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 به نام خدا

 برند چیست؟

      براین ماای بای اا  باارای       برندسااازی اینترنتاای یزاای از ای اان سااای برندسااازی اساا   بنااا

 ابتدا به این می پر ازیم که برند چی  ؟ پس مناسبی از برند و برندسازی  اشته باشیم 

 مثل گوگلبرند یعنی یک نام معروف و شناخته شده   

  برند سما  لوگوی یک شرک  اس   مثل اپل که لوگوی    یک سیب گاز خو  ه اس. 

  نام اجا ی اس  برند. 

  لوگوی مح ول یک شرک  اس + برند نام مح ول . 

  برند نامی اس  که برای شرک  انتیاب می کنید اا از سایرین متمایز شوید. 

ده شانی  "؟برناد چی ا   "اشاتباسی س اتند کاه معماو     پاساس باه ساوال         نااصن یاا   برخی از اعا یف اینها

  .می شوند

 

لااا ااااز بااا چااه برناادی : بااه شااما می ویااد کااه یااک لااا ااااز خریااده اساا   از او ماای پرسااید  تا  وساات

 SONY: خریدی؟ پاسس میدسد

سیچوصا  لاا اااز ساونی  ا ندیاده ایاد و سای  چیاز          اماا   از سایر مح و ت سونی استفا ه کار ه ایاد   شما

سم    مو   لا ااز سونی نشانیده ایاد  اماا ماس میزنیاد کاه میتوانیاد    ماو   کیفیا   کاا ایی و زیباایی            

 ...د کر   گرا  اس  یا ا زا  و لا ااز  وستتا  نظر بدسید     مو   اینزه چقد  عمر خواس

ونی  برناد ساونی  ا اشازیل میدساد  ناام ی ساونی و لوگاوی        امام پای   او ی ساای شاما از شانید  ناام سا      

 . سونی انها یا  و  برند س تند  ذات برند      و بر اش  شما از شنید  یک نام اجا ی اس 
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  :برندسا فقط متعلق به شرک  سا نی تند  به مثال سای زیر اوجه کنید

اش  ا نماای شناسااید  ممزاان اجااا ی  ناااموصتاای    مااال خریااد کااا یی س ااتید کااه  :جغرافیددی  برنددد 

اس  به  نبال کشو  سازنده اش ب ر یاد  چاه ام اسای پیادا میزنیاد وصتای متوجاه مای شاوید کاا یی کاه            

 ا یاد؟ اگار ب ویناد ایان      Made in Japan    ساتا  شماسا   چینای اسا ؟ چاه ام اسای از  یاد         

  چه؟یعنی مح ول  لمانی اس  یعنی چه؟ اگر ب ویند ایرانی اس  

مزاان اساا  نااام کشااو  سااازنده بااه وااو  م ااتقیم  وی خریااد شااما مااودر باشااد  کااا یی  ا بیریااد چااو  م

کااوچزترین  ب ساااخته شااده اساا   باادو   نزااهمتعلااق بااه کشااو  الااف اساا  یااا نیریااد چااو     کشااو   

صارفا باا شانید  ناام کشاو        را  بشانوید و یاا کاا   ا ا ا  کار ه باشاید      کاا  از  ی ا  خو  یچیزی    مو   

 میتوانیااد    مااو   کااا  نظاار  سیااد  پااس نااام یااک کشااو  میتوانااد یااا  و    اولیااد کننااده ام ااای میزنیااد

  .برند ملی باشد

ماو  ش      چیاز زیاا ی  فیلمای کاه      ساینما نش اته و منتظار   ااز یاک فایلم س اتید          :برند شخص 

ه    ماو    فقاط  و کلما   یاد چاو    ولای ام اای خاوبی  ا   نمیدانیاد باازی ران  کی اتند      متی نشنیده اید و

ناام یاک شاین میتواناد یاا  و  برناد        ر فرساا ی اسا   بناابراین   کاا گر ان  اصا   ه این فیلم میدانید  اینزا 

