
انتخاب رنگ برند قدمی مهم در ساختن تصویر کلی یک شرکت است. بعد از مشخص شدن رنگ برند این 

مخاطبان  ذهنرا در  خواهیدمیکه تصویری که  کنندمیو کمک  شوندمیتبدیل به بخشی از هویت برند  هارنگ

 بسازید.

ی هارنگو در طراحی لوگو از  کندمیبا آن برخورد  کنندهمصرفاولین چیزی است که  معموالًلوگو یک شرکت 

در  طورمعمولبهزیادی دارد. رنگ برند  تأثیراولیه برند  تأثیر. برای همین انتخاب رنگ در شودمیبرند استفاده 

 کامالًو انتخاب رنگی که  شودمیت نمایش داده ، تبلیغات، کارکنان، یونیفرم و... یک شرکهامغازهوبسایت، 

هویت برند شما است اهمیت زیادی دارد. یدهندهنشان  

و دالیلی مشخصی برایش  کنندمیی برندشان را اتفاقی و بر اساس سلیقه شخصی انتخاب نهارنگ برندهااغلب 

کمک زیادی در  هارنگکه  دانندمیبالقوه برسانند و  هایمشترییک پیام مشخص را به  خواهندمیدارند زیرا 

.کنندمیرساندن این پیام   

. روانشناسی رنگ به معنایی که ما از هر رنگ برداشت کنندمیاستفاده  هارنگاز روانشناسی  هاشرکتبیشتر 

ل و رنگ قرمز احساساتی مث کندمیرنگ آبی احساساتی راحتی و آرامش را القا  مثالعنوانبه. پردازدمی کنیممی

. رنگ مشکی دهندمییی مثل صورتی زنانه هستند و احساس شادی و سرزندگی هارنگ. کندمیخطر را القا 

خلوص و پاکی است. دهندهنشانو لوکس است و رنگ سفید  ایحرفهجدی،   

 

اولیه انتخاب رنگ برند هایقدم  

د شما باشد را انتخاب کنید و بعد اگر نماینده برن تواندمیاصلی که  یک رنگبرای انتخاب رنگ برند اول باید با 

از رنگ اصلی را انتخاب کنید. در برندینگ نباید از  ترتیرهیا  ترروشنی هارنگی ثانویه یا هارنگنیاز بود 

 وکارتانکسب. به شخصیت برند و گیردمیی زیادی استفاده کنید چون جلوی به یاد ماندن برند شما را هارنگ

برند لوازم ورزشی هستید؟ آیا محصوالت لوکس مخاطبانتان افراد جوان باشند؟ آیا  خواهیدمیفکر کنید. آیا 

دارد. کنیدمییی که انتخاب هارنگمستقیمی روی  تأثیردارید؟ نوع برند شما   

 

 شناخته شدن برند

به  هارنگا با این آشنا شدند دیگر شما ر کنیدمییی که استفاده هارنگبا برند شما و  هاکنندهمصرف بعدازاینکه

رنگ  داشتننگهرا ببینند. ثابت  هارنگیا مغازه برند شما رفتند این  سایتوبو انتظار دارند اگر به  آورندمییاد 



شما هم  هایمشتری ترینقدیمرا عوض کنید حتی  هارنگمداوم این  طوربهبرند اهمیت زیادی دارد. اگر شما 

محصوالت بسیار  بندیبستهی برند روی هارنگروی لوگو و نمایش  ی بزرگهاشرکتممکن است گیج شوند. 

. در ادامه نگاهی به ترکیب گذاردمیبدی روی فروش  تأثیراشتباه در برندینگ  دانندمیسختگیر هستند زیرا 

.اندشدهخابانتبرای تصویر و هویت برند  ایحرفه صورتبهکه  اندازیممیدنیا  یبرندها ترینبزرگرنگ   

 

 اپل

 

نمایش  هاآنی مختلفی روی محصوالت هارنگ هاسالو در طول  اندبوده متغیری کمپانی اپل بسیار هارنگ

دنبال کردن اصل یکپارچگی و ثابت بودن رنگ زیادی است که کمپانی اپل شروع به  زمانمدتاما  ؛اندشدهداده

نمایش داده  اینقرهی سیاه، سفید و هارنگکه لوگوی معروف سیب گاز زده اپل تنها در  به صورتیکرده است 

اولیه این برند متفاوت است. کمانیرنگینبا ترکیب رنگ  کامالًکه  شودمی  

 وسفیدسیاهاصولی مثل نظم و کیفیت هستند.  یدهندهنشانی کمپانی اپل بسیار خنثی هستند و هارنگ

