باید مشتری را به جای محصول در کانون فعالیت های بازاریابی قرار دهند ،لذا اضاول مادیریت مشاتری شاامل اساتراتژی
هایی ،همچون تقسیم بندی بازار ،انتخاب بازار هدف و جایگاه یابی ( )STPارایه شد]9[ .
در اوایل دهه  1551ظهور شبکه های اینترنتی و ارتباط مصرف کنندگان با هم موجب افازایش آگااهی آنهاا شاد و بازاریاباان در
سراسر جهان مفاهیم بازاریابی را با تمرکز بر عواطف انسانی گسترش دادند .مفاهیم جدیدی از قبیل بازاریابی عاطفی ،بازاریابی تجربی و
ارزش برند پدید آمد .برای ایجاد تقاضا ،دیگر استفاده از مدل جایگاه یابی کلاسیک برای هدف قراردادن ذهن مشتری کافی نباود .بلکاه
باید قلب مشتری نیز هدف فعالیت های بازاریابی قرار می گرفت]9[ .
جدول شماره  :1تکامل مفاهیم بازاریابی
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مفاهیم بازاریابی که در دهه های  1551و  0111ظهور یافتند اغلب بازتابی از اصول مدیریت برند بودند .جدول شاماره  1مفااهیم
اصلی که از  1591به بعد در هر دهه پدید آمد را نشان می دهد]9[ .
حرکت از روش های تاکتیکی به سوی روش های راهبردی مربوط به ارزش ویژه برناد و دیگار شااخص هاای ماالی بلناد مادت،
تغییری گسترده محسوب می شود .مبنای این تغییر ،توجه به این واقعیت است که برندهای قوی می توانند منشا مزیت رقابتی و تداوم
سوددهی بلند مدت باشند .یکی از اهداف اصلی در برند سازی ایجاد ،ارتقا ،یا استفاده از ارزش ویژه برند است که مهام تارین ابعااد آن
عبارتند از آگاهی ،تداعی ،و ایجاد مجموعه ای از مشتریان وفادار .الف) آگاهی از برند عبارت است از توانایی خریدار در تشخصیص برند
و یادآوری برندی است که در طبقه خاصی از محصولات قرا ر دارد .ب) وفاداری به برند اشاره به تعلق مشتری به برند دارد .ج) تداعیات
برند ،اشاره به هر آنچه که برند را در ذهن مشتری تداعی میکند دارد]4[ .
به مجموعه ای منحصر به فرد از تداعیات برند ،هویت برند گفته می شود .همانگونه که در مقدمه ذکر شده هویت برند باه عناوان
پایه ایی برای تشریح  DNAبرند قرار گرفت .در ادامه برای درک بهتر  DNAبرند ،خود  DNAکه از علوم زیستی و سلولی گرفته شاده
است را مرور کرده و سپس پیوند آن را با علوم مدیریتی بررسی می کنیم.

 DNA-3سلولی
 DNAمخفف  DeoxyriboNucleic Acidو مولکول مسئول ورارت است DNA .شامل دو رشته (از جنس فسفات و قناد دووکسای
ریبااز) اساات کااه بااه وساایله جفاات هااایی از چهااار باااز شااامل آدنااین( ،)Adenineتیمااین( ،)Thymineساایتوزین(،)Cytosine
گوانین( )Guanineاز یکدیگر جدا می شوند .مولکول های آدنین فق با مولکولهای تیمین ارتباط دارند و مولکولهای سیتوزین فق باا
مولکواهای گوانین ارتباط دارند]9[ .

شکل شماره  :3طرح شماتیک دی ان ای زیستی

بدن هر انسان حدوداً از  79تریلیون سلول تشکیل شده است که مغز ،قلب ،دست ،پا و  ....را تشکیل می دهد DNA .در هساته تماام

