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 (Brand Positioning) راهنمای کامل جایگاه سازی موفق برند

 
-باند»و « د داد ال»چه چیزی برند شممما را ار رایاینام منمایز مک د؟دش شممردت مای م ماک مان؟د 

شنن  «(Band-Aid) اید شام با یکدیگر دا شنراد ست. در وااع، نام برند « برند ادرتم؟د»، ناطه ا ا
 Niche) این شمممردت ما، تیدیه به نام محمممطی  برای تمامک ممحممم الر مشمممابه در  اوی ه

Market)نها شده است. مثال وانک ده دست خ د را مک برید، آیا وانک ده برای خرید چسب رخم آ
 ایدش -به یک داروخانه مرا عه مک د؟ید، مک گ یید چسب رخم )یا بانداژ( مک خ امید یا باند

، که برای موفقیت خود تالش م  کنند برای تمام کسببب  ا کارهای  ایجاد یک برند ادرتم؟د باید
ست. در وااع، برندمایک ده یک اول یت با شد و الینه اثیار این امر در تعداد دمعار ارائه برندما ا

 .را دارا مسن؟د ٪۳۳درآمدی  متوسط افزایش به ط ر مداوم ارائه مک ش ند،

م؟د مسممن؟د شمم؟اخنه مک با برندمایک ده ادرت )B2B (شممردت مای دسممب و دار به دسممب و دار
نسیت به سایر شردت ما ایجاد مک د؟؟د  (EBIT) باالتری حاشیه سود قبل از بهره ا مالیات ش ند،

مزایایک مان؟د امزایش وماداری مشنری، ارائه  برندسازی موفق و اگر این مزیت بار مم دامک نیاشد،
 .دنیال داردتح یری بهنر در ذمن مشنری و الینه یک م یت مع؟ا دار را مم به 

 «جایگاه سبببازی برند» یک برند ادرتم؟د و  د دارد و آم ت؟ها یک راه مطمئن و م ثر برای ایجاد 
 ۲۰۲۰اسممت. در ادامه این مااله به نم ه  ایگاه سمماری م مایت آمیز یک برند در بارار و در سممال 

https://modamcrm.com/glossary/b2b/
https://modamcrm.com/?p=17124
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بارا ند در  له، نم ه  ایگاه سممماری م مایت آمیز بر با پرداخنن اشممماره مک د؟یم. در این ماا ر را 
 :م ض عار ریر بررسک خ امیم درد

 جایگاه سازی برند چیست؟ 

 چرا جایگاه سازی برند مهم است؟ 

 چگونه استراتژی جایگاه سازی برند را ایجاد کنیم؟ 

 نقشه جایگاه سازی برند 

 نمونه های جایگاه سازی برند 

 جایگاه سازی برند چیست؟

ساری برند  ست.  ایگاه  شنریاننام ا شما در ذمن م ساری برند، مرآی؟د تعیین  ایگاه برند   ایگاه 
مراتر ار یک شعار )تگ الین( یا یک ل گ ی شیک و ماننزی است و اسنرات ی ای است ده برای  دا 

 ..دردم دسب و دار شما ار بایه دسب ودارما تعریف مک ش د

مرآی؟د  ایگاه ساری برند م ثر را مک ت ام میزانک ده یک برند ، «مجیه برندساری»بر اساس ن شنه
 .مک ت اند در ذمن محرف د؟؟ده به ع؟ ام مطی ب، منفاور و معنیر ش؟اخنه مک ش د، تعریف درد

 چرا جایگاه سازی برند مهم است؟

شردت شما دارای سط  اعنیار مشخحک است و چه شما سعک در ت سعه آم داشنه باشید و چه 
شنه شما دمک مک  ندا ساری برند را مم ایجاد د؟ید ده به  ست یک برنامه  ایگاه  شید، ممکن ا با

 .د؟د تا اعنیار و تح یر برند خ د را در ذمن مشنری مدیریت د؟ید

بیش ار یک ارم پیش، یک شردت ت لید د؟؟ده ن شیدنک تحمیم گرمت تا ممح لک را عرضه د؟د 
شد و آم اولین ن شیدنک د ال )حاوی د ال( ب د. شردت ده دامال  دید باشد و مرگز دیده نشده با
ارار داد. در حال حاضممر، شممردت د داد ال ار « اصممیه»با این دار،  ایگاه خ د را به ع؟ ام برندی 

مییی م ما مروش در سراسر  هام س د مک برد و یک داالی اصیک برای خان ارما است و در ذمن 
 .مم ما  ای گرمنه استما به ع؟ ام اسناندارد طالیک ن شیدنک 
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 ایگاه سمماری برند به شممردنها این امکام را مک دمد تا خ د را ار رایا منمایز سممارند. این تمایز به 
امزایش آگامک ار برند، براراری ارتیاط با اررش و ت  یه ایمت گذاری دمک مک د؟د ده ممه این 

 .م ارد بر مجم ع ده درآمد شردت تأثیر مک گذارند

شابهک ندارند.  ایگاه و  سن؟د یا مدف م سام نی ساری برند، یک سنرات ی مای  ایگاه  الینه ممه ا
سخن پرداری شما با ت  ه به ممح ل، خدمار و ص؟عت شما منفاور خ امد ب د. در ادامه، چ؟د 
 .اسنرات ی  ایگاه ساری معم لک را بررسک مک د؟یم ده مک ت اند به شما در شروع دارتام دمک د؟د

 :نواع استراتژی های جایگاه سازی برندا

 اسنرات ی  ایگاه ساری خدمار مشنری .1

 اسنرات ی  ایگاه ساری مین؟ک بر راحنک مشنری .2

 اسنرات ی  ایگاه ساری مین؟ک بر ایمت .3

 اسنرات ی  ایگاه ساری مین؟ک بر دیفیت .4

 اسنرات ی تمایز .5

دمید، گزی؟ه مای بک شممماری م؟گامک ده تحمممیم مک گیرید ده چگ نه برند خ د را در بارار  ای 
برای اننخاب دارید. الینه این مسئیه به آنچه ده رایای شما ارائه مک دم؟د، بسنگک خ امد داشت، 
ح ل  سنرات ی خ د را ط ری ت؟ظیم مک د؟ید ده بر روی مزیت راابنک مم شما ا اما در ممه م ارد، 

سنایم به ناایص سنایم یا حنک م ضعف راابت خ د مم  خ د تادید درده و به ط ر غیر م و نااط 
 .اشاره مک د؟ید