 . شی ی اش باشد

 . اس  که به یک نام گره خو  ه اس برند شامل سمه ام اسات  ویژگی سا و مفاسیمی 

  .برند، برداشت افراد از  ک نیم است
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 برندسیزی چیست؟

برندسااازی مجموعااه ای از  اسزا ساساا  کااه بااه نااام اجااا ی شااما سویاا  مشی اای  ا ه و جای اااه     ا  

 .کند    بازا  ن ب  به  صبا مشین و متمایز می

چاو  جای ااه یاابی و جای ااه ساازی برناد  انتیااب ناام ماودر بارای برناد              میتلفی مبامثبرندسازی شامل 

و ورامای لوگاو بارای     ب اط برناد یاا محادو  نماو    امناه          ایجا  وبقه بندی جدید  انتیاب  نگ برناد  

 .  می باشد... و ابلی ات     ویدا سازی وابط عمومی عمق و ا زش برند  امرکز 

  :مثال سای زیر اوجه فرماییدبه 

 شااما مح ااول شاا ف   و ی اولیااد ماای کنیااد کااه اوجااه  سااانه سااا  ا بااه خااو   :  وابااط عمااومی 

 .می نماییدایجا  مثب  جلب کر ه و موجی از اوالع  سانی 

 جای اه  صبایتاا   ا    باازا  مشاین کار ه و سا س باا    نظار گارفتن خاال  باازا  و           : جای اه یابی

 .دگزینیجای اسی  ا برای خو  برمی   استعدا سای شرک 

 صبااا   ن اای     اسااتای جای اااه ساادف گیااری شااده و بااا    نظاار گاارفتن  نااگ برنااد :  نااگ برنااد 

خااو  برگزیااده و از    بااه صااو ت یز ا چااه و شای ااته    مااوا  ی چااو  ب ااته بناادی  برنااد باارای 

  .بهره می برید... ابلی ات و 

 بااا برگاازا ی م ااابقه ای کااه صاارا  اساا  شاارک  کنناادگان  از مح ااولتا           :  ویدا سااازی 

 .معطوف می سازید و جای اس  استفا ه کنند  اوجه مر م و  سانه سا  ا به سوی برند خو 

 .     سمه موا   فوق چنانچه سدف و م یر  ا به خوبی     کر ه باشید    مال برندسازی س تید

 نهایتا نام اجا ی شاما کاه ممزان اسا     ابتادا صارفا یاک ناام بای جاا  باشاد  کام کام جاا  گرفتاه و                

  باشاادکه مااریو نشااو    زنااده ماای شااو   مااا  شااما بایااد مثاال کو کتااا      ا بااز   کنیااد  مواسااتا   

 ...محیط ناسالمی زندگی نزند و 

 . برندسیزی، فرا ند معنی بخشیدن به  ک نیم است
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 چیست؟ا نترنت  برندسیزی 

 اعریااف :پرساایدمپاای  از ن ااا ش کتاااب از چنااد کا شناساای کااه مرفااه شااا  ماارابط بااا اینترناا  بااو      

  برندسازی اینترنتی چی  ؟

  :زیر بو   نها به صو ت و نفر از پاسس 

شاابزه سااای +  ساا و+ ابلی ااات بنااری    سااای  سااا  از تاای یعناای اسااتفا هبرندسااازی اینترن": اعریااف اول

 "اجتماعی

   این ااو ت بایااد گفاا  برندسااازی ساام بااه معنااای اسااتفا ه از ابلی ااات الویزیااونی  ابلی ااات محیطاای و   -

   واصعا اینطو  اس ؟ کند اشتن یک ای ام ای پنل اس  که مراب به سمه ای ام ای ا سال می 

مااا     نیااای واصعاای از الویزیااو    ا یااو   وزنامااه سااا و مجااالت باارای ابلی ااات و برندسااازی ": اعریااف  وم

ماه ایان  ساانه ساا    ماال  صابا  باو ه و باه زو ی سماه  نهاا  ا           استفا ه میزنیم  اینترن  به انهاایی باا س  