سلول های بدن وجود دارند .شکل  4جایگاه  DNAرا در سلول نشان می دهد ][7

شکل شماره  :4جایگاه  DNAرا در سلول

طول این نوار می تواند بیش از چند میلیون مولکول باشد .میلیاردها حالت برای نحوه چیدمان مولکولها در این نوار یعنی  DNAوجود
دارد .کثرت انواع چیدمان در مولکول  ،DNAباعث کثرت تنوع خلق و خو ،اندام ،رنگ پوست و مو ،قد و  ...در انسانها و سایر جانداران
می شود[8] .
ژن بخشی از نوار  DNAاست .ژن ها تعیین کننده رفتار سلول هستند .مثلاً وقتی می گویند ژن مربوط به چشم آبی ،یعنی اینکه
وجود این قسمت از نوار  DNAدر سلول افراد چشم آبی تایید شده است[9] .
اینکه افراد نسبت به داروها و محرکها واکنشهای متفاوتی نشان می دهند ،به دلیل تفاوت چیدمان مولکول  DNAدر هسته سلول
بدن ایشان است .چیدمان مولکول  DNAدر هسته سلول بدن دو انسان تا حدود  51درصد شبیه به هم است ،ساختار و وظیفه
سلولها تفاوت عمده ای ندارند ،بلکه رفتار سلولها در شرای مختلف تغییر می کند]9[ .
اینکه هر سلول چه وظیفه ای را انجام دهد و چه رفتاری از خود نشان دهد ،توس یک کد تعیین می شود که بین سلولهای یک بافت
متحدالشکل است .هر سلول با تولید مثل ،کد  DNAرا به سلول جدید منتقل می کند و به این ترتیب ،سلول جدید دستورالعمل و
وظایف خود را می داند و با سایر سلولها همکاری می کند DNA .ماده اصلی ژنتیک است و فاکتورهایی را که موجودات زنده از
نسلهای قبل از خود به ارث می برند را باید در ساختار  DNAایشان جستجو کرد [.]9
کلید عملکرد تمامی رفتارهای سلولی ،بنا به ادعای واتسون و کریک ،درون  DNAنهفته است .اگرچه ممکن است پیچیده و
بعید به نظر رسد اما تمامی اطلاعات بدن ما توس توالی های تکرار شونده ی  4عضو کوچک کد گذاری شده اند] .[11ژنتیک رفتااری

