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 نگیبرند در رنگ نقش

ها را از آید و برندهمان عنصر مسلطی است که در ظاهر برند بیشتر به چشم مخاطب می رنگ،
ها، آورند. رنگیاد میشناسند و بهیکدیگر متمایز ساخته و مخاطبان بر مبنای آن یک برند را می

 .شوند که نسبت به برندی، احساس خاصی پیدا کنیمدهند و باعث میاحساسات ما را شکل می

بدان توجه داشته باشیم و هرگز اهمیت آن را  برندینگ همان چیزی است که باید هنگام رنگ
نادیده نگیریم. رنگ، فقط زیبایی نیست. همین عامل است که به برند ما، هویت و شخصیت 

ها را کنند و باز همین رنگ است که احساسات آندهد. مشتریان با رنگ، برندی را شناسایی میمی
 انگیزاند.برمی

 
 ی رنگ و ذهنرابطه

که ها برای اکتشاف و شناخت محیط پیرامونشان است. درصورتیحس بینایی اولین حس انسان
شود که درستی انتخاب کنیم، مشتریان بیشتری را جذب خواهیم کرد. رنگ باعث میرنگ را به

اتفاق افتاده، واکنش  های مختلف برای ماها و مکانها و حوادثی که در زماننسبت به رویداد
                                             نشان داده و تحت تأثیر قرار بگیریم.

همان نوری است که ذهن ما آن را از طریق بینایی درک کرده و درنهایت از طریق  واقع رنگالبته به
، بلکه «وجود ندارد»شده است. شاید تعجب کنید اما حقیقتًا رنگ اصالً ها به ذهن ما منتقل عصب

کند و به آن . این ذهن ماست که از جهان دور و بر ما تصوری را ایجاد میفقط بازتاب خودش است
شود. رنگ، سنگ بنای ها درک میها و ارزشهاست که فرهنگمعنا و مفهوم داده و با همین رنگ

نهایت باعث موفقیت برندی شود و درها هستند و باز همین رنگ است که باعث خالقیت میتمدن
                                                                    شود.در تجارت می

انگیزد. هایی را برمیهای گرم مثل قرمز، در مغز ما واکنششناسی دارد. رنگور، همیشه تأثیر روانن
چنان احساسات ما های سرد، مثل آبی تأثیر چندانی بر ذهن ما آدمیان ندارند و آنکه رنگدرحالی

دهیم. بت میهای مثانگیزند. به همین دلیل است که با دیدن برندی نسبت به آن واکنشرا برنمی
شود، به همین دلیل در بین رنگ، رنگ زرد باعث برجسته شدن و به چشم آمدن وقایع و اشیاء می
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که باعث شده، چوناست که در بیشتر تابلوهای خطر راهنمایی و رانندگی از رنگ زرد استفاده
 شود.توجه افراد میجلب

 

 
 رنگ و احساسات

ها هستند که به گذارند. همین رنگهای مختلف بر حاالت روانی اشخاص تأثیر میها، به روشرنگ
ها نیز به این قضیه توجه کرده و با این مبنا، خود را بخشند، برندمعنا و مفهوم میزندگی ما، 
کنند. رنگ سبز عامل محرک و سرزندگی است. رنگ آبی شرکت بیانگر ثبات و توسعه معرفی می

 اوست.

کنیم، همین یابیم و انتظارات خودمان را بیان میبا رنگ هاست که هویت می  IBM ترکیب رنگ
ها با رنگ، خود دهد. بسیاری از برندها، محیط و اشیای ما هویت میت که به جوامع، کاالرنگ اس

 گذارند.کنند و درنهایت بر اذهان مردم تأثیر طوالنی مدتی را میرا معرفی می

 
 انتخاب درست رنگ

نگ ر هابرای معرفی و تبلیغ درست و هوشمندانه، باید رنگ را درست انتخاب کنیم، طوری که بعد
را عوض نکنیم و همچنان رنگ برند شما ثابت باشد. رنگ درست، احساسات و عواطف  برند

شود. هنگام انگیزد و درنهایت به فروش بیشتر کاال و خدمات شما منجر میها را برمیانسان
 انتخاب رنگ، باید به چندین معیار توجه کنید تا نسبت به بقیه متفاوت و متمایز باشید.
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 مخاطب هدف معیار اول،

ها توانید احساسات و عواطف آنجامعه هدف شما چه کسانی است؟ چه نیازهایی دارند، چطور می
های مختلف تأثیر طور یقین با رنگرا در رابطه با برند خود برانگیزید؟ مشتریان مختلف به

 .پذیرند. پس باید در درجه اول به ارزش مخاطب هدف خود پی ببرید و او را بشناسیدمی

 
 
 

 معیار دوم، هدف برند

ه هدفی است، کدام رنگ با برند شما مطابقت دارد؟ بر اساس هدفی که برای برند شما به دنبال چ
کننده رنگ برند اید، رنگ آن را انتخاب کنید. هدف نهایی شرکت شما، تعیینخود تعیین کرده

کننده ها استفاده کنید. حوزه فعالیت شما، تعیینشماست. متناسب با هدف شرکت خود، از رنگ
 د.رنگ برند شما خواهد بو
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 معیار سوم، فرهنگ

رنگ در هر کشوری معنا و مفهوم خاصی دارد، هر کشوری، رنگ ملی دارد که مردم آن کشور بر 
شوند. رنگ سفید پرچم ایران بیانگر خلوص و ها متمایز و متفاوت میاساس آن رنگ از دیگر کشور

حالی دوه و پریشانچنین رنگی در بعضی از کشورهای آسیایی، نماد انپاکی است، در حالی این
ترین عواملی هستند که در معنا و مفهوم نژاد، سن، جنس و طبقه اجتماعی و مذهب، مهماست.

شناسانه و درست، برند خود را به بهترین وجهی توانید با یک انتخاب روانگذارند. میرنگ تأثیر می
                                                                          تبلیغ و معرفی کنید.

 
 معیار چهارم، درآمد شرکت

مندی برند شما باشد، مدیرعامل و هیئت مدیره هر شرکتی باید د که بیانگر نظامرنگی را انتخاب کنی
ای انتخاب کنند که درنهایت باعث فروش بیشتر محصوالت شود. این رنگ رنگ برند خود را به گونه

شود کند و درنهایت باعث میکند، شما را به تاجر موفقی تبدیل میتر میشما را قوی برند است که
 ت به بقیه، متمایز باشید. رنگ برند خود را درست انتخاب کنید و در تجارت پیشتاز باشید.که نسب

 
برند، برند شدن با انتخاب درست رنگ، پیشتازشدن با انتخاب درست رنگ، رنگ  :کلمات کلیدی
 عامل برندینگ

 


