
برند را با لوگو اشتباه  یکلمه. بعضی افراد گیردمیهویت برند بر اساس اینکه شما چه کسی هستید شکل 

است و مفهوم برند خیلی  وکارکسببین این دو مفهوم ارتباط وجود دارد اما لوگو فقط نماد یک  بااینکه گیرندمی

داریم در مورد اینکه شما چه کسی هستید، چه  زنیممیاست. وقتی در مورد هویت برند حرف  ترپیچیده

.کنیممیشما چگونه است صحبت  وکارکسبدارید و شخصیت کلی  هاییارزش  

هویت برند چیزی است که شما را از بقیه  طورکلیبهمهم است؟  (brand identity)چرا ساختن هویت برند 

 که چرا خاص و شویدمی. اگر به هویت برند به چشم یک شخصیت نگاه کنید متوجه کندمیمتمایز  هاشرکت

هم شامل همین  وکارهاکسبمتفاوتی دارند و هویت برند  هایشخصیتمردم  یهمهمتمایز بودن مهم است، 

دی به خرج دهد تا وقتی مردم چیز به برای همین هر شرکتی باید در انتخاب هویت برند دقت زیا شودمیقانون 

 .بیفتندیاد برند شما  سریعاً کنندمییا به چیز خاصی فکر  شوندمی، بینندمیخصوصی 

 

 چگونه یک هویت برند خاص بسازیم؟

 کنندمیکه به ساختن هویت برندی که مردم به آن اعتماد  کنیممیرا معرفی  هاییاستراتژیو  هاروشدامه در ا

 .کندمیکمک 

 شخصیت برندساختن 

 مشخص کردن مخاطبان

 طراحی لوگو

 برندینگ هایرنگ

 تایپوگرافی

 پشت برندزبان 

 گسترش برند با فضای مجازی

 ثابت و یکپارچگی

 

 شما است وکارکسبچهره  درواقعبرند شما 



زیادی روی آن دارد. به چند تا از  تأثیرمثال لوگو  طوربهچند چیز است.  تأثیرشما تحت  وکارکسب یچهره

 وگوهالنایک، اپل، آمازون و... این  فکر کنید. کوکاکوال، شناسیدمیکه  لوگوهایی ترینشناختهو  ترینمعروف

عالوه بر لوگو، تگ الین هم همین  .اندازندمیشما را یاد محصوالتشان  سریعاًو  هستندبسیار مشخص و ویژه 

 هااین یهمه. شناسندمیهمه  تقریباً را  ”just do it“تگالین شرکت نایک  مثالعنوانبهرا دارد  تأثیر

هویت برند تا حدودی آشنا شدید بهتر است برویم سراغ  بااهمیتاست. حاال که  از ساختن هویت برند هاییبخش

 ساختن هویت برند. هایقدم

 

 ساختن شخصیت برند

ت برند برای یک شرک ترسادهساختن هویت برند است. در زبان  هایقدم ترینمهمیکی از  نتخاب شخصیت برندا

ما به ش رسانیپیاممستقیم روی گویش و استایل  تأثیرشخصیت یک برند مثل شخصیت برای انسان است. 

لم و... یک شخصیت، کتاب، فی توانیدمینتخاب کنید؟ است. حاال چگونه باید شخصیت برند را ا تأثیرگذارمخاطب 

تی وق شما سازگار است را انتخاب کنید و بعد شخصیت برندتان را از روی آن بسازید. باشخصیتمعروف را که 

و...( تمام ابزار مارکتینگ و برندینگتان را بر اساس آن  بلندپروازشخصیت برندتان را انتخاب کردید )جدی، شاد، 

تان و شخصیت وکارکسبنگیرید. تمام رقبای  کمدستتحقیق و پژوهش را  تأثیر وقتهیچید. در آخر بساز

تا  و شوندمییشتر به چه سبکی جذب مخاطبان محصوالت و خدمات شما ببرندشان را بررسی کنید. ببینید 