شاخهای از علم ژن شناسی است که به بررسی تاریر عوامل ژنی بر رفتار فرد میپردازد ،به بیانی دیگر ،ژن ها ناه تنهاا در باروز صافات
فیزیکی نقش دارند بلکه در ایجاد رفتارها مانند :تهیج پذیری ،تحریک ناگهانی ،افراط عمل کردن ،هیجان طلبی ،ماجراجویی و ناوطلبی
و بیماری های روانی مانند :اسکیزوفرنی و افسردگی دو قطبی و اوتیزم نقش تعیین کننده ای دارند[11] .
تاریر عوامل ژنتیکی بر ویژگیهای پیچیده نظیر ویژگیهای رفتاری ،به معنای آن نیست که عوامل محیطی اهمیتای نادارد .بارای
ویژگیهای تک ژنی ساده (نظیر رنگ چشم) ،عوامل محیطی ممکن است تأریر اندکی داشته باشاند اماا ،بارای ویژگایهاای پیچیاده،
تأریرات محیطی معمولاً به اندازه ی تاریرات ژنتیکی اهمیت دارناد .بارای مثاال ،وقتای یکای از جفتهاای دوقلوهاای همساان دچاار
اسکیزوفرنی شود ،تقریباً در نیمی از موارد جفت دیگر دچار اسکیزوفرنی نمیشود ،هرچند میدانایم کاه آنهاا از نظار ژنتیکای یکساان
هستند .چنین تفاوتهایی در جفت دوقلوهای همسان ،فق با در نظر گرفتن عوامل محیطی قابل توضیح است .در واقاع ،پژوهشهاای
ژنتیک بهترین شواهد موجود را درباره ی اهمیت محی اراوه میکنند .افراد زیادی از شانیدن ایان عقیاده کاه ژنهاا بار رفتاار تاأریر
میگذارند به شدت آشفته میشوند ،زیرا آنها معتقدند که این گفتاه ی نظریاه پاردازان بادان معناسات کاه «ژنهاا سرنوشات را رقام
میزنند» .این سوء تعبیر رایج غالباً به گونهای مؤکد از سوی افرادی ابراز میشود که از چگونگی عملکرد ژنها آگاهی ندارند .آنها ژنها
را «عروسک گردانهای» اصلی تصور می کنند ،حال آنکه نقش واقعی ژنها چیز دیگری است[8] .
آنها ساختار شیمیایی هستند که تولید پروتئین یا تنظیم فعالیت سایر ژنها را بر عهده دارناد .واقعیات ایان اسات کاه ژنهاا باه
شیوههایی غیر مستقیم و پیچیده بر رفتار تأریر میگذارند که مستلزمِ کسب درون دادهایی از فیزیولوژی بدن ،محی  ،جامعه و فرهنگ
است .به عبارت دیگر ژنها ،در اغلب موارد رفتار را «تحت تاریر» قرار میدهند .به این ترتیب ،تفاوتهای ژنتیکی مای تواناد منجار باه
تفاوتهای رفتاری شود ،زیرا آنها مسئول کد نمودن آنزیمهایی هستند که توسعه و تکاوین سیساتمهای حسای ،عصابی و ماهیچاهای
انسان یا حیوان را تحت تاریر خود دارند و به نوبه ی خود رفتار انسان یا حیوان را تحت تاریر قرار میدهند .اما ایان باه معناای نقشای
تعیینکننده و جبری برای ژنها نیست]9[ .
 DNA-4برند
 Brand DNAمخفف  Distinctiveness, Novelty and Attributesبه معنی تمایز ،نوآوری و ویژگی های برند می باشاد
( )Sojkin, 2015و یک اصطلاح برای توصیف اجزا یا پیکربندی یک برند با هویت و شخصیت منحصر به فرد است[2] .
همانگونه که در مقدمه اشاره شد و در تعریف نیز دیده می شود DNA ،برند یک روش یا متد نیست ،کما اینکه روش هاایی بارای
ساختن یا ساخت  DNAبرند وجود دارد که در ادامه بحث می شود ،اما در تعریف یک اصاطلاح اسات کاه در راساتای تعمیاق نگارش
استراتژیست برند ،اجزای تشکیل دهنده یک برند را توصیف می کند.
 DNAبرند کمک میکند برند در رقابت با دیگر برند ها سرپا بماند ،جامعه هاوادارن اش رو بساازد ( Brand communityیاک
ساختار اجتماعی است که علاقه مندان ،مشتریان و مصرف کنندگان برند می توانند از طریق آن با برند و یکادیگر در ارتبااط باشاند) و
دلبستگی های عاطفی را در یک بازار شلوغ هدایت کند]10[ .
-1-4نظریات
"-4-1-1کد" به مثابه  DNAسازمان

برای اینکه سازمان شما موفق باشد باید یک هماهنگی هسته ایی بین اجزای سازمان وجود داشاته باشاد ( .)Core Ideologyباه
عنوان مثال برای یک ضربه درست در بازی گلف ،استقرار بازیکن و نحوه ضربه هر دو مهم هستند ،پس این دو فااکتور دارای همبساتگی
هسته ایی هستند و نبود یکی باعث میشود کل نتیجه تحت تاریر قرار بگیرد به همین ترتیب مواردی به عنوان پایه برای توسعه فرهنگ
سازمانی وجود دارد که نمی تونیم نادیده اشان گرفت .این موارد در شکل شماره  9و در چهاار بخاش -1ایادوولوژی هساته  -0برناد -7
ساختار  -4فرهنگ به عنوان چهار رکن همبستگی هسته ای ،تقسیم شده است].[13

شکل شماره  :5ارکان همبستگی هسته ای

فورد "کد" را در بخش ایدوولوژی هسته ،مساوی ارزش ها  +ماموریت سازمان تعریف می کناد ،.اماا متاذکر مای شاود کاه "کاد"
مفهومی عمیق تر از این دارد و دعوت میکند به کد همانند  DNAانسان نگاه کنیم .از نظر فود ارزشها و ماموریات هاای ساازمان از کاد
ظهور پیدا می کنند ،کد همان جوهره سازمان اسن ،درست همانند  DNAانسان که جوهره انسان بوده و ویژگی های ظاهری و رفتااری
او را سبب می شود لذا از این منظر آقای فورد "کد" را همانند  DNAمی بیند .از گفته های فورد دو نکته حاوز اهمیت است ،اول اینکاه
"کد" جوهره سازمان است و دوم ،هر چیزی که در جوهره سازمان نباشد در طول زمان حذف میشود [.]17