در ادامه، مهرسممنک ار اسممنرات ی مای ممی ب  ایگاه سمماری آورده شممده اسممت ده مک ت انید با 
 .اسنفاده ار آنها، برند خ د را در بارار منمایز سارید

 استراتژی جایگاه سازی خدمات مشتری

سن رام یا  شنری، خرده مروش، ر ارائه دم؟ده خدمار دیگری را اننخاب ممه ما به دلیه خدمار م
 .درده ایم

در وااع، شممردت ما بر روی خدمار م ری و مشممنری دوسممنانه خ د تادید وی ه ای مک د؟؟د تا در 
شنری  ضعیف و به اعن؟ایک به م شنییانک  شردت  بارارمایک ده به پ ش ند.  معروف مسن؟د، منمایز 



 

 modamcrm.comآدرس سایت: 
021-28421608شماره تماس:   

09039151075شماره تماس و واتس آپ:   
 

حیه ا رایک پیچیده ای باشمد، به سمیسمنم مای دیگر مم در صم رتک ده ممحم الر آنها دارای مر
 .ادرتم؟د پشنییانک خ د ت  ه مک د؟؟د

ست ده خدمار عالک به مشنری مک ت اند ایمت مای  سنرات ی این ا ممس س ترین مزیت این ا
باالتر را ت  یه د؟د و الینه ده چ؟ین داری را خ امد درد. به ع؟ ام مثال، ممحممم الر اپه ار ایمت 

سن؟د، اما پرس؟ه پشنییانک آنها خ ش برخ رد مسن؟د و سریع به مشنری پاسخ باالیک برخ ردار م
است ده در « گردونه خش؟ د ساری»مک دم؟د. این تعامالر خدماتک نیز بخش  دایک ناپذیری ار 

ست به یک ترویج دم؟ده  شد، ممکن ا شنه با ضک اگر تجربه خدمار عالک ای دا شنری نارا آم، م
 .تیدیه ش د

شنری مای خ د را تیییغ مک د؟ید،  برای ا رای این شش د؟ید: اگر خدمار عالک به م سنرات ی د  ا
اما چ؟ین خدماتک را ارائه نمک دمید، در وااع ار انناادار بد، سممخ؟ام تیخ و خشمممگی؟انه ار طری  

اداره حمایت ار محمممرف »تیفن و ایمیه، مراخ انک در شمممیکه مای ا نماعک و حنک شمممکایار به 
سنایال« د؟؟دگام شتری مک د؟ید. حنما تیم خ د را به نرم امزار ا س  م مجهز د؟ید تا  خدمات منا

 .ا ل مای خ د عمیک سارید

 استراتژی جایگاه سازی مبتن  بر راحت  مشتری

ح ل یا  سنفاده ار مم شام مک دمد ده چرا ا شنری ن ساری مین؟ک بر راحنک م سنرات ی  ایگاه  ا
خدمار یک شردت، راحت تر ار رایا است. این راحنک مشنری مک ت اند بر اساس مکام، سه لت 

 .اسنفاده، دسنرسک گسنرده، پشنییانک ار پیت مرمهای چ؟دگانه و م ارد دیگر باشد

 ®Swiffer به دلیه طراحک ممح ل مم باشد. به ع؟ ام مثال، شردت راحنک مشنری ممکن است
شنن پد پاک دن مای یکیار محرف، به ع؟ ام یک ) WetJet ممح ل ن عک ِتک( خ د را به دلیه دا

 .گزی؟ه م؟اسب برای شسنش ی مرس م تیییغ مک د؟د

به ط ر خ ددار اننخاب  ایگاه ممحم ل یا خدماتنام به ع؟ ام م؟اسمب ترین و راحت ترین م رد، 
باعث  یب ت  ه مشممنریام پرمشمممیه مک شمم د. الینه این امر، مسممئیه ایمت باالتر را مم ت  یه 

ح ل س ئیفر،  WetJet خ امد درد. به ع؟ ام مثال، مم ست، در حالک ده ایمت  ۲۶شردت  دالر ا
 .دالر است O-Cedar   ،۱۰  ِتک

بردار باشممد. اگر در چ؟دین پیت مرم یا در  ار طرمک دیگر، ارائه راحنک به مشممنری مک ت اند مزی؟ه
شمممهرمای مخنیف، خدماتک را ارائه مک دمید، برای تما  وعده مای خ د به تیم مای ادرتم؟د 
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ش؟د تا  سنرس با شه در د سعه دم؟دگام مم باید ممی سعه نرم امزاری نیار دارید. ت  تداردار و ت 
 . ی  ایگاه ساری حه د؟؟دخطامای د چک و سایر مسائه را برای عمیکرد این اسنرات

سب و  شنری م؟ا شما وااعا برای م ست ده آیا ممح ل  سک د؟ید، این ا آخرین م ردی ده باید برر
مک ت اند برای مشنری ما ناخ شای؟د باشد، ریرا    WetJet راحت است یا خیر. به ع؟ ام مثال، تک

شارژ مجدد به مروشگاه بروند. ا گر داالی مشابهک را مک مروشید، آنها دائمًا مجی رند تا برای خرید 
 .مک خ امید برنامه ما یا اشنراک مای خ ددار را دوباره پر د؟ید

 استراتژی جایگاه سازی یاب  مبتن  بر قیمت

شردت ما برای ارائه ممح الر و خدمار خ د به ع؟ ام ماروم به صرمه ترین گزی؟ه، ار اسنرات ی 
سنفاده مک د؟؟د. وانک ممح ل خ د را به ع؟ ام اررام ترین داالی خ د  م اعیت مین؟ک بر ایمت ا
 در بارار ارار مک دمید، بدوم شمممک پایگاه مشمممنریام بزرگک را ایجاد خ امید درد، ریرا می  دس
دوسممت ندارد بیش ار آنچه ده در اخنیار دارد، مزی؟ه د؟د. ارائه دمنرین ایمت، رامک آسممام برای 

 .مریب دادم مشنریام احنمالک برای تیدیه آنها به مشنری مای ثابت است

یکک ار ممدودیت ما این اسمممت ده ایمت پایین تر ممکن اسمممت دیفیت ت لید پایین تری را به 
شد، حنک ا شنه با سر ایمت را مم ممراه دا سئیه مک ت اند  ؟گ بر  شد. این م گر وااعا ای؟ط ر نیا

