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چگونگی موقعیت نام تجاری از طریق تبلیغات در آسیا، آمریکای شمالی و اروپا؛ نقش فرهنگ 
 کنندگان جهانیمصرف

  

 مقدمه

در این مطالعه نویسنده، استراتژی موقعیت نام تجاری در تبلیغات که در موازات با رشد بازار جهانی 
 کند.قرار دارد را بررسی می

ی عمل ( پیشنهاد شده و به مرحله GCCPکنندگان جهانی )دریک ساختار تازه، فرهنگ مصرف
 رسیده و مورد آزمون قرارگرفته.

ای گیر است که مجموعهاین ساختار، وابسته به نام تجاری همراه بافهمی گسترده و همه
انی را تشکیل کنندگان جهباور فرهنگ در حال ظهور مصرفهای قابلتشخیص از سمبلقابل
دهند که درصد کنند و نشان میدهند. نتایج مطالعات اعتبار این ساختار تازه را تائید میمی

کنند، کنندگان جهانی( استفاده مییابی فرهنگ مصرف)موقعیت GCCPتوجهی در تبلیغات از قابل
کننده محلی مصرف عنوان یک محرک فرهنگی برایکه این امر خالف قرار دادن نام تجاری بهدرحالی

 کننده خارجی خاص است.یا مصرف



 
 

 

 تورنگ چاپ، ارائه دهنده مناسب ترین خدمات طراحی و چاپ
www.ToorangPrint.com 

 

 

دهد که از طریق آن شناسی مسیری را پیشنهاد میعنوان ابزار موقعیتبه GCCPشناسایی 
ی مسیرهای استراتژیک در بازارهای های جهانی و میسر کنندهعنوان مؤلفههای خاص بهمارک

 شود.کنندگان چندملیتی درک و دریافت میجهانی توسط مصرف

 موقعیت نام تجاری از طریق تبلیغات

های ی نسبتًا جدیدی ست که در آن مدیران بازاریابی تهدیدها را به فرصتشدن یک پدیدهجهانی
کنندگان جهانی است که ها رشد بخش مربوط به مصرفکنند. یکی از این فرصتجدید تبدیل می

ها است. در موازات ند: افراد و عوامل مربوط به آنشان مانوابسته به معانی مشابه و جایگاه قطعی
هایی کنندگان جهانی نیز قرار دارد که مجموعههای جهانی رشد و ظهور فرهنگ مصرفرشد بخش

های مصرفی ها و فعالیتها، مارکبندیمشترک از نمادهای مرتبط با مصرف است )تولیدات، دسته
 نی خاص خود است.و غیره( که برای بخشی از اعضاء دارای معا

متحده هستند که نقش اصلی ی این امر در ایاالتهای اولیههای جمعی از جریانهای رسانهبرنامه
 ای را دارا هستند.را در خلق و آموختن و به اشتراک گذاشتن هرگونه نماد مصرفی
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گذارد که معرف طراحی استراتژی شدن، معانی این مطالعه را به اشتراک میساختار و ظهور جهانی
ها در تر کردن مارککه درصدد قوی ایالمللییابی یک مارک جدید است که به مدیران بینموقعیت

یابی فرهنگی کند. ما این استراتژی را موقعیتی بازار جهانی هستند کمک میبرابر رشد فزاینده
تواند در می Gccpگذاریم که نامیم و فرض را بر این می( می GCCPکنندگان جهانی )مصرف

()که در آن موقعیت  LCCPمحلی )کنندگان ی مقابل هم یعنی: فرهنگ مصرفمواردی در دونقطه
کنندگان کنندگان محلی بستگی دارد( و فرهنگ مصرف¬مارک تجاری به موقعیت فرهنگی مصرف

کنندگان خارجی ()که در آن موقعیت مارک تجاری به موقعیت فرهنگی مصرف FCCPخارجی )
ارتباط آن بافرهنگ  بستگی دارد(، قرار بگیرد، بنابراین مشارکت بالقوه برابری مارک تجاری که از

شده است، بازل هاست شناختهکند را درخواهیم یافت که مدتی خارجی پیروی میکنندهمصرف
کند که یک تصویر جهانی یک ابزار قدرتمند برای افزایش فروش گونه استدالل می( این8691)

این است که  شان بر( عقیده8661( شواکر، سوواستا، روآکرت )8661است و افرادی چون دانکن )
دهد. ساختن یک تصویر جهانی برای ساختار یک تصویر جهانی به برند قدرت و ارزش بیشتری می