آمار و ارقام جمع کنید. هرچه قدر از اطالعات بیشتری برای ساختن شخصیت برند استفاده کنید،  توانیدمی

 .رودمیاحتمال موفقیتتان باال 

 

 مشخص کردن مخاطبان برند

ان که مخاطبیعنی شما باید بدانید  ؛مخاطبان اصلی شما شکل بگیرد تأثیربرند شما تا حدودی باید تحت 

اگر مخاطبان شما افراد شاغل  مثالعنوانبه. دهندمیبرندتان چه کسانی هستند و به چه چیزهایی اهمیت 

را جذب کند نه  هاآنتوجه کنید و هویت برند شما باید  هاآن یسلیقهد به هستند، هنگام ساخت برند بای

 دانشجوها یا افراد گروه سنی پایین.

 مخاطبان اصلی شما هویت برند باید مناسب هایقسمتبرندینگ، طراحی لوگو، پیام برندتان و تمام  هایرنگ

این  درنهایتزیرا  کنندمیبرند  مخاطبانکردن  مشخصزیادی صرف  یهزینهی بزرگ هاشرکتباشند. 



هنگام طراحی هویت برند، مخاطبان  حتماًپس  شوندمی وکارکسبکه باعث رونق هستند  هاکنندهمصرف

 را در نظر داشته باشید. هایتانسرویس محصول و

 

 طراحی لوگو

اهمیت یک لوگوی خوب را توضیح داد اما باید بدانید که لوگوی شما بخش بزرگی از  کامالً تواننمیدر اینجا 

در  پالت رنگی برند شما باشد. تأثیرشخصیت برند و تحت  یدهندهنشانهویت برند شما است. لوگوی شما باید 

 مکدستلوگو باید بیشتر بخش هویت برند را به هم مرتبط کند و نشان دهد. طراحی لوگو را  ترسادهزبان 

 برند شما است. یدهندهنشان کامالً نگیرید و مطمئن شوید 

پیچیده در ی شلوغ و لوگوهارا در مخاطب ایجاد کند.  خواهیدمیاحساساتی که شما  ایساده طوربهلوگو باید 

ی لوگوها. به مانندمیبه یاد  ترراحت ترسادهی لوگوهاو  شوندمیب گمراه شدن مخاطب اکثر مواقع موج

 الهام بگیرید. هاآنو از  آورندمیی معروف فکر کنید و ببینید که چه احساساتی را در مخاطب به وجود هاشرکت

صوالت و ابزار مارکتینگ شما دیگر که در طراحی لوگو باید رعایت شود این است که لوگو روی تمام مح ینکته

محصول برای همین باید طوری طراحی شوند که  بندیبسته. از فضای مجازی گرفته تا شودمینمایش داده 

 را داشته باشد. مواردوی تمام این قابلیت به نمایش گذاشته شدن ر

 

 برند هایرنگانتخاب 

هم توانایی ایجاد  هارنگدر کنار لوگو انتخاب ترکیب رنگی برند هم اهمیت زیادی دارد. درست مثل لوگو 

ی شروع کنید که مردم هایرنگاحساسات مختلف را در مخاطبان دارند. در انتخاب پالت رنگی بهتر است با 

 هاییرنگیبه این فکر کنید که چه  . اگر هنوز پالت رنگی خاصی نداریدانددادهبه شرکت شما ربط  ازاینپیش

 هویت برند شما همخوانی دارند.با  طورکلیبه

 داندادهزیادی نشان  هایپژوهشدتان کمک بگیرید. برن هایرنگ هم در انتخاب هارنگاز روانشناسی  توانیدمی

باید  کنیدمیی که انتخاب هایرنگ. انگیزندبرمی هاانسانمختلف احساسات به خصوصی را در  هایرنگکه 

صورتی جیغ یا قرمز برای برند جدی و  هایرنگ مثالعنوانبهمنطقی با هویت برند شما داشته باشند  ایرابطه

 مناسب نیستند. ایحرفه

 



 تایپوگرافی

 هایهنوشتلوگو و رنگ اهمیت دارد. استایل  یاندازهبه کنیدمیتایپوگرافی که در ابزارهای مارکتینگ استفاده 

 دکنییمت که شما فکر بیشتر از چیزی اس هافونت تأثیرشما نقش زیادی در تعریف هویت برند شما دارد. 