 .آغار د؟د، گرچه این ماط در بعضک ص؟ایع مان؟د مسامرر مای م ایک اعمال مک ش د

 استراتژی جایگاه سازی مبتن  بر کیفیت

؟د وانک شردت ما مک خ ام؟د بر روی دیفیت ممح لشام تأدید د؟؟د، این اسنرات ی را ا را مک د؟
 .ده بیشنر اواار این دیفیت با مزی؟ه باالیک ممراه است

دیفیت یک ممح ل را مک ت ام ار طری  مهارر مای م؟محر به مرد، ت لید دسنه ای د چک، م اد 
با دیفیت باال و حنک شی ه مای پایداری نشام داد ده ت لید آم را گرام تر مک د؟د. دیفیت خدمار 

ج نهایک م؟محممر به مرد، نرب بارگشممت سممرمایه باال و ادردانک را مک ت ام ار طری  شمم امد ننای
 .تمسین برانگیز ار س ی مشنری نشام داد

شما را به نفع گزی؟ه اررام تری دور بزن؟د، اما این ممام  ست خریدارام آگاه ار ب د ه، برند  ممکن ا
شنریام م ش د. درآمد و عادار خرید م س نای خریدار وارد عمه مک  ست ده پر دف تعیین  ایک ا

 .مک د؟د ده آیا تأدید بر دیفیت )با ح  بیمه باالتر( ، روش درسنک برای برند شما مست یا خیر
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 استراتژی تمایز

حر به مرد ب دم یا وی گک مای  س؟نک، به م؟م سه با راابت  ساری تمایز در ماای سنرات ی  ایگاه  ا
رمی؟ه است. ایه ار و  د  یک مثال عالک در این« شردت تسال»ن آورانه یک ممح ل منکک است. 

سییه ناییه  ذاب و داماًل براک سال، یک و سایه ناییه ت شنری  (EV) و سنرس م برای خرید در د
 .نی ده است

ح ل  شنریانک ده به ن آوری اممیت مک دم؟د،  ذب برند و مم سنرات ی را ا را د؟ید، م اگر این ا
مک ت ان؟د به دلیه مادام ساباه  شما مک ش ند. یکک ار ممدودیت مای بالا ه این است ده مردم

اسنفاده ار ممح الر، دلسرد ش ند. اگر ممح ل شما داماًل  دید است، تمای  و آرمایشاتک ده 
حرف د؟؟دگام ن آوری شنر اواار، م ست را در نظر بگیرید. بی شده ا ساخت آم انجام  مم ر  -برای 

 .ددوست دارند بدان؟د ده م؟اوری یا ممح ل  دید چگ نه دار مک د؟

 سایر استراتژی های جایگاه یاب 

م ارد نام برده شممده، ت؟ها اسممنرات ی مای م   د نیسممن؟د. شممما مک ت انید برند خ د را به ع؟ ام 
رمیر، اولین در ن ع خ د )اصممیه( یا حنک ممی ب ترین ارار دمید. ممچ؟ین مک ت انید ممحمم ل 

 .میدخ د را به ع؟ ام راه حیک برای رمع یک مشکه مراگیر ارار د

سنایمًا رایب  شما م سنرات ی،  ست. در این ا سنایم برندتام با برند رایا ا سه م رویکرد دیگر، ماای
ح الر  سیت به مم ح الر خ د ن خ د را در دمپین مای تیییماتک مرا مک خ انید و بر مزایای مم

 .آنها، تادید مک د؟ید

را به ط ر دای  بررسمممک و آنالیز م؟گام ایجاد  ایگاه خ د، حنمًا خریدارام مدف و رمنارمای آنها 
د؟ید. ای؟که آیا خریدارام تر ی  مک دم؟د تا پس اندار د؟؟د، پ ل خ د را صممرف دیفیت ممحمم ل 

 .مک د؟؟د یا ای؟که دارا ب دم آخرین و  دیدترین ابزار مک ت اند  ایگاه برند شما را تعیین د؟د

شما معرمک درده ایم سنفاده به  ست ده یک برنامه حاال ده چ؟د روش را برای ا سیده ا ، وات آم ر
سنانه ترین، راحت ترین، اررام ترین یا به  شما را به ع؟ ام دو ساری را ایجاد د؟ید ده برند   ایگاه 

 .سادگک، بهنرین اننخاب در ماایسه با سایر برندما معرمک مک د؟د

 را ایجاد کنیم؟  چگونه استراتژی جایگاه سازی برند

 .مشخص د؟ید م اعیت معیک برند خ د را  .1
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 .رایای خ د را ش؟اسایک د؟ید .2

 .در م رد رایا تمایاار الرم را انجام دمید  .3

 .مشخص د؟ید ده چه چیزی برند شما را م؟محر به مرد مک د؟د .4

 .بیانیه  ایگاه ساری خ د را تدوین د؟ید .5

 ارریابک د؟ید ده آیا  ایگاه شما م ثر است یا نه .6

 .ابطه ای احساسک را ایجاد د؟یدبا مشنریام احنمالک و مشنریام معال، ر  .7

 .خح صیار منمایز د؟؟ده برند خ د را در طک مرآی؟د مروش تا یت د؟ید  .8

 .اررش را ایجاد د؟ید .9

اطمی؟ام حاصه د؟ید ده دارد؟انک ده به ام ر مشنریام مک پردارند، تداعک بخش برند شما در  .10
 .ذمن آنها مسن؟د

شامه بررسک دای   زئیار برند شما و دشف م اردی است ده   ایجاد اسنرات ی  ایگاه ساری برند
سنرات ی  ایگاه  شما دمک مک د؟؟د تا یک ا شش مرحیه به  بهنر ار دیگرام انجام مک دمید. این 

 .م؟محر به مردی را برای دسب و دار خ د ایجاد د؟ید  ساری برند

 شخص کنیدموقعیت فعل  برند خود را م .۱

سانید  ضر، ممح ل یا خدمار خ د را ماط به ع؟ ام یک داال در بارار به مروش مک ر آیا در حال حا
سایر داالمای م   دش م اعیت معیک برند  ح ل منمایز ار  سایر داالما( یا به ع؟ ام یک مم )مان؟د 

سارد. بر سیر بعدی ای ده باید در پیش بگیرید، آگاه  شما را ار م شنر شما مک ت اند  ای تمییه بی
 .رایای خ د باید م اعیت معیک خ د را به ط ر دامه درک د؟ید