    ا یااو س اا    وزنامااه و مجلااه ساام س اا   پااس       اینترناا   الویزیااو  س اابااه زانااو   خواسااد  و  

  ".فقط از اینترن  برای ساخ  برند استفا ه کنیمیعنی برندسازی اینترنتی 

شاد  وصتای ایمیال     شاید خیلای ساا فزار میزر ناد وصتای الویزیاو  فراگیار شاو    ا یاو فراماوش خواساد            -

  ی اار ک اای   فراگیاار شااوند   یااا وصتاای لااا ااااز  ابلاا  و کیناادل  فراگیاار شااو   نامااه از بااین ماای  و  

 کتاب چاپی نمییواند  اشتباه نزنیم  اینترنا  پدیاده فاوق العاا ه و گ اتر ه ای اسا  اماا صارا  نی ا  ساایر           

  منظااو  از برندسااازی اینترنتاای ایاان  سااانه سااا  ا از بااین بباار   ساار  سااانه جای اااه خااا  خااو ش  ا  ا   

ینترنا  یاک جعباه ابازا  باز   بارای سااخ  برناد         نی   کاه برناد  ا باا اینترنا  ب اازیم و  ی ار سای   ا       

 اوانااد م ااتقل از سااایر ابزا سااا یااک برنااد ب اااز   فرامااوش نزناایم برنااد    ذساان        ماای ناساا  امااا  

  !می شو  نه    اینترن  ساخته

 برندسازی اینترنتی چی  ؟

 تخصص  از بستر ا نترنت در راستیی برندسیزیعن  بهره برداری نترنت   برندسیزی ا 
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  :برندسیزی ا نترنت  و جراح  قلب

   صلاب  ا  بیاییاد  نچاه جار   یک جارا  صلاب ساالها   ی مییواناد و اجرباه مای کناد ااا بشاو  جارا  صلاب           

 : می  موز   ا به  و ص م  اق یم کنیم

  نحوه   ما   نهاو  سای صلب بیما ی بد  ان ا  علم شناخ  ( الف

  علم استفا ه از ابزا سای پیشرفته اااق عمل( ب

    یااک اااااق عماال ابزا سااای پیشاارفته زیااا ی وجااو   ا نااد کااه کااا   ا باارای جراماای  سااا    : مالاا  اول

 کاار ه انااد  اگاار پزشااک  پزشاازی  ا خااوب بدانااد امااا ابزا سااای اااااق عماال  ا نشناسااد  نماای اوانااد         

باادو  شااناخ  ابزا سااای   جراماای کنااد  بااه عبااا ت سااا ه ااار  پزشااک بااا وجااو  امااام اوالعاااای کااه  ا  

 .عمل جرامی صلب بهره بر ا ی نماید صا   نی   از علم خو    پزشزی 

امااروز ک اای باارای عماال جراماای صلااب بااه بیما سااتا   مااده کااه ساای  اوالعاااای از پزشاازی : مالاا   وم  

ندا    اما خوب بلاد اسا  چطاو  باا ابزا ساای ااااق عمال کاا  کناد  ای ان او مهندسای پزشازی باو ه و              

  شااما ...قااد  بااه کااا ش م االط اساا  کااه میتوانااد ابزا سااای اااااق عماال  ا اعمیاار کنااد   نهااا  ا ب اااز  و  ن

  ماضرید صلب خو   ا به چنین متی  ی ب  ا ید؟

صلااب  علاام  یبرندسااازی اینترنتاای  متشاازل از  و کلمااه برندسااازی و اینترنتاای اساا      مقای ااه بااا جراماا 

یماا ی ساای    اسا  و علام اینترنا  باه مانناد علام شاناخ           برندسازی باه مانناد علام شاناخ  صلاب و ب     

  .از  نهاس   س  و نحوه استفا ه  صیق ابزا سای اااق عمل 

اگاار  وزی  شااته برندسااازی برندسااازی اینترنتاای  ساام بااه برندسااازی و ساام بااه اینترناا  واب ااته اساا     