یک برند ممکن است به آن قدرت و ارزش اضافی درونی بدهد و کمک کند تا بتواند ارزش و جایگاه 
 (.8661خود را از طریق خرید نام تجاری افزایش دهد. )فیدمن 

های خاص را برای تقویت عضویت ¬کننده ممکن است مارکه مصرفاین به این معناست ک
ای که مربوط به های تجاریهای خاص جهانی خریداری کند، مانند حیطهخویش در بخش
شمول و باشند! و بخواهد تصویری جهانها و نخبگان و ... میها، دیپلماتنوجوانان، دولتی

های تجاری برای معتبر و افزود که موقعیت جهانی ناممدار و مدرن از خود ارائه دهد؛ و باید دانش
 قدرتمند بودن بسیار محبوب هستند.

نباید با تبلیغات استاندارد جهانی اشتباه گرفته شود، چنین تبلیغی  GCCPشده سازی مطرحمفهوم
تواند در یک کمپین تبلیغاتی استاندارد می GCCPمستلزم استفاده از محتوایی جهانی است اگرچه 

 هم باشد. FCCPتواند حتی در قالب به خدمت گرفته شود؛ بنابراین می

را در  FCCPی یک بازار ملی و را در اولین رده GCCPمدیران این زمینه ممکن است نام تجاری 
تواند در هر بازاری اما می GCCPرا در سومین رده قرار دهند، درنهایت  LCCPدومین رده و 

 ی متفاوت(متفاوت باشد )دارای ارتباط
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ی مطبوع و شستشو دهی خوب و ( یک شامپو با رایحه All-In-Oneبا شعار ) P&Gمثال: عنوانبه
عنوان یک مارک تجاری جهانی ارائه داده جویی در زمان در این دنیای شلوغ را بهعاملی برای صرفه

ایش داده شد! اما در متحده آمریکا و اروپا این محصول با خالقیت بسیار باالیی نماست. در ایاالت
 تر بوده است.رنگکشوری مانند تایلند به تصویر کشیدن چنین محتوای خالقی کم

گیری و آزمودن استراتژی موقعیت یک نام تجاری هدف این مطالعه بررسی مفهومی سازی و اندازه
 باشد.شده است میبدان پرداخته GCCPکه با عنوان 

 

قرار دارد که سایر عوامل مؤثر بر استفاده  LCCPو  FCCPدر تضاد با  GCCPدر ادامه باید گفت که 
 ها مورد آزمون قرارگرفته شده.از آن

های )شماتیک( و تئوری ارتباطات در جهت مفهومی سازی استراتژیک ما برای اولین بار نشانه
کنیم و تواند در تبلیغات مورداستفاده قرار بگیرد را بررسی میای که میهای فرهنگیموقعیت پایه

را گسترش خواهیم داد و درنهایت مفاهیمی موردبحث قرار  GCCP ی معطوف بهچندین فرضیه
های بعدی خواهید گیرند؛ که در قسمتگیرد که در جهت تحقیقات بیشتر موردمطالعه قرار میمی

 .خواند

  

 پانوشت:

شرکت چندملیتی و آمریکایی کاالهای مصرفی است که دفتر  Procter  &Gamblپروکتر َاند َگمبل، 
میالدی، توسط  ۷۳۸۱مرکزی آن در شهر سینسینتی، در ایالت اوهایو، قرار دارد. این شرکت در سال 

 ۷راسل، ژیلت، پمپرزویلیام پروکتر و جیمز گمبل تأسیس شد و در حال حاضر از محصوالت براون، دو
آرایشی و محصوالت و هوگو باس تا تولیدات پرینگلز و کیلوگ، و طیف وسیعی از مواد غذایی، لوازم

عنوان نماینده انحصاری پروکتر نماید. در ایران، شرکت تهران بوران، بهبهداشتی را تولید و عرضه می
 د.اند گمبل ، توزیع محصوالت متنوع این شرکت را بر عهده دار
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GCCP: Global Consumer Culture Positioning 

 کنندگان جهانییابی فرهنگ مصرفموقعیت

FCCP: Foreign Consumer Culture Positioning 

 کنندگان خارجییابی فرهنگ مصرفموقعیت

LCCP: Local Consumer Culture Positioning 

 کنندگان محلییابی فرهنگ مصرفموقعیت

 
 برندینگ، برندسازی، بازاریابی، مارکتینگ، تبلیغات :کلمات کلیدی

 