از نظر آقای فورد ،کد معمولا منطقی نیست و اغلب اوقات خودش را به طور غیرمستقیم و نمادین نشان می دهد ،مثلاً از
طریق اسطوره ها ،قهرمانان و داستان ها .در ارتباط با کد ،زمانی که چیز خارج از هماهنگی است یا زمانی که چیازی درسات
نیست ،به راحتی قابل درک است .وقتی کد عمل می کند ،تقریبا نامروی است ،مانند هوا که نفس می کشید .این تعریف برای
بدست آوردن  DNAبرند از طریق تجربه افراد (مصرف کنندگان) مورد استفاده قرار می گیرد]10[ .
-4-1-2ارزش ها ،سبک ها ،تمایزات و استانداردها
در نگاهی دیگر DNA ،برند باه صاورت ) VALUES, STYLE, DIFFERENTIATORS, and STANDARDSارزش
ها ،سبک ها ،تمایزات و استانداردها( تعریف شده است ]. [14

در واقع خانم چپ من معتقد هستند  DNAبرند کمک میکند پایه های موفقیت کسب و کار با تمیز دادن ویژگی هاای
برند در چهار بعد ارزش ها و سبک ها و تمایزات و استانداردهای منحصر به فرد ساخته شاود و گاام باه گاام در قالاب یاک
داستان نحوه ایجاد این تمایزات را شرح می دهد.
-4-1-3برند به عنوان برنامه ژنتیک
برند مجموعه ای از طرح ها یا یک دستوالعمل ساخت یا یک کد است ،که حاوی ساختارهای مورد نیاز برای سااختن
یا پشتیبانی از برند و تصویرش می شود[15] .
-4-1-4ژنوتیپ و فنو تیپ
در این دیدگاه ،چهار جزء یعنی  Personality, Identity, Promise, Reputationیعنی شخصیت برناد ،هویات
برند ،قول برند و اعتبار برند به عنوان ژنوتیپ (ویژگای هاای اررای ژن) در نظار گرفتاه شاده اسات کاه باه ترتیاب Core
 principle, Product spirit, Atmosphere, Culture valuesیعنی قاعده کلی هسته ،روح محصاول ،جاو و ارزش
های فرهنگی را به عنوان فنوتیپ (ویژگی های قابل مشاهده ژن) برای برند حاصل می کند][16

شکل شماره  :6ژنتیک برند

به عبارتی شخصیت برند به عنوان ژنوتیپ هرگونه که تعریف شود ،نِمودِ ظاهری یا فنوتیپ آن قاعده اصلی برند خواهاد
بود ،همچنین برای هرگونه که هویت برند را تعریف نمایید ،به صورت روح محصول برای مخاطب نمود پیدا خواهد کارد و ...
درست مانند اینکه که یکی را به عنوان ورودی تابع می دهیم و دیگری را به عنوان خروجی تابع می گیریم.
عوامل فنی ،انعطاف پذیری ،عاطفی و بازاریابی
 DNAبرند انعکاس دهنده هویت و شخصیت یک سازمان بوده و موقعیت منحصر به فردی کاه در طاول زنادگی اش
ایجاد می شود را دسته بندی می کند].[17
در ایان دیادگاه مولکاول هاای  DNAبرناد را باه صاورت TECHNICAL, RESILIENT, EMOTIONAL, and
( MARKETفنی ،انعطاف پذیری ،عاطفی و بازاریابی) تعریف شده است [.]19