با در نظر گرمنن مشنریام مدف خ د و تعیین ای؟که آنها چه دسانک مسن؟د، دارتام را شروع د؟ید. 
در مرحیه بعد، امداف بی؟د مدر، اررش ما و آنچه ده شممما را ار سممایر بارار منفاور مک د؟د را باید 

سای صدای برند خ د را ارریابک ش؟ا حیت معیک برند و  شخ ش؟هادی و  ک د؟ید. در نهایت، اررش پی
 .د؟ید

ممه ما دوسممت داریم با »ت صممیه مک د؟د ده: « پارت؟ر»در برنامه چت الی  « ماتییدا چمییسممکا»
برندمایک ارتیاط برارار د؟یم ده به نظر ما اصمممالت دارند. به  ای ایجاد یک ربام پیچیده ده می  
سک  صمیت د؟ید. با تمای  در م رد ای؟که چه د سام ما  ست، ماط با ان دس اادر به درک آم نی
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شروع د؟ید و به ربام آنها صمیت  ش د، دارتام را  شما )ایده آل و م   د( ممس ب مک  مخاطب 
 «.د؟ید

 رقبای خود را شناسای  کنید .۲

یادی  بت، ار اممیت ر اا یه ر یه و تمی جام تجز با ان یا  نالیز را تام، آ یه خ د یه و تمی پس ار تجز
برخ ردار است. چراش برای انجام تمایاار در م رد رایا، باید بیی؟ید ده با چه دسانک ضدیت دارید. 

ات ی این تمایاار به شممما دمک مک د؟د تا تحمممیم بگیرید ده چه دارمایک را مک ت انید در اسممنر
 .خ دتام به م؟ظ ر دسب امنیار و مزایای بهنر، انجام دمید

 :برای تعیین ت ام راابنک شما و  د دارد، ار  میه راش های مختلف 

 سید ده چه رایایک در طک روند مروش ظامر مک  :اجرای تحقیقات بازار ار تیم مروش خ د بپر
؟ید و بیی؟ید ده ددام شردت ما در ش ند، یا با اسنفاده ار دیمار دییدی بارار، سریع  سنج  د

 .لیست رایای شما ارار دارند

  ایه ار اننخاب ممح الر خ د، ار مشنریام خ د بپرسید ده چه  :استفاده از نظرات مشتری
 .دسب و دارما یا ممح التک را در نظر گرمنه اند

  سانه های اجتماع ستفاده از ر سایت :ا سنری را ارائه مک دمد) Quora وب ده در آم  د را(، ب
محرف د؟؟دگام مک ت ان؟د درباره ممح الر و خدمار س االتک را بپرس؟د. در این انجمن ما، 

 . سنج  د؟ید تا رایا را در  اوی ه خ د دشف د؟ید

 در مورد رقبا، تحقیقات الزم را انجام دهید .۳

برای ای؟که پس ار تعیین رایای خ د، ن بت انجام تمایاار بسمممیار دای  در م رد رایا مک رسمممد. 
یه و  بن انید با آنها راابت د؟ید، باید چگ نگک  ایگاه بابک برند آنها ت سمممط راابت خ د را تجز

 :تمییه د؟ید. در ساده ترین حالت، تمایاار شما باید شامه م ارد ریر باشد

  رایای شما چه ممح الر یا خدماتک را ارائه مک دم؟دش 

 ن؟دشنااط ا ر و نااط ضعف آنها چه چیزمایک مس 

 ار چه اسنرات ی مای باراریابک با م مایت اسنفاده مک د؟؟دش 

 م اعیت آنها در بارار معیک چیستش 

 .مشخص کنید که چه چیزی برند شما را منحصر به فرد م  کند .۴
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ایجاد یک برند م؟محر به مرد، در وااع ش؟اسایک این نکنه است ده چه چیزی شما را منفاور مک 
سکا پیش؟هاد مک دمد ده:  با تعریف »د؟د و چه چیزی برای دسب و دار شما م؟اسب است. چمیی

آنچه ده به برند شما مع؟ایک مؤثر مک دمد، شروع د؟ید و سپس تح یر برند خ د را بر اساس آم 
 «.دبساری

به احنمال ریاد، پس ار ا رای تمایاار در م رد رایا، بررسممک الگ ما را شممروع خ امید درد. شممما 
شروع به دیدم برخک ار دسب و دارمایک خ امید درد ده نااط ا ر و نااط ضعف یکسانک دارند. 
سه مک د؟ید، ممکن است دشف د؟ید ده  وانک ممح ل یا خدمار خ د را با ممح الر آنها ماای

 .ک ار نااط ضعف آنها، ناطه ا ر شما ممس ب مک ش دیک

در وااع، این ممام چیزی است ده برند شما را م؟محر به مرد مک د؟د و این ناطه شروع عالک ای 
برای تعیین  ایگاه برندتام در بارار است. م؟گامک ده به ماایسه مک پردارید، در م رد پیش؟هادماو 

شت مایک را بردارید و به ط ر دامال دایاک ممح الر و خدمار م؟محر به مرد خ د تام مم یاددا
 .مشخص د؟ید ده چه داری را بهنر ار دیگرام انجام مک دمید

 .بیانیه جایگاه سازی خود را تداین کنید .۵

سارید و ست ده چیزمایک ده یاد گرمنه اید را عمیک  سیده ا سازی برند وات آم ر را   بیانیه جایگاه 
بیانیه  ایگاه یابک، اظهار یک یا دو  میه »،  The Brand Company نظرار بر اساس ایجاد د؟ید. 

شنریام اعالم مک  صیینام به م شما را در رابطه با رایای ا حر به مرد برند  ست ده اررش م؟م ای ا
 «.د؟د

سخ  ساری خ د به آنها پا س ال و  د دارد ده باید ایه ار تدوین بیانیه  ایگام در این رمی؟ه، چهار 
 :دمید

  مشنری مدف شما چه دسک استش 

 ممح ل یا خدمار شما چه دسنه ب؟دی دارندش 

 مهم ترین مزیت اسنفاده ار ممح الر یا خدمار شما چیستش 

 چگ نه مک ت انید این مزیت را اثیار د؟یدش 

بیانیه  شممما مک ت انید بیانیه  ایگاه سمماری سمماده اما  ذابک را تدوین د؟ید. به ع؟ ام مثال، به
ساز  شرکت آمازانجایگاه  شنری»نگامک بی؟دارید:  ی  ست ده م شردت  -مدف ما این ا مم رترین 
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روی رمین باشمیم. مکانک را ایجاد د؟یم ده در آم مردم بن ان؟د مر چیزی ده ممکن اسمت بخ ام؟د 
 « .به ص رر آنالین خریداری د؟؟د را پیدا یا دشف د؟؟د