برندساازی  ا   بباریم  یعنای ابتادا    شاته پزشازی بهاره    اینترنتی     انشا اه ساا بنیاا  نهاا ه شاد  از اجرباه       

  ...ه کا  بر   ابزا سای اینترنتی  ا موزش  سیم و س س نحوه ب

  

www.SoftGozar.com



 برندسازی اینترنتی

7 
 

 

 :رندسیزی ا نترنت  برای وبسی ت هیاهمیت ب

صاباال مقای ااه نی اا   ممزاان اساا  شااما   5835   سااال بااا وضااعیت   5831ی  اینترناا     سااال وضااع

پیادا کنیااد  امااا   ...  انجماان گفت ااو و وباال     موزشاای ساای   511 موضاوع خااا  باای  از اماروز    یااک  

  !برگر ید یک سای  سم       زمینه نیابید 31اگر به سال 

ی باار ا ی از یعنای ک ا   باه اااسر ایان یعنای پیشارف   اماا واصعاا پیشارف  یعنای ازثیار ایاده ساای خاوب؟             

ک زمیناه چقاد    ساای     یا   511ساای ؟  اه انادازی و مادیری      امناه ی   و مرمله ایده ااا محتاوا و اااسر   

 مااک میزننااد یااا صاارفا  اای کنااد بااه    زمینااه ای سااای  سم اای  ا  511اناار ی مییواسااد؟  یااا ایاان 

 انر ی خو   ا سد  می  سند؟ 

 کمتااار از ساااه وب اااای  خاااوب پیااادا مااای کنیاااد  اکثااار وب اااای  ساااا  معماااو  شاااما    سااار زمیناااه

سی  چیز خاصی برای عرضه ندا ناد  باه سای  عناوا  م اتعد برندساازی نی اتند و موفقیتشاا  از یاک مارز           

 متوجااه   اگاار علاا   اه اناادازی ایاان سااای  سااا  ا مااو   بر ساای صاارا   سیااد   مشااین فراااار نماای  و    

باه موفقیا  چشام یر  سایده اسا   ساایرین          موضاوعی خاا     ساای  الاف   نجاییزاه   خواسید شد که از

  سار کاا ی کاه    ناد کاه ساای  الاف     ا سااخته اسا       ه اموفقی  وا   سما  جاا ه ای شاد  برای ک ب  سم

باشااد امااا  ه انااد کیفیاا  کا شااا  از    ساام بهتاارانااد و گاسااا سااعی کاار  انجااام  ا ه  سااای  پیشاارو کاار ه

 ب  ز  ت ای میزنناد باه شادت بدشاانس س اتند  الاف کاه مای  یاد           سمیشه  نباله  و ماناده اناد و ام ا   

  .مروف الفبا کم می  و   و  نقد  از ایده اولیه ک ی می شو  که ... ث  ج  چ     خ     ذ

  اه مااااال مواجهاااااه باااااا ایااااان م ااااااله   ماااااوزش برندساااااازی اینترنتااااای باااااه مااااادیرا    

وب ای  ساس   اگار مان برندساازی اینترنتای  ا     کانم  اسمیا  اماایز  ا خاواسم فهمیاد  اسمیا  ایاده             

   بااا موضااوعی جدیااد کااه پیشااروی سااای  سااای بعاادی باشااد  نحااوه         اسمیاا  ایجااا  یااک سااای   

واکن  نشا   ا   به ساای  ساای  صیاب و ساای  ساای ک ای کنناده   وش ساای انتیااب ناام و خیلای از            

عمال کار ه و صارفا یاک      گذشاته سار وصا  بیاواسم مثال     بناابراین  . مفید  ی ر  ا یا  خاواسم گرفا    موا  

ماان  مان شاده و کماک خواساد کار  کاه پایاه گاذا             ان اته ساایم از برندساازی اینترنتای     زیراکس باشام  