شکل شماره  :7اجزای  DNAبرند

عامل فنی :اشاره به مشخصه های از محصول یا خدمات دارد در ادراک واضحی در افراد به وجود می آورد .عامل انعطاف پذیری :به
ویژگی هایی اشاره داره که برند رو قادر به بروز شدن مستمر و فعال باقی ماندن در بازار میکند .عملکرد عاطفی :برای نزدیک شدن
به فاکتورهای تصمیم گیری مشتری وفادار است .ویژگی بازاریابی :عهده دار این است که آن محصول یا خدمت چگونه باه منظاور
فروش در بازار اراوه می گردد .راب  :باعث ارتباط  4مفهوم با هم میشود ،این عنصر به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار کار می کنند
و وفاداری مشتری را به عنوان عامل اصلی ارتقای برند فراهم می کند [.]19
به نظر محقق در تمام تعاریف گفته شده ،علیرغم تفاوت در نحوه بیان ،دیده می شود همگی باه عاواملی اشااره دارناد کاه ایجااد
برند ی خوب و موفق را به ارمغان می آورد ،درست همانگونه که در ابتدای بحث به آن اشاره شد .در نهایت روشی که به عنوان پایه
تئوریک  DNAبرند انتخاب کردیم" ،مدل هویت برند" آقای دیوید آکر است که در ادامه بحث خواهد شد.

-5یافته ها
آقای دیوید آکر در سال  0111کتاب رهبری برند ( )Brand Leadershipرا توس انتشاارات  free pressمنتشار کرد.آقاای
آکر در این کتاب برند رو به عنوان یک دارایی برای سازمان تعریف کرد و یک مدل کامل برنامه ریزی "هویت نام تجاری" را توسعه داد.

شکل شماره  : 8مدل هویت برند

در قلب این مدل یک دیدگاه چهار جانبه در مفهوم برند وجود دارد .در واقع آکر برای اطمیناان از اینکاه هویات برناد دارای
شالوده و مفهومی عمیق باشه ،استراتژیست های برند رو دعوت میکنه به تفکر در مورد -1 :برند به عنوان محصول  -0برند به عناوان
سازمان -7برند به عنوان شخص  -4برند به عنوان نماد  .آکر معتقد است مدیران برند می باید فهم عمیقی از هویت برند داشته باشند

به همین خاطر لازم است از زوایای مختلف به هویت برند نگاه کنند تا بتوانند آن را متمایز ،واضح و پرمایه سازند( .فرزاد مقدم)1759 ،
این  4بخش اجزای  DNAبرند می باشند]. [12

شکل شماره  :9سیستم هویت استراتژیک

همانگونه که در شکل شماره  5دیده می شود ،هویت برند به سه بخش تقسیم شده که عبارت اند از-1 :تداعیات  -0هسته  -7جاوهره
برند (که شبیه به  Brand DNAاست)  .برای گرفتن هویت برند به طور کلای  4عنصار وجاود دارد :برناد باه عناوان یاک محصاول:
ویژگیهای مرتب با محصول از آنجا که تجربه برند را برای مشتری ایجاد می کنند تاریر بسیار عمیقی بر هویت برند خواهند داشت .آکر
شش بعد مختلف برای آن تعیین کرده است .وسعت عمل محصول ،ویژگی محصول ،ارزش/کیفیت ،استفاده ها ،استفاده کنندگان ،مبادا
برند .برند به عنوان یک سازمان :در اینجا با ویژگیهای ذهنی بیشتری سر و کار داریم .ویژگیهایی چون مادیریت ارتبااط باا مشاتریان،
نوآوری و کیفیت دریافت شده که در ایجاد ارزش برند همکاری دارند .دو بعد اصالی آن :ویژگیهاای ساازمان (مانناد ناوآوری ،مصارف
کنندگان ،اهمیت و قابلیت اعتماد) ،محلی بودن در مقابل جهانی بودن .برند به عنوان یک شخص :شخصیت برند از ابعاد مجازای برناد
است که در اکثر م دلهای ارزش ویژه برند وجود دارد ،چرا که برند را به مثابه یک انسان و با صفات انساانی بررسای مای کناد .دو بعاد
معرفی شده توس آکر :شخصیت ،ارتباط برند با مشتری .برند به عنوان یک نماد :برند به عنوان نماد می تواند هر آنچه کاه یاک برناد
عرضه می کند را اراوه دهد .یک نماد قوی می تواند نقش مهمی را در استراتژی برندسازی ایفا کند .نماد ها اگر از استعاره های با معنا،
مشخص و قابل اعتماد استفاده کنند پرقدرت خواهند شد .آکر دو بعد برای آن اراوه مای دهاد :تصاویر ذهنای و اساتعاره هاا ،میاراث
فرهنگی برند  .از نظر آکر برای خلق هویت یک برند –طراحی  DNAبرند -باید تمامی  10متغیر بالا طراحی شوند[18] .
-6بحث و نتیجهگیری
ساده انگارانه است اگر بیاندیشیم برند همیشه در ذهن مردم و حتی صاحبان برندها دارای یک مفهوم بوده است .در دهه های پیشاین
مفهوم برند بیشتر به کالا مربوط می شد و آنچه که ملاک برند بودن دانسته می شد میزان شهرت نام تجااری باود و باس .اماا دنیاای
تجارت به جاوی رسید که متوجه شد شهرت به تنهاوی کاری از پیش نمی برد و به عناصر دیگری برای تصاحب ذهن مخاطب نیاز است،
بنابراین اقدام به گسترش و بازسازی عناصر هویت بصری شد .هویت بصری برند که در ابتدا با لوگو شناخته می شد رفته رفته به بسته