شردت آماروم، اگرچه م ق العاده گسنرده اس شد. این مشنری مدف  ت، اما مک ت اند مر دسک با
شردت طیف گسنرده ای ار ممح الر را به ممه امراد مک مروشد ده این م رد نیز مهمنرین و بزرگ 

 .ترین مزیت آنها است. و اثیار این مسئیه چگ نه استش مروش آنها به ص رر آنالین است

 هارزیاب  کنید که آیا بیانیه جایگاه شما اثر گذار است یا ن .۶

اخنحاص دادم رمانک برای تعیین  ایگاه برند به م؟ظ ر  یب نظر مشنری مشخص، ت؟ها آغار این 
مسیر ط النک است. وانک بیانیه  ایگاه ساری شما تدوین شد، رمام آرمایش، تجربه و  مع آوری 

 .نظرار ار مشنریام در م رد دسنیابک یا عدم دسنیابک م اعیت شما به مدف خ د مرا مک رسد

سممرمایه گذاری در وات و »بیام مک د؟د:  Close.io ار وبسممایت« رایام رابی؟سمم م»ممانط ر ده 
ش؟اخنک،  حرف د؟؟ده یا  معیت  ساری برندتام برای  یب نظر در بارار ، ن ع م تالش برای  ایگاه 
ت؟ها بخش د چکک ار راابت ممسمم ب مک شمم د. آرمایش، تجربه و  مع آوری نظرار )وااعک( ار 

مدف در م رد ای؟که آیا م اعیت شما وااعًا اثر مطی بک دارد یا خیر، بسیار مهم است. ما  مشنریام
یام  دید )و گ ش دادم به صممممیت مای آنها( در م؟گام  با  مع آوری مداوم نظرار مشمممنر

ساری  ض یت، رمی؟ه  ایگاه  ست ده مم ممن ای ما و  ع شخص ا خ د را دو چ؟دام درده ایم و م
 «.به ع؟ ام یک سرمایه اصیک برای برند ما بااک مک ماندمم سیک ارائه آم، 

 با مشتریان احتمال  ا مشتریان فعال، رابطه ای احساس  را ایجاد کنید .۷

شکه گیری  شروع معالینهای مروش، باعث  سانک ایه ار  سط  ان شنریام احنمالک در  ارتیاط با م
تری را با برند شردت شما داشنه اعنماد مک ش د و به مشنری شما دمک مک د؟د تا تجربه مثیت 

باشممد. به ع؟ ام مثال، دارشمم؟اسممام مروش در ابندای مرآی؟د مروش، باید رمام دامک برای دسممب 
یام احنمالک اخنحممماص داده و در م رد ای؟که آنها با اسمممنفاده ار  اطالعار الرم در م رد مشمممنر

 .سب د؟؟دممح الر شما خ اسنار رمع چه مشکیک مسن؟د مم اطالعار الرم را د

 خصوصیات متمایز کننده برند خود را در ط  فرآیند فراش تقویت کنید . ۸

با داشنن م اعیت ادرتم؟د در رمی؟ه برند، درک و ار اع به خح صیار منمایز عرضه مای شردت، 
امر ساده ای است. اطمی؟ام حاصه د؟ید ده مشنریام احنمالک شما چیزی یا خح صینک ده باعث 

 .شما در ده مراحه مروش م؟محر به مرد باشد را به خ بک درک مک د؟؟دمک ش د تا برند 
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 ارزش را ایجاد کنید .۹

شد ده آنها  شک با سئیه یا غییه بر چال شنری احنمالک در حه م شما باید دمک به م صیک  مدف ا
تجربه مک د؟؟د. در حالت ایده آل، ممحممم الر و خدمار شمممردت شمممما بخشمممک ار این راه حه 

 .ممسی ب مک ش د

شما در  .۱۰ شتریان م  پردازند، تداع  بخش برند  صل کنید که کارکنان  که به امور م اطمینان حا
 ذهن مشتریان هستند

دارد؟ام مشنری مدار، اررشم؟دترین سفیرام شردت شما مسن؟د. مشنریام احنمالک باید تجربه ای 
س   شردت مم مم شد و با برند  شنه با شما را در بر دا شردت  صیک  سب د؟؟د ده اررش مای ا را د
ساری در  سرگرم د؟؟ده ای را در رمی؟ه برند  ساده و  شما رویکرد  شردت  شد. به ع؟ ام مثال، اگر  با

شنن لم؟ک بیش ار پی شما باید این ربام را در مکالمار مروش خ د بگ؟جانید. دا ست،  ش گرمنه ا
 .حد  دی یا خشک برای برند شردت شما، معنیر نخ امد ب د

 نقشه جایگاه سازی برند: قدرت ادراک

اگر مک خ امید بیی؟ید ده برند شما ار نظر مشنری چگ نه با رایا ماایسه مک ش د، ناشه م اعیت 
نقشه برداری ادراک  » :رند مک ت اند به شما دمک ریادی د؟د. طی  تعریف انجمن باراریابک آمریکاب

، ترسیم بحری وضعیت برندمای خاص در برابر مم رما است ده در آم مر مم ر، وی گک ای را برند
 «.نشام مک دمد ده برای مدایت مشنری  هت اننخاب برند ش؟اخنه شده است
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ساری برند شه  ایگاه  سن؟د. برای   نا شما مهم م ش د ده برای مخاطیام  شامه وی گک مایک مک 

ای مخنیف داشنه ترسیم درست ناشه، بهنر است ده چ؟دین نسخه ار ناشه را بر اساس وی گک م
شردنک در یک ح ره  شد ده چه  شه، من  ه خ امید  شید. با ارار دادم برند و رایای خ د در نا با

    .خاص نسیت به سایر شردت ما، بیشنر ت ام راابنک دارد

وی گک مای اسنفاده شده در ناشه، مسنایمًا ار اررش مای مهم در نزد مشنریام شما برگرمنه شده 
ح ل ی ست. درک مم ست. در نهایت، برندمای ا سنایمًا به آم اررش ما مرتیط ا شما م ا خدمار 

 .منمردز بر روی اررش مای مشنرک م م  مک ش ند

شه ر ماروارد بیزی؟س ری ی :  شنرک با »مطاب  نظر مجیه م ساس اررش مای م وماداری برند را بر ا
ا برند شممما نیسممت، بیکه محممرف د؟؟دگام خ دتام ایجاد د؟ید. وماداری، تعداد تعامالر خریدار ب