  بااه جااای  انناادگی    جااا ه سااای  ساافال  شااده ماارا بااه جااا ه سااازی ساادای  شااوم یااک وب ااای  صااوی

باا اوساعه علام برندساازی اینترنتای میتاوا  فناای اینترنا  ایارا   ا از خیاباا  ساای شالو  و             . خواسد کر 

  .با سرع  به سم  جلو    مرکتندن  به سم  جا ه سای خلوای پی  بر  که  انندگاپرارافیک 
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ساای   سااله سام مثال  ب خاو    خواساد شاد         51کم کام ایجاا  یاک ساای  جدیاد بارای یاک کاو           

  اما  یا سر سایتی میتواند م یر مبدل شد  به یک برند  ا پی  ب یر ؟ اشتن سا ه اس   

 انا  فنای و    .ا ه ساای شالو   پار اختن باه علام برندساازی اینترنتای اسا         بر  برناده ی ماا    ایان جا    

ی اینترنتاای زمااانی باارای شااما بیشااترین اااادیر  ا  یااابیااا گیری زبانهااای برنامااه نوی اای  ساا و و متاای بازا  

 .ا  جه   سیدو با این علم به سایر مها ت سایت تی  ا بیاموزیدنکه برندسازی اینترخواسند  اش  

سرمایه گذا ی سای زیا ی برای اولاد یاک ساای  موفاق صاو ت می یار      سفتاه گذشاته شااسد معرفای           

  شااا   از نااوع شااروع بااه کا  ناادسااای  جدیااد بااو م کااه باارای ساار  و زمماا  زیااا ی کشاایده بو        و

مشین بو  که یک گروه با برناماه  یازی من اجم پشا  وب اای  صارا   ا ناد اماا باا وجاو  وسواسای کاه             

شاروع خاوبی  ا  صام ز ه و باا     نتوان اته اناد    ساای   و صارف چناد میلیاو  سزیناه بارای معرفای        د اشته ان

  نمایناادو یااا ا عاسااای باو پااذیری  ا مطاار     مااو   سایتشااا  صااحب  کننااد   جماالت و عبااا ات مناساابی 

 بااه پاارو ه سااای بز گتاار ن اااه کناایم   ...  امنااه یااا نااام خااوبی باارای برندسایشااا  انتیاااب نزاار ه بو نااد و  

 کااه    مراملاای چااو  ساادف گااذا ی  جای اااه یااابی  پاارو ه سااایی مثاال  اه اناادازی مواااو  ج ااتجوی ملاای

نقاا  ضاعف پر ناگ  ا ناد  واو ی کاه باه جروا  مای ااوا  گفا  چنانچاه             ... نام گذا ی   وابط عمومی و 

  . ی سایشا  به سد  می  و یه گذامااز منظر برندسازی اینترنتی به م اله ن اه نزنند  امام سر

   زمیناه ساای میتلاف    سام  ساای  ساای خاوبی       کناا  ساای  ساای ک ای کنناده       ممزن اسا  ب وییاد   

کاامال   سا    ااسیس شده اناد و ساهم ب ایا  بز گای از باز یاد ایرانای ساا  ا باه خاو  اخت اا   ا ه اناد             

کار ه ایاد   ترنتای کشاو ما   صا  کار ه ایاد؟ اوجاه         اما  یا اا باه ماال باه بهتارین برنادسای این     می فرمایید

یاک ایاده ی جهاانی باو ه اسا ؟    کشاو ی کاه         کار ه اناد باومی نماو      که اکثر  نهاا انهاا کاا ی کاه     

 بز گتااارین برنااادسای اینترنتااای اش از چناااین نقطاااه ای شاااروع کااار ه اناااد  پااار اختن باااه علااام      

ص اد بناده ایان نی ا       .ر گاذا  خواساد باو    برندسازی اینترنتی و ممای  از گ اترش    ب ایا  مهام و ااادی    

باه سای  عناوا  اینطاو  نی ا       که ب ویم برندسای اینترنتی کشو  ماا  برنادسای کام ا زشای س اتند  خیار        

