




مصداقهایروزمرهیمواجههیمابابرندشخصی



چرا برندسازی شخصی، سهل ممتنع است؟



یاز جفت یابی تا کاریاب

مایز تالش برای تبلیغ و ت
اتفاق تازه ای نیست



دانشگاهیان،چرا
نکردند؟استقبالبرندشخصیبحثازسالهاتا

Connecting the dots vs. Theory Gray Literature Kotler & Branding



می دانیم کس و کارهاهمه ی آن چیزی که در ارتباطات، بازاریابی و تبلیغات  
.می تواند در مورد تک تک انسان ها هم صادق باشد

.هر کدام به تنهایی مثل یک کس و کار هستید. هستیدبرندشخصیشما هر کدام، یک 
.منظورم خود شما هستید: کس و کاری که یک عضو دارد و همان عضو، مدیر آن هم هست

۱۹۹۷، تام پیترز
Fast Companyمصاحبه با 

اولین استفاده از واژه ی برند شخصی



پیترمونتویا
.هم خود را پدر برندسازی شخصی می داند





کهستایتصویر کنترلونظارتآن،هدفکهاستآگاهانهواستراتژیکفرایندیکشخصی،برندسازی
.دارندماازدیگران

ئهارارامامشابهخدماتکهکسانیبامقایسهدر–راماهایمزیت وما هایویژگیاستقرارتصویراین
حاکمماای هتصمیم گیریورفتاربراصولی،و هابوچارچچهکهبگویددیگرانبهوکندترسیم–می کنند
.است

.می کندایجادآنهابراییارزشچهما،بارابطهکهمی کنندقضاوتتصویر،ایناساسبرنهایتدردیگران

.هددکاهش مانشغلیمسیرکردنطیبرایرادنیاباتعاملهزینه یبتواندبایدصحیحبرندسازی

تعریفرسمیبرندسازیشخصی





اتفاق دوران جدید

Knowledge Worker



چه روندهایی این نیاز را تقویت کرده اند؟

هتوسعه اقتصاد توج
کاهش وفاداری به کارفرما

ترویج اقتصاد فریلنسری

ترویج تدریجی فرهنگ فردگرا

کاهش ارتفاع دیوارهای ورود به برخی صنایع



آیا من به توسعه ی برند شخصی نیاز دارم؟

حوزه ی فعالیت من، چقدر رقابتی است؟
ذهنی  است؟/ قضاوت در مورد تخصص من، تا چه حد عینی 

آیا دسته ی هدف خودم را تعیین کرده ام؟
آیا معتقدم که کمتر از آنچه هستم، به نظر می  رسم؟

آیا درآمد زایی در حوزه ی ما، با رتبه در کتگوری رابطه دارد؟
برند شخصی تا چه حد می تواند مسیر شغلی من را هموارتر کند؟





ریشه های علم برندسازی شخصی



برندسازی

ارتباطات برند

Branding

Brand Communication



معماری برند شخصی

ارتباطات برند شخصی



معماری برند شخصی

ارتباطات برند شخصی رسانه های برند
پیام های برند
تداعی های برند

هویت بصری برند
روابط عمومی برند





تکیه بر برند شخصی
به عنوان یک سبک زندگی



معماری برند شخصی

ارتباطات برند شخصی

شوق برند

(عصاره برند)صفت های برند 

مخاط های برند
ارزش پیشنهادی

دسته برند

آرکتایپ برند

اولویت های برند



درباره انتخاب مخاط، به صورت جدی فکر کنیم



برند شخصی قوی≠ برند شخصی بزرگ 





October 2012 – March 2013





TOMA
Top Of the Mind Awareness

(Zipf)توزیع زیپف 



معماری برند شخصی

ارتباطات برند شخصی

شوق برند

(عصاره برند)صفت های برند 

مخاط های برند
ارزش پیشنهادی

دسته برند

آرکتایپ برند

اولویت های برند



ارزش پیشنهادی برند



معماری برند شخصی

ارتباطات برند شخصی

شوق برند

(عصاره برند)صفت های برند 

مخاط های برند
ارزش پیشنهادی

دسته برند

آرکتایپ برند

اولویت های برند



عصاره برند
(صفت های برند)



معماری برند شخصی

ارتباطات برند شخصی

شوق برند

(عصاره برند)صفت های برند 

مخاط های برند
ارزش پیشنهادی

دسته برند

آرکتایپ برند

اولویت های برند



شوق برند
 (Brand Passion)



ما نیامده بودیم یک برند قوی شویم،
فقط آمده بودیم به برندهای ضعیف  بگوییم

. می شود به شکل دیگری هم کار کرد



معماری برند شخصی

ارتباطات برند شخصی

شوق برند

(عصاره برند)صفت های برند 

مخاط های برند
ارزش پیشنهادی

دسته برند

آرکتایپ برند

اولویت های برند





معماری برند شخصی

ارتباطات برند شخصی رسانه های برند
پیام های برند
تداعی های برند

هویت بصری برند
روابط عمومی برند



هویت برند

تصویر برند



Personal Brand Communication

Online

Offline

ارتباطات برند شخصی



ابزارهای برندسازی آفالین

و سمینارهاحضور یا عدم حضور در برنامه ها•

نشانه های ظاهری، پوشش، پیام های غیرکالمی•

کلمات و نحوه صحبت کردن•

فعالیت های اجتماعی/ سبک زندگی •

فعالیت های مرتبط با شبکه سازی•

(Non-traditional)نویسندگی برای مجالت و روزنامه ها •

طراحی و توزیع کارت ویزیت/ سخنرانی کردن •

آشنایی با اصول اتیکت و به کار بردن آنها•



توسعه تکنولوژی دیجیتال و برندسازی شخصی

(Alternative Information Sources)وجود منابع متعدد برای کس اطالعات •

امکان ارزیابی واقع گرایانه تر برندها•

تکثیر پیام/ تنوع رسانه ها و کاهش هزینه ارسال •

دسترسی بهتر به مخاط•

دسترسی نزدیک تر مخاطبان به برندهای شخصی•

افزایش سرعت رشد و افول و چالش حفظ پایدار برند•

(Reputation Economy)اقتصاد مبتنی بر اشتهار •

برند چندوجهی به جای چند برند تک وجهی•



قبل از گسترش ارتباط دیجیتال،
می توانستیم در فضاهای فیزیکی متفاوت،

.برندهای متفاوتی داشته باشیم

اکنون یک برند چندوجهی، همه جا همراه ماست



چندچالشدربرندسازیشخصی
درفضایامروز



اصالت
Authenticity



گورستان برند

برندسازی اثربخش محصول

برند شخصی و سلبریتی ها کجای این نمودار قرار می گیرند؟

تشخیص برند

یادآوری برند



Brand Dilution

رقیق شدن برند

Bread and Butter Metaphor



Monitoring & Control

تغییر سطح پایش و کنترل



اشتباه گرفتن سودآوری و قدرت برند

اشتباه گرفتن نقدینگی با سرمایه گذاری





تمایز دشوارتر

تقلید آسان تر



Digital Footprint

Finstagram = Fake + Instagram



تکنیکها
پیشنهادها

نکاتکاربردی



مدلچهاروجهیپیام
Schulz von Thun, 2004





مدلسهمولفهایپیام

SayDo

Confirm



محتوای دیگران

محتوای تخصصی

محتوای شخصی

۵
۳

۲