کمک  هاآنتا به خاص بودن و متمایز بودن  سازندمیی مخصوص به خودشان را هافونت هاشرکتبسیاری از 

در کنار هم بد به نظر نیایند. مردم در  کنیدمییی که انتخاب هافونتکند. شما باید مطمئن شوید که تمام 

وگرافی شما بر این اساس و شما باید مطمئن شوید که تایپ خوانندمیرا  هامتنخاصی  صورتبهحالت عادی 

 و روی محصوالت شما راحت باشد. سایتوبچیده شود تا خواندن متن در 

 

 انتخاب زبان برند

 ثالمعنوانهبف بیندازید زیادی دارد. نگاهی به تگ الین های معرو تأثیرانتقال پیام مشخص در ساختن برند 

همسو  دکننمیمعروف در تگ الین استفاده  برندهایتگالین برند نایک که در باال به آن اشاره کردیم. زبانی که 

است باید از زبانی را انتخاب کنید که با آن  سرزندهاد و شند شما ردیگر برندینگ است. اگر ب هایقسمتبا تمام 

 استفاده کنید. شناخت تریمؤدبانهو  ترجدیصوالت شما لوکس است باید از زبان همخوانی داشته باشد. اگر مح

شما هم اهمیت زیادی دارد  هاینوشتهلحن  به شما کمک کند. هاانتخابدر این  تواندمیشخصیت برند 

و در تمام ابزار مارکتینگ از این لحن استفاده  جاهمهاگر لحن خودمانی را انتخاب کردید باید  مثالعنوانبه

 کنید.

 

 گسترش برند با فضای مجازی

را توضیح دادیم. حاال چگونه باید این هویت را  کنندمیدر باال مواردی را که به ساختن هویت برند متمایز کمک 

. ارتباطی رندتان استتقویت کنیم و به بقیه نشان دهیم؟ فضای مجازی یکی از بهترین ابزار برای شناخته شدن ب

 است. سایتیوباز ارتباط  ترشخصیبسیار  کندمیکه مخاطب از طریق فضای مجازی با شما برقرار 

)چه  دهیدمیکه انتشار  هر چیزیتمرکز زیادی روی محتوای فضای مجازی داشته باشید و خواستان باشد 

زیادی در اختیار  ابزارهایفضای مجازی  تنی و چه محتوای تصویری( باید بر اساس هویت برند باشد.محتوای م

، مخاطبی نظر راکد بمانند اگر ارهاابزنزارید این  وقتهیچتا بتوانید برندتان را گسترش دهید.  گذاردمیشما 

کنید تا به ساختن شهرت برندتان کمک  انتقاد و پیشنهادی برای شما فرستاد جوابش را بدهید و ارتباط برقرار

 کنید.



 

 باید یکپارچه باشد چیزهمه

د که ، باید مطمئن شویکنیدمیتبلیغ  ترسنتیی هاروشکه برندتان را از طریق فضای مجازی یا  کندمیفرقی ن

زید و دور نری راحتیبههمسو و یکپارچه با یکدیگر است. زحماتی که برای ساخت هویت برند کشیدید را  چیزهمه

مارکتینگ استفاده کنید تا  ابزارهایرا در تمام  اندشدهو متمایز شدن شما را که باعث خاص بودن  هاییالمان

 تصویری ثابت و آشنا از شما در ذهن مردم شکل بگیرد.

 

 

 

 