 باو ه و کولاه باا ی از اجرباه ساای والیای اناد        ماصال عشاق و ساالها پشاتزا        سای محباوب که این برند

رنتاای  ا    کنااا  مهااا ت سااای فناای  ماادیریتی  عاارب بنااده فقااط    اساا  کااه اگاار علاام برندسااازی اینت 

از   زوسااای بنااده   خااواسیم گرفاا   نتااایب ب اایا  ا زشاامنداری از اااالش سایمااا   ساایمصاارا  ... بازا یااابی و 

   .این اس  که  وزی  ا ببینم که ایرانیها با چند برند اینترنتی خوب  میزبا  سمه ی مر م  نیا شده اند
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 :برای شرکت هیبرندسیزی ا نترنت  اهمیت 

 بیشاتری ساال اخیار برنادسای      و    نای از اینترنا  عقاب ماناده اناد اماا      شارک  ساای ایرا  با وجاو  اینزاه   

 سمچناین م اب بااز کار ه و   صادی از بو جاه ابلی اات خاو   ا باه اینترنا  اخت اا   ا ه اناد                وی 

 از سااایر ابزا سااا نظیاار شاابزه سااای اجتماااعی و ساا و باارای معرفاای نااام اجااا ی خااو  بهااره باار ه انااد  امااا  

  .نی   اینترنتی   سمیشه به معنای برندسازیبر خالف ا و  عموم  انجام این امو

 از ساار  نهااا فعالیاا  اکثاار برناادسا    اینترناا   فعالیاا  سااایی باای برنامااه  نااامنظم و از ساام گ ااییته اساا   

 اه ماال جدیاادی    اینترناا  اسااتقبال ماای کننااد  باادو   نزااه از خااو  ب رسااند  یااا  اسزااا ی کااه از سااوی  

شاارک  سااای فناااو ی اوالعااات بااه مااا پیشاانها  شااده اساا       اسااتای جای اااه سااازی و اسااتعدا سای   

باه    یاا ایان  اسزاا ی عماومی اسا  یاا صارفا        یا برند ما  ا متمایز و پیشرو صارا  مای  ساد؟     س  ؟شرک  

 . به بیا   ی ر  نها صلب خو   ا    اختیا  مهندسین پزشزی صرا  می  سند ما پیشنها  شده اس ؟

ب ایا ی از   کاه متوجاه خواسیاد شاد      ساای شارک  ساای میتلاف بنشاینید      عامال  پاای     و  ل مادیر  اگر 

  انااد رمایه گااذا ی سااایی کااه کاار ه  علاای   اام اعتقااا  و اعتمااا ی کااه بااه اینترناا   اشااته و ساا    نهااا 

 .نتیجه گرفته و بازگش  سرمایه مو   نظرشا  اافاق نیافتا ه اس  به ورز مطلوبی نتوان ته اند از   

 وبیعاای اساا  کااه یااک ماادیر بعااد از چناادبا  شز اا  خااو    محتااا  ااار شااده و ساارمایه گااذا ی    ایاان

 از  اسزا سااایی کااه شاارک  سااا    محاایط وب     ا     برخاای   سااداس  و یااا کاا  مااوزه  ا صطاا  کاار ه 

 بااا  بااا وجااو  ا ابااا   وشاانی کااه   نبااال میزننااد  صاارفا بازا یااابی اینترنتاای اساا   برندسااازی اینترنتاای   

 یااابی و فااروش  ا    ب اایا ی از مجاازا بااو ه و کا بر سااایی فراااار از بازایااک علاام بازا یااابی اینترنتاای  ا    

 شانای بازا یاابی اینترنتای منطقای و خاوب باه نظار مای  ساند از  یاد یاک             اسزا سایی که از  ید یاک کا 

 . کا شنای برندسازی اینترنتی خطرنا  س تند
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 ؟ بیشتر ن بهره را از برندسیزی ا نترنت  خواهند برد کدام شرکت هی