بندی خاص ،رنگ مشخص ،کاراکتر نمایشی برند ،موسیقی و شعار برند نیز گسترش یافت و البته بعدها هم از حواس دیگر مانند بویایی
و چشاوی (طعم برند) بیشتر استفاده شد .اما هنوز برندسازی شناساندن این عناصر به ذهن مخاطب و ایجاد تداعی بارای آنهاا باود .تاا
اینکه در دهه  51میلادی عده ای از اساتید برند (کلر و آکر در راس آنها) ،توجه همه را به موضوعی جدید جلب کردند :مفهاوم "ارزش
ویژه برند" و مدل هایی که بتوانند این ارزش را در ذهن مخاطب ساخته و مدیریت کنند.
ارزش ویژه برند ،فعالیتهای بازاریابی را وارد برندسازی کرد .با توسعه مادلهای برندساازی ،مادیریت برناد باه چیزهاای دیگاری مانناد
دانشگاهها ،موزه ها ،شهرها و کشورها ،صنایع دستی ،ادارات دولتی ،احزاب سیاسی ،کسب و کارهای کوچک و حتی افراد نیز مهااجرت
کرد و شاهد ظهور مدلهایی خاص برای ساخت برند در هر یک از موارد فوق بودیم .در این دوره بود که مفهوم برند از کالا به شرکت ،از
خدمات به تجربه گسترش یافت و در این میان افرادی بحث از ورود مفاهیم وفاداری و عشق به حیطه برندسازی کردند و مدلهاوی چون
 Lovemarksشکل گرفت و البته در پی آن برندهاوی ظاهر شدند که داعیه ارتباط عاطفی عمیقتری را باا مشاتریان داشاتندDNA .
برند نیز از همین دست مفاهیم که هدفش تعریف اجزای برند به شکلی کامل و جامع و در برگیرنده مفاهیم جدید برندینگ است تا در
نهایت استراتژی ارتباط با مشتریان را شکل می دهد .به بیانی دیگر یک بازاریاب ،هدفش این است که به افرادی که بیشتر از محصولات
یا خدمات اشان سود می برند دسترسی پیدا کند و ارتباط احساسی با آنها ایجاد کند DNA .برند همان چیزی است کاه باه وی کماک
خواهد کرد تا استراتژی خود را برای ایجاد این اتصال ایجاد کند.
به بیانی دیگر همانطور که انسان دارای  DNAمخصوص خود است که فنوتیپ یا نمود بیرونی او را شکل میدهد ،برند هم دارای DNA
مخصوص خود است که نمود بیرونی اش ماموریت و تصویر برند در ذهن مشتریان خواهد شد .نمونه ای از فنوتیپ برای Starbucks
–به عنوان یک برند -دمیدن در روح انسانی ،یک نفر ،یک فنجان و یک معاشرت در یک زمان است ،کوکا کولا می خواهد جهان را تازه
کند ،خوشبینی و خوشبختی را القا کند ،ارزش ایجاد کند و تفاوت  BMW ، ...می خواهد اراوه دهد ،لذت رانندگی کاملی ،عملکرد
ورزشی و دینامیکی همراه با طراحی فوق العاده و کیفیت منحصر به فرد باشد .پس می بایست استراتژیست برند ،با نگاه برند به عنوان
مح صول ،سازمان ،شخصیت و نماد ساختار برند را شکل دهد و این همان  DNAبرند است.
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