 .«دیفیت و مع؟ک دار ب دم تعامالر است

 :برند نمونه های جایگاهسازی

1.  Delta در برابر JetBlue 

2. Billie در برابر Gillette 
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3. Chipotleدر برابر Taco Bell 

4.  Lyft در برابر  Uber 

5. Bumble در برابر Tinder 

6. Starbucksدر برابر Dunkin 

7. Spotify در برابر  Apple Music 

8. Apple macOS در برابر Microsoft Windows 

شردت مای ریادی و  د دارند ده در ط ل سال مای ط النک با ایجاد یک اسنرات ی  ایگاه ساری 
برتری دارند. در ادامه به پ؟ج   ده با سممایر شممردت ما راابت مک د؟د، در رمی؟ه  ایگاه سمماری برند

 :مثال عالک در این رمی؟ه اشاره مک د؟یم

۱. DELTA در برابر JETBLUE 

شممردت مای خط ط م ایک دلنا و  ت بی  نشممام داده اند ده وانک ده مهمام ن اری و پیشممرمنه 
شردت دلنا ار ارائه  ش د. پس ار ای؟که  سک برنده مک  ح ل با یکدیگر راابت د؟؟د، چه د ترین مم
بادام رمی؟ک دست دشید و مضا برای ارار دادم پا را دامش داد، شردت  ت بی  با امنخار در م رد 

شردت با تمردز بر می شد. این  سنرده ارار دادم پای خ د، وارد بارار  ضای گ ام وعده مای لذیذ و م
 .روی خدمار دوسنانه به  ای برنامه س دآور مسامر دثرالسفر، ت انست به م مایت دست یابد

 JetBlue در برابر Delta استراتژی جایگاه سازی شرکت

صالح درد، در وااع اسنرات ی  ایگاه ساری راحنک را ا را وانک دلنا برخک ار مزایای راحنک خ د را ا
نم د. این مسئیه دمک من؟ااض به نظر مک رسد، ریرا چه دسک مضای ارار دادم برای پا را م؟اسب 
و راحت نمک داندش اما مسممامرام خط م ایک دلنا نسممیت به مسممامرام  ت بی ، به پروارمای بین 

ند. شردت دلنا ار شیکه گسنرده و برنامه پاداش ادرتم؟د المییک و مسیرمای بیشنری دسنرسک دار
 .خ د برای تمکیم تح یر برند خ د در ذمن مشنری اسنفاده مک د؟د

ار طرمک دیگر،  ت بی  با اسممنفاده ار اسممنرات ی  ایگاه سمماری خدمار مشممنری، دلنا را به ع؟ ام 
شنری برد؟ار درد.  ت بی ، م اعیت خ د  سناندارد طالیک خدمار م سنانه ترین و ا را به ع؟ ام دو

 .راحت ترین گزی؟ه در ذمن ما ارار مک دمد

۲ . BILLIE در برابر GILLETTE 
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ح الر  ص رتک یا داالمایک ده برای رنام گرام تر ار مم سال مای اخیر، نم نه مایک ار مالیار  در 
سنه داالمایک ده  ست. یکک ار د شده ا سانه ما مطرح  سینک یا مردانه ب ده، در ر بدوم تیعیض  ؟
درگیر مالیار صمم رتک شممده اسممت، دسممنه ممحمم الر مخحمم ص اصممالح بدم اسممت ده در آم 

 .اغیب به ع؟ ام ایده مایک با تأخیر به بارار عرضه مک ش ند ممح الر رنانه،

شنرادک مروش تیغ « بییک»برند  سنفاده ار یک مدل ا ده مسنایم با محرف د؟؟ده مرتیط است، با ا
شنریام اعنیار ار اعک را ارائه مک دمد  ح الر رایا در داروخانه به م حف ایمت مم مای رنانه با ن

« ژییت»ش؟اخنه مک ش د. برند ش؟اخنه شده ممح الر اصالح « تکتخفیف مالیار ص ر»به ع؟ ام 
خ د ارائه « ون س»مم م رد ت  ه ارار گرمنه و در حال حاضر گزی؟ه اشنراک را برای تیغ مای مدل 

 .مک دمد

 Gillette در برابر Billie استراتژی موقعیت سازی

شنراک در دسنرس خ د ساری بییک به دلیه مرمت ا سنرات ی  ایگاه  ست، اما به  -، راحنکا مم ر ا
مم ر مم اسممت. در حالک ده این ممحمم ل به خ دی خ د  -دلیه تمردز بر مالیار صمم رتک، تمایز

 .ن آورانه ممس ب نمک ش د، ولک ایمت گذاری و اسنرات ی تیییماتک بییک این گ نه است

سنرات ی  ایگاه ساری ژییت نیز تمایز ر ار شردت بییک مم ر است، اگرچه در ه م مایت آم دمن -ا
سایر برندمای عرضه  است. شردت ژییت به دلیه دمه ما ساباه خ د، تأدید مک د؟د ده بر عکس 

شام دادم  شردت برای ن ست. این  شه در حال ن آوری ا شام مک  د؟؟ده تیغ، ممی م اعیت خ د ن
 .دمد ده به ط ر مداوم ممح الر خ د را به م؟ظ ر تجربه بهنر مشنری، به رور مک د؟د

۳. CHIPOTLE در برابر TACO BELL 

ست م د خاص سن رام مای رنجیره ای م شده در  Taco Bell و Chipotle  ر سهم بارار ارائه  برای 
تمایاار در م رد دیفیت در برابر دمیت، با یکدیگر به راابت مک پردارند. اگرچه رسممن رام تاد  به 

ده است، اما چیپ ته با راابت بر روی در بارار به ع؟ ام ارائه دم؟ده مست م د مکزیکک ش؟اخنه ش
ما »دیفیت به  ای ایمت، وارد ممین مضا شده است. یکک ار تیییمار رسن رام چیپ ته با ع؟ ام 

، بیانگر تعهد این شمممردت به «نمک ترسمممیم ده بگ ییم مرا وااعک را به مشمممنری ارائه مک دمیم
 .برندساری م م  است

 Taco Bell  بردر برا Chipotleاستراتژی جایگاه سازی
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ساری چیپ ته، دیفیت سنرات ی  ایگام حک  -ا شخ سایت و م؟ ی  ست. این برند در وب  مم ر ا
غذایک خ د  ده ار آم م اد  فاده ار م اد  خ د، در م رد  ایک  ؟د و ممچ؟ین اسمممن تامین مک د را 

