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ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر 
آسمانی شان آرام بخش آالم زمینی ام است.

تقدیم به همسر عزیزم که در خط به خط روزهایم، با همراهی 
و همدلی اش، حامی من است

به پسرانم مازیار و نریمان که از وقت کنار آنها بودن کم 
کردم تا این کتاب را به سرانجام برسانم

به استوارترین تکیه گاهم، دستان پرمهر پدرم به چشمان 
مادرم که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم

 و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانی تان را 
سپاس نتوانم بگویم.

همچنین به برادرم و تمام همکاران مجموعه ام که ساعات نبود 
مرا با حضور گرم شان جبران می نمودند.

دوستان بسیاری مرا در به سرانجام رساندن این کتاب یاری 
رساندند که در انتهای کتاب اسامی شان را ذکر نموده ام.
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داستان از کجا شروع شد؟

چنــدی پیــش کتابــی خوانــدم از دو نویســنده قدرتمنــد عرصــه بازاریابی، به 
نام هــای Jack Trout  و Al Ries. نــام ایــن کتــاب Positioning بــود.

  در آن کتــاب  بیشــتر بــه مباحــث یافتــن جایــگاه محصــوالت در بازاریابــی 
پرداختــه شــده بــود امــا در آن فصلــی وجــود داشــت کــه کمــی هــم  در مــورد 

ــود. نام هــای تجــاری و نام هــای اشــخاص، صحبــت شــده ب

ــه دو  در کتــاب ذکــر شــده، نویســندگان، نام هــای تجــاری و شــخصی را ب
بخــش تقســیم کــرده بودنــد:

1. نام های قدرتمند 

2. نام های ضعیف

بــه طــور مثــال نــام تجــاری )هد.اند.شــولدرز( محصــول شــامپوی شــرکت 
ــد  ــه معنــی )سروشــانه ها( اســت، نامــی قدرتمن ــد گمبــل کــه ب ــر ان پراکت

نامیــده شــده بــود.

 همین طــور نــام هنرپیشــه معــروف، رابــرت ردفــورد نیــز، بــه دلیــل تجانس 

مقدمه
داستان از کجا شروع شد؟
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نام های تجاری تنبل، زرنگ، خنثی
دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند

آوایــی، یعنــی ارتبــاط بیــن آواهــای نــام و فامیــل جــزو ایــن دســته) قدرتمند( 
بــه حســاب آمده بــود.

ــد. یعنــی اگــر  دســته بعــدی نام هــا در ایــن کتــاب، نام هــای ضعیــف بودن
شــما نامــی قــوی نداریــد پــس نامــی ضعیــف داریــد!

ــال  ــف دیجیت ــاری ) DEC، مخف ــاری اختص ــای تج ــال نام ه ــور مث ــه ط ب
اکوییپمنــت کورپوریشــن (  و نام هــای افــرادی مثــل هوبــرت دن ســیلینکرون، 

ــد. ــاب می آمدن ــه حس ــی ب ــای ضعیف نام ه

بــا خوانــدن ایــن کتــاب جرقــه ای در ذهنــم زده شــد. موضــوع برایــم جالــب 
ــود  ــن کمب ــران هــم جــای کار دارد. م ــن موضــوع در ای ــه ای ــدم ک ــود و دی ب
ــودم.  ــرای نام گــذاری در ایــران را ســال ها پیــش احســاس کــرده ب مرجعــی ب
زمانــی کــه مدتهــا پیــش قصــد نام گــذاری بــرای مجموعــه فروشــگاهی خودم 
را داشــتم، هیــچ مرجعــی را بــرای ایــن کار پیــدا نکــرده و نتوانســته بــودم بــه 

اصولــی بــرای ایــن موضــوع دســت پیــدا کنــم!

سر آخر هم یک نام کپی  شده و نسبتا ضعیف را انتخاب کرده بودم!

ــه ایــن  ــرای پرداختــن ب پــس احســاس کــردم کــه االن زمــان مناســبی ب
موضــوع بســیار مهــم اســت، کمــا ایــن کــه یــک جســتجو در اینترنــت هــم 
ــام  ــک ن ــرای انتخــاب ی ــادی همیــن حــاال ب ــراد بســیار زی نشــان داد کــه اف

تجــاری مناســب دچــار مشــکل هســتند.

پــس مطالــب و کتاب هــای بیشــتری خوانــدم و ســعی کــردم کــه از ایــن 
ــم. ــتفاده نمای ــاوره هایم اس ــخنرانی ها و مش ــا در س آموخته ه



۱۳

اما در قسمتی از موضوع کم کم با مشکلی مواجه شدم!

برخی از افراد در پاسخ من می گفتند:

  نام هــای تجــاری ای را می شناســیم کــه بــا توجــه بــه اصولــی کــه شــما 
ذکــر کردیــد، نمی تــوان آن هــا را قدرتمنــد نامیــد،  ولی بســیار موفق هســتند!

مثــل نــام تجــاری کالــه کــه در نــگاه اول، هیچ ارتباط مســتقیمی بــه لبنیات 
ندارد.

ــرای  ــدی ب ــط و قدرتمن ــای مرتب ــداران، نام ه ــان و دام ــه چوپ ــن ک ــا ای ب
محصــوالت لبنــی هســتند امــا کالــه از لحــاظ فــروش احتمــاال از آن هــا قوی تر 

اســت بــدون ایــن کــه نامــی تــا ایــن حــد قدرتمنــد باشــد.

یــا مثــا  نــام آقــای دکتــر حســین الهــی قمشــه ای کــه نمی تــوان نــام و 
فامیــل ایشــان را  نامــی بــا تجانــس آوایــی، در مقایســه بــا نامــی مثــل بهــرام 
ــز پرســتویی نامیــد، امــا همان طــور کــه اطــاع داریــد ایشــان  ــا پروی رادان ی

بســیار معــروف و محبــوب هســتند.

ــام ع...  ــخصی غ ــام ش ــر ن ــس اگ ــتند؟ پ ــف هس ــا ضعی ــن نام ه ــا ای آی
هیزم کــش باشــد چــه؟

آیــا نــام او هــم در ایــن رده قــرار می گیــرد؟ یــا اگــر نــام شــرکتی فرآورده های 
غذایی مســعود باشــد چه؟

 آیا این اسم با کاله در یک رده قرار می گیرد؟

ــکار  ــره چ ــه باالخ ــیدند ک ــن می پرس ــادی از  م ــتان زی ــور، دوس همین ط
ــا نکنیــم؟ ــان را عــوض کنیــم ی ــام تجاری م ــا ن ــام شــخصی ی کنیــم؟ ن

در حالــی کــه اسامی شــان خیلــی قــوی نبــود، امــا جالــب ایــن کــه خیلــی 
ضعیــف هــم نبــود.

مقدمه
داستان از کجا شروع شد؟
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خــوب ایــن ســواالت روزهــا فکــر مــرا درگیــر کــرده بــود تــا ایــن کــه باالخره 
به پاســخ رســیدم.

در دسته بندی نام ها تغییراتی به وجود آوردم که پاسخ بسیاری از سواالتم داده شد.

آن هم افزودن دسته جدیدی با عنوان نام های خنثی بود.

جالب تــر ایــن کــه وقتــی ایــن دســته را بــه نام هــا افــزودم، ســهم بســیار زیادی 
از نام هــای تجــاری و حتــی نام هــای اشــخاص در ایــن دســته قــرار می گرفتنــد