سادگی و سطح باال بودن محصوالت این شرکت است. ینماینده  

 

 گوگل



 

یر است و تصو شدهشناختهی زیاد در لوگو هارنگنایابی است که با داشتن  استثناهایشرکت گوگل یکی از 

بز است. هرچند از رنگ ثانویه س شدهاستفادهی اصلی هارنگبرندش آسیبی ندیده است. در لوگو گوگل بیشتر از 

احان گرافیک بر این باورند که گوگل با این کار ی اصلی را جدا کند. طرهارنگاست تا  شدهاستفاده Lدر حرف 

 .کندمینشان داده است که خالف جهت آب شنا 

 

 کوکاکوال

 

مپانی ک تأسیسی اولیه هاسالکاربردی بودن رنگ قرمز است. در  تأثیررنگ قرمز معروف کوکاکوال بیشتر تحت 

را  هاآن ترراحتمالیات بتواند  مأمورانتا  شدندمیبا رنگ قرمز مشخص  جاییجابههنگام  هابطریکوکاکوال این 

تصویر  بود که توانست روی تأثیرگذارنگ قرمز انقدر برندینگ این کمپانی با رالکلی جدا کنند.  هاینوشیدنیاز 

ر پرطرفدا هایمجلهکمپانی کوکاکوال شروع به گذاشتن تبلیغات در  1391امروزی بابانوئل را عوض کند. در سال 

طح قرمز در س بالباسکرد و شروع به نمایش دادن تصویر جدیدی از بابانوئل با رنگ قرمز کرد. امروزه بابانوئل 

 است. شدهشناختهدنیا 

 



 مایکروسافت

 

قرمز، سبز، آبی و زرد هستند.  هارنگ. این کندمیرنگ برای نشان دادن برندش استفاده  4مایکروسافت از 

در تمامی محصوالتش مثل مایکروسافت آفیس،  هارنگدرست مثل گوگل، شرکت مایکروافت هم از این 

 .کندمیمایکروسافت اکس باکس یا ویندوز استفاده 

 

 آمازون

 

 شدهیبترکدر برندینگ کمپانی آمازون است که با مقدار کمی رنگ زرد  هشداستفادهرنگ رنگ سیاه بیشترین 

و فونتی که استفاده شد به خوانا بودن و چاپ  شودمیاست. رنگ سیاه باعث به چشم آمدن نوشته لوگو آمازون 

 تنداشنگهو خوشحال . رنگ زرد نمادی از تالش زیاد این شرکت برای راضی کندمیلوگو کمک  ترراحتو تولید 

 امالًکی هارنگ. تنها کمپانی آمازون نیست که از کندمیمشتری است و به سرزنده نشان داده شدن لوگو کمک 

 .کنندمیاز رنگ سیاه برای به چشم آمدن استفاده  برندها. بسیاری از کندمیامن و بدون ریسک استفاده 

 

 دونالدمک



 

ید جد هایکمپانیدنیا است و منبع الهام و یادگیری بسیاری از  یبرندها ترینشدهشناختهیکی از  دونالدمک

. رنگ زرد باعث حس خوش کنندمیرا در یک رستوران راهنمایی  هاکنندهمصرفی زرد و قرمز هارنگاست. 

 فوریت و نیاز شدید است که با تعداد یدهندهنشانو رنگ قرمز  شودمی هاکنندهمصرفآمدگویی و شادی در 

 هایتفاوتبه علت  دونالدمکها ارتباط مستقیم دارد. کمپانی  فست فودزیاد در  هایسفارشزیاد و  هایمشتری

و طبیعی بودن را به  زیستمحیطتا حس دوستدار  کندمیفرهنگی در اروپا از رنگ سبز در لوگویش استفاده 

 .کنندمیمخاطب القا 

 

 نایک

 

قدرت و مهارت است و کمپانی  یدهدهننشان. رنگ مشکی شودمیانجام بیشتر برندینگ نایک با رنگ مشکی 

است و در  پذیرانعطافمحصوالتش با این خصوصیات شناخته شوند. هرچند لوگوی نایک بسیار  خواهدمینایک 

عوض رنگ لوگو را  تیراحبه توانندنمی برندها. بسیاری از شودمیمتفاوتی نمایش داده  هایبارنگمواقع نیاز 