 .ارگانیک )دامال طییعک( و غیر تراریخنه، تأدید ریادی دارد

سنرات ی تاد  به، ایمت ضک ار غذامای خ د را با ایمت مای م -ا ست. این برند، در بارار بع م ر ا
مم ر مم مست. رسن رام چیپ ته امکام  -پایین تر ارائه مک دمد. اسنرات ی این رسن رام، راحنک

 .سفارش غذا با خ درو ندارد، در حالک ده تاد  به این اابییت را مرامم درده است

۴. LYFT در برابر UBER 

ماایسممه این دو شممردت، مهربانانه به نظر مک رسممد یا دور ار ذمنش ددام یک ار این به نظر شممما 
سرویس مای مم سفری آنالین در راابت برنده مک ش ندش اگرچه اوبر به سرعت در صم؟ه ممسفر 
ح؟عک را  شیک و پر ت ساری  س اری مای بیش ار حد مدیرینک با برند ش د، اما  شنرادک وارد مک  ا

دسمماری آم بسممیار ل دس ب د و باعث شممد بعضممک ار محممرف د؟؟دگام خام ش ارائه مک دمد. برن
سرگرم د؟؟ده وارد  سنانه و  سرویس لیفت به  ای تجمالر دور ار ذمن، با ن ید خدمار دو ش ند. 

 .بارار شده است

 Uber  در برابر Lyftاستراتژی جایگاهسازی

سنرات ی لیفت، ایمت سریعک مک خ امید، -ا س اری  ست. اگر  سرویس لیفت با دیفیت  مم ر ا
 .خدماتک مشابه، دمک اررام تر ار اوبر خ امد ب د

 Uberرررو( و) Uber Reserve مم ر اسممت. این برند وی گک مایک مان؟د -اسممنرات ی اوبر، دیفیت
XL  ( سایت خ د تیییغ مک د؟د و اگرچه دیفیت خدمار صرمه( را در وب  س اری مای ماروم به 

ست، اما ا شابه لیفت ا ح یر برتری را ار آم م ین برند ار طری   میه ب؟دی و رنگ مای برند خ د، ت
 .خ د نشام مک دمد

۵. BUMBLE در برابر TINDER 

پس ار ترک اپییکیشممن تی؟در « وین؟ک ولف»ت سممط  ۲۰۱۴اپییکیشممن دوسممت یابک بامیه در سممال 
شده ب د ده به رنام د ست و در وااع، به ع؟ ام برنامه ای طراحک  شده ا سیس  ر د؟نرل ارتیاطار تا

خ د با امراد  دید، اخنیار و ادرر مک بخشید. اپییکیشن بامیه عالوه بر تمردز اولیه خ د در رمی؟ه 
سنرش یامت و به داربرام این امکام را ارائه  ست یابک گ بهی د تجربه داربرام رم، مراتر ار ح ره دو
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؟؟د. ار طرمک دیگر، اپییکیشن تی؟در بر داد تا دوسنک و ارتیاطار حرمه ای را در این پیت مرم پیدا د
 .روی ارتیاطار رودگذر منمردز است

 Tinder  در برابر Bumbleاستراتژی جایگاه سازی

ست  شنه ا سایت خ د چ؟ین اظهار دا ست. این برند در وب  ساری بامیه، تمایز ا سنرات ی  ایگاه  ا
در « بامیه برای اولین بار برای به چالش دشیدم ا انین ادیمک دوسنیابک عرضه شده است.»ده: 

رای وااع، رویکرد اپییکیشمن بامیه بسمیار منفاور ار سمایر برنامه ما ب د و رنام بیشمنر ار مردام، ب
 .براراری روابط پیشادم ب دند

مم ر است. این برند ار تاریخ و ممی بیت تثییت شده خ د  -اسنرات ی  ایگاه ساری تی؟در، پیشرو
سنفاده مک د؟د. اگرچه این برند خ د را به ع؟ ام پیشرو در  برای مجی ر دردم مردم برای عض یت ا

عداد داربرام و سمماباه نزدیک به یک دمه دوسممت یابک آنالین معرمک نمک د؟د، ولک با تادید بر ت
 .خ د، به پیشرو ب دم خ د اشاره مک د؟د

۶. STARBUCKSدر برابر DUNKIN 

در حالک ده به نظر مک رسمد شمردت مای دامک شماپ رنجیره ای اسمناربادس و دانکین با یکدیگر 
ن شیدم اه ه بار تفاور مایک داشنه باش؟د، مر دو مشنریانک را م رد مدف ارار مک دم؟د ده برای 

مم بر مک گردند. در حالک ده برند اسمممناربادس به تجربه در داخه مروشمممگاه بسمممنگک دارد، برند 
بر روی ممحم ل اصمیک خ د، یع؟ک اه ه و دونار منمردز اسمت. شمعار شمردت « دانکین»تجاری 

ی گسنردگک است، در وااع بر رو« آمریکایک ما با دانکین دارمای خ د را پیش مک برند»دانکین ده 
سناربادس بر روی تادید بر ربردسنک و  در دسنرس ب دم ممح الر آم تأدید دارد. ار طرف دیگر، ا

 .ارائه تجربه س؟نک ار دامک شاپ منمردز است

 Dunkin در برابر Starbucksاستراتژی جایگاه سازی

کین ارار برندسماری سمیز و اه ه ای اسمناربادس در ماابه رنگ مای صم رتک و نارنجک روشمن دان
 .دارد. الینه این امر در اسنرات ی مای آنها نیز نشام داده مک ش د

اسنرات ی اسناربادس بر روی دیفیت منمردز است. این برند در صفمه اه ه یاب خ د اظهار داشنه 
ست ده:  سنخراج »ا ساده ا س ال  سه  ست ده دانش مزه خ د را در االب  سالها سنادام اه ه ما،  ا

ما در پیدا دردم اه ه اسناربادسک ده مطمئ؟ا طعم آم را دوست دارید، دمکک درده درده اند تا به ش
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اسنفاده ار این ن ع اصطالحار، بیانگر تمردز اسناربادس بر روی دیفیت )نه بر روی دمیت « باش؟د.
 .و حنک در دسنرس ب دم آم( است

رس ب دم به ط ر گسنرده شردت دانکین مم بر روی پیشرو ب دم در رمی؟ه ارائه اه ه و مم در دسن
مم ر است. برند دانکین با تادید بر سه لت  -منمردز است، ب؟ابراین اسنرات ی آنها پیشرو و راحنک