ال ایجاا  یاک برناد اسا  میتواناد نقا  مهام و  و باه         برندسازی اینترنتای بارای سار شارکتی کاه باه  نبا       

 :خواسند بر    اما شرک  سای زیر بیشترین بهره  ا از   نماید ا شدی  ا ایف

  .نوجوا   جوا  و مح ل  ا ندمشتریا   که شرک  سایی .5

  .انر ی زیا ی صرف کنند  خدماتیا  تشرک  سای نو  و ی که مجبو ند برای معرفی مح و  .2

  .شرک  سایی که به سیتی می اوانند اعتما  مشتری  ا جلب کنند .8

 . که عمق برند و مشتریا  وفا ا  برایشا  مهمتر اس شرک  سایی  .4

 .شرک  سایی که  صبایشا  منو  ب یا  کمرن ی    اینترن   ا ند .1

 .اس  ITشرک  سای که اولیدات یا خدمات  نها مرابط با  .6

   مااال ماضاار شاارک  سااایی کااه میاااوبین  نهااا میان ااال بااو ه و میانااه ی خااوبی بااا اینترناا  ندا نااد     

ساارمایه گااذا ی  وی برندسااازی   بااه عنااوا  مثااال   کمتاارین بهااره  ا از برندسااازی اینترنتاای ماای برنااد  

لولاه پلیزاا مای باشاد  بازگشا  سارمایه ی انادکی خواساد  اشا             اولیاد  شرکتی کاه کاا ش  اینترنتی برای 

رو   سار چاه زماا   و باه جلاو با      البتاه   چنین شرک  سایی بهتر اس  باه  اشاتن یاک وب اای  اکتفاا کنناد       

باارای  نهااا نیااز پر نااگ ااار خواسااد شااد  کااو کی کااه ا ااویرش  ا  وی جلااد  اسمیاا  برندسااازی اینترنتاای 

خوانااد  و نوشااتن   وصتاای ایاان کااو   ماای شااو کتاااب مشاااسده کر یااد  از کااو کی بااا اینترناا  بااز    

 . برندی باید برندسازی اینترنتی سم بزنیدنوع   شما برای سر  موخ 
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: حرف آخر  

  و ی ا ییاار  ا ه اساا   ع ااایی اساا  کااه خیلاای سااا بااا          نیااای مااا  ا بااه واارز شاا ف   اینترناا  

سماین ع اا   معجزه کر ه اناد  خیلای ساایی کاه اگار اینترنا  نباو   استعدا سایشاا  شازوفا نمای شاد اماا             

ناا ش  ا  ساا شاده و صاامب   ا نیاز صاو ت مای  ساد  ب اتر پیاروزی ساای بز گای اسا  کاه    ک              گاسی

 ماای شااوند و اجااا ت     م االطبااه   برخاایاصیااانوی اساا     ی  وی  ا ه اساا شز اا  سااای بز گتاار 

اینترنا  یاک شاانس باز        .د کاه صبرساتا  کشاتی ساای زیاا ی اسا        وی  بای مای  اننا   می کنناد اماا   

باه  سا      اختیاا   ی ارا  سام س ا   پاس       برای اجا ت شاما نی ا   چاو  سماا  صاد  کاه  سا  شما       

 . مبیاندیشی مها ت سای ناخدایی

 :برندسیزی ا نترنت  و خرمن کوفتن

و صارا  نی ا  باا یاا گیری ایان علام  ساید          باو ه فراموش نزنید که برندساازی اینترنتای یاک  اه میاانبر ن    

 ا   برندساازی یاک امار ب ایا  مشازل و       نیبه موفقی   ا برای خو اا  سا ه کنیاد  چناین چیازی ممزان     

پیچیده اس   منظو  بناده پیچیادگی    علام نی ا   علام سرچقاد  سام کاه پیچیاده باشاد صابال یاا گیری             

مییواسااد  ج ااا ت و شااجاع  اساا   موضااوع پیچیاادگی    اجراساا   برندسااازی اینترنتاای سماا  بااز    