روی شناخته شدن آن  تأثیریو ساده است، تغییر رنگ  شدهشناختهکنند اما چون لوگو تیک مانند نایک بسیار 

.زاردنمی  

 پپسی



 

. اندشدهانتخابزمان در تاریخ دنیا، جنگ جهانی دوم،  ترینپرآشوبو  ترینشلوغاز  دریکیی برند پپسی هارنگ

ی قرمز، آبی و سفید استفاده کردند هارنگی نوشابه پپسی از هابطری پرستیوطنبه نمادی از  شدنتبدیلبرای 

و به این دلیل پپسی  شوندمیتا امروز در این کمپانی استفاده  هارنگی پرچم آمریکا هستند. این هارنگکه 

معرفی کند. پرستوطنیک برند آمریکایی و  عنوانبهخودش را  تواندمیهمچنان   

 

 استارباکس

 

ریلکس کنند و آرامش داشته باشند  توانندمی هامشتریمکانی باشد که  هایشکافهمحیط  خواهدمیارباکس است

است  بخشآرامشرنگ اصلی برندینگ استفاده کرده است. رنگ سبز بسیار  عنوانبهو برای همین از رنگ سبز 

کرده است و  تریپرانرژییی هامغازهکمپانی استارباکس شروع به ساختن  چون یادآور طبیعت و گیاهان است.

برای این نوع برندینگ هم استفاده شود. تواندمیرنگ سبز همچنان   

 

 یوتیوب



 

منطقی است که از رنگ  کامالًبه همین دلیل  گیردمیتمام ماهیت کمپانی یوتیوب بر اساس تعداد کلیک شکل 

و باعث به وجود آمدن واکنش سریع و  . قرمز رنگ جیغ و در چشمی استاندکردهقرمز در برندینگ استفاده 

است تا  سفیدرنگ. بیشتر وبسایت یوتیوب کندمیبه کلیک کردن بیشتر کمک  درنهایتو  شودمیپاسخ مخاطب 

بهتر نمایش داده شوند و کلیک بگیرند. محتواهایی  

 

 اینستاگرام

 

زیادی در دنیای طراحی شد.  هایبحثانجام داد و باعث  6112گ عظیم در سال ناگرام یک ریبرندیاینست

بسیاری بر این باور بودند که این تغییر بزرگ به ضرر کمپانی اینستاگرام تمام خواهد شد اما ترکیب رنگی جدید 

است و از  پسندجوانشاد، سرزنده و  کندمیموفقیت بسیاری کسب کرد. ترکیب رنگی که اینستاگرام استفاده 

ستاگرام نتا ثبات و یکپارچگی حفظ شود. کمپانی ای شودمیسانه استفاده این ترکیب رنگ در خود اپلیکشین و ر

گروه سنی که از این اپلیکیشن استفاده به جذب  تواندمیبه این نتیجه رسید که ترکیب رنگی جدید بیشتر 

کمک کند و به همین دلیل تصمیم به تغییر گرفتند. کنندمی  

 



 توییتر

 

کمک زیادی کرد. درست مثل فیس بوک و لینکداین،  ایرسانهاین غول رنگ آبی آسمانی به شناخته شدن 

کاربران استفاده کرد. رنگ آبی نماینده احساساتی مثل  وانفعاالتفعلکمپانی توییتر هم از رنگ آبی برای افزایش 

ز دیگر بیشتر ا شودمیکه در توییتر منتشر  هاییحرفاعتماد و اطمینان است. بسیاری از مردم به اخبار و 

 فضاهای مجازی اعتماد دارند.

 

به انتخاب پالت رنگی برندتان کمک  تواندمی هاآنباال و دالیل استفاده از  یبرندهاالهام گرفتن از ترکیب رنگی 

 هاموفقیتو درس گرفتن از  هاآندنبال کردن  کندمیکاری شما فعالیت  یحیطهکند. اگر برندی دیدید که در 

ها در سطح دنیا از رنگ قرمز استفاده  بسیاری از فست فود مثالعنوانبهچ ایرادی ندارد. و اشتباهاتشان هی

شما باشند و بتوانند  وکارکسب ینمایندهی برند باید هارنگ در آخر. گیرندمیو همچنان جواب  کنندمی

ب کردید اصل ثبات را رعایت رنگ موردنظرتان را انتخا بعدازاینکهرا منتقل کنند.  خواهیدمیاحساساتی که شما 

متوجه خواهید شد رنگ درستی را انتخاب کردید یا نه. هاکنندهمصرفکنید و بر اساس پاسخ   

 

 