ست ده:  شنه ا شیدم اه ه، اظهار دا شاپ و ن  شروی »ت افک د تاه در دامک  شردت دانکین، پی
 ۳ور به بیش ار  هانک در رمی؟ه ممحمم الر پخن؟ک و دامک شمماپ مای رنجیره ای اسممت و مر ر

 «.مییی م مشنری خدماتک را ارائه مک دمد

۷. SPOTIFY در برابر APPLE MUSIC 

م اعیت منفاور اسممپاتیفای در برابر اپه می ریک، م رد بک نهایت ت  ه ارار گرمنه اسممت. اگر نام 
اسپاتیفای را در گ گه  سنج  د؟ید، ماط در بخش اخیار به بیش ار بیست و شش مییی م ننیجه 

 .دست خ امید یامت

ده اپه می ریک  اسپاتیفای به خاطر ت انایک شخحک ساری باالی آم ش؟اخنه شده است، در حالک
ست.  شده ا ش؟اخنه  به دلیه ت انایک اننخاب آم؟گ برتر و الینه به خاطر برند با دیفیت باالی اپه، 
اگرچه عرضه مای این دو سرویس پخش م سیاک داماًل مشابه است، اما مر دو برند ار اسنرات ی 

 .مای داماًل منفاوتک برای  ایگاه ساری خ د در بارار اسنفاده مک د؟؟د

 Apple Music  در برابر  Spotify ستراتژی جایگاه سازیا

مم ر اسممنفاده مک د؟د و در حالک ده گزی؟ه مای برتر آم ار نظر  -اسممپاتیفای، ار اسممنرات ی ایمت
ایمت تارییًا مشممابه اپه می ریک مسممن؟د، برنامه رایگانک را ارائه مک دمد ده دسممنرسممک به آم را 

 .برای مخاطیام بیشنر مک د؟د

ست  -م ریک ار رویکرد دیفیتاپه  سنفاده مک د؟د و مهر مییی م آم؟گ خ د را به ع؟ ام  ۶۰مم ر ا
اصممیک ترین عامه  ذب د؟؟ده مخاطب معرمک مک د؟د. اپه می ریک، ممن ای اخنحمماصممک مان؟د 
سه با اپه می ریک، این  سپاتیفای در ماای صفمه را مم ارائه مک دمد. ا مییم ما و منن مای روی 

 .ماط برای چ؟د آم؟گ ارائه مک دمدخح صیت را 

۸. APPLE MACOS در برابر MICROSOFT WINDOWS 
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شک به راابت  سک مک د؟یم ده بدوم  سنم عامه را برر سی در این بخش راابت بین نرم امزارمای 
 .در برابر آندروید اشاره مک د؟د (iOS) آی او اس

ر، دو معال اصممیک در صمم؟عت تارییا چهار دمه اسممت ده اپه مک او اس و مایکروسممامت وی؟دو
ساده ب د.  سنفاده ار آم  شردت اپه، دامپی تری را ایجاد درد ده ا سنم عامه )او اس( ب ده اند.  سی

شابه با رابط داربری گرامیکک را سنم م سی ایجاد  (GUI)  شردت وی؟دور مم در واد؟ش به آم، یک 
س شت. در حالک ده ن شنری دا ساری بی حک  شخ سنم درد ده اابییت ت؟ظیم و  سی خه اول این 

سال ما معالیت  سهم بارار خ د را در ط ل  شنر  شردت وی؟دور بی سب نکرد،  م مایت چ؟دانک را د
 .حفظ درده و ممچ؟ام در ص؟عت سیسنم عامه، حکمرانک مک د؟د

 Microsoft Windows در برابر Apple macOSاستراتژی جایگاهسازی

داربری گرامیکک ب د، شممردت اپه آم را به  در حالک ده مک او اس اولین سممیسممنم عامه با رابط
سنرات ی  ایگاه  اصیل سیسنم عامه یا سیسنم االین ع؟ ام ارار نمک دمد، بیکه این برند ار یک ا

سنفاده مک د؟د. الینه ار  -ساری دیفیت سنم ما ا سی سایر  سنم عامه خ د ار  سی مم ر برای تمایز 
ح سایر مم سنم عامه با  سی ضک  هار و ار آنجا ده  ش د، ار یک بع شردت اپه ادغام مک   الر 

 .مم ر نیز اسنفاده مک د؟د -اسنرات ی راحنک

مایکروسممامت وی؟دور ار یک اسممنرات ی  ایگاه سمماری راحنک نیز اسممنفاده مک د؟د، اما روش آم ار 
رویکرد م رد اسنفاده شردت اپه برای سیسنم مای عامه خ د، منفاور است. اول ای؟که مک ت ام 

ع؟ ام یک مج ر خریداری درد و مک ت انید ار آم برای رایانه ای سممفارشممک اسممنفاده  وی؟دور را به
د؟ید. با دمک وی؟دور، شما مک ت انید دسنگامک را بین مر سارنده رایانه شخحک اننخاب د؟ید ده 
ش د تا  سنرده ای را پیش روی خ د دارید. این امر باعث مک  ست ده گزی؟ه مای گ به این مع؟ک ا

و اسنفاده ار رایانه شخحک بسیار راحت ش د و الینه این اسنرات ی بسیار مفید وااع  یامنن، نحب
  .، سیسنم عامه برتر ممس ب مک ش داینداز شده است، ریرا

این م ارد، ت؟ها چ؟د نم نه ار نم ه راابت و  ایگاه سمماری برندمای ممی ب در بارار ممسمم ب مک 
ش ند. یک اسنرات ی  ایگاه ساری م م ، م؟جر به امزایش سهم بارار یا ایجاد  اوی ه ای مک ش د 

 .ده ماط برند شما آم را تحرف مک د؟د

 ز سازیدجایگاه برند خود را با موفقیت بر رای پیشرفت متمرک
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ممانط ر ده مک بی؟ید، یک برند ادرتم؟د م؟گام ورود یا راابت در مر باراری، تفاور مای بسمممیار 
سنرات ی بک نظیر  ایگاه ساری برند سایر برندما دارد. یک ا برای اظهار نظر،  یب ت  ه   ریادی با 

سیار ریا شد م مایت آمیز برند ار اممیت ب دی برخ ردار مخاطب مدف )و حفظ آنها( و ممچ؟ین ر
 .است

 