رای مح ااول  یراینترنتاای اش  سرک اای نماای اوانااد ماادیر یااک برنااد اینترنتاای شااده و یااا باا   ماای ولبااد 

 تاای کنااد  اگاار صاارا  باشااد سمااه بااه برنااد برسااند  برندسااازی  ی اار معنااای   ا از  ساا     نبرندسااازی اینتر

   پااس اگاار  ومیااه ی خواسااد  ا   برنااد چیاازی اساا  کااه  سااید  بااه    ساای  و واصاا  فرساساا      

 ی کاااه بااارایشااااید از سااار صاااد نفاااربرندساااازی اینترنتااای  ا ندا یاااد  وصااا  خاااو   ا الاااف نزنیاااد  

   ...نفرشا     میانه ی  اه بمانند 33کنند  اینترنتی سم  برندسازی 
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 :حیمیین کتیب

بااا  جدیااد  وب ااای  نامینیااک شااروعی اساا   س ااته باارای ساااخ  جااا ه ای  ترنتاای کتاااب برندسااازی این

 از ماادیرا     نبااال خواسااد کاار   ا  ایاان م اایر  انتشااا  مطالااب  موزشاای    زمینااه برندسااازی اینترنتاای   

 صااامیمانه   شاااده اناااد  مایااا  از برندساااازی اینترنتااای پیشااا ام   وب اااای  ساااایی کاااه بااارای م   

  :کنم ا ی میزس اس 

 اگاار. اگاار بااه وراماای  برنامااه نوی اای و ساااخ  اپلیزیشاان سااای وب عالصمندیااد      :نردبددین 

 اگاار ماای خواسیااد وب سااای  اااا   . ماای خواسیااد بااه  نیااای اپلیزیشاان سااای موبایاال وا   شااوید 

و متای   فنااو ی ساای اینترنا  س اتید    اگار باه  نباال     و یاا گیری     . ار و بهتار کاا  کناد    بهینه

نر باا     اگر می خواسید با مطاالبی مفیاد  انا  خاو  از  نیاای گ اتر ه اینترنا   ا افازای   سیاد         

  Nardebaan.ir .برای با   فتن شماس 

 ماصال اندیشاه و بر یناد  یادگاسی اسا  کاه مای کوشاد گاامی ماودر            سایتنا  پای اه خبری :سیتنی

ایان پای ااه ای  ای عاالوه بار انعزاای اخباا    خادا سا و         . بار ا    ICT    اوالع  ساانی ماوزه  

  بااا ایجااا  وب اااسی اعاااملی امزااا  انتشااا  مطالااب   یااافتی از سااوی      ICT  ویاادا سای مااوزه 

  Citna.ir .میاوبا   ا فراسم کر ه اس 

 کااه اساا  اوالعااات فناااو ی مااوزه    سااای  وب یااک  سااا  ااای  ی :آی تدد  رسددین       

 سااای بر ساای کنیااد   انلااو   ای ااا  بااه  ا ااای  ی کیفیاا  بااا و ای  اای مجااالت اوانیااد ماای

 اجربااه  نجااا     ا ااای  ی از متفاااوت  نیااایی و ب یریااد مشاااو ه  سااانی بااه بیوانیااد   ا ای  اای

  ITResan.com.نمایید

 ای    زمینااه ازنولااو ی   سااانی جااام  و مرفااه  برسااام  باار    اساا  کااه بااه اوااالع   :برسددیم

ه و بااا کمااک کا شناسااا  و  جانباا ااار و سمااه ا اباوااات و اوالعااات  ب اار از  و بااا ن اااسی  صیااق  

 Barsam.ir .اند کا ا   به پرکر   خال  موجو     این میطه ب ر از  و یا ی  س  متی  ین

 

 :مشتاصانه منتظر   یاف  انتقا ات و  اسنمایی سای شما استا  گرامی س تیم

Tavakoli@naminik.com | Jafari@naminik.com | 13526618541 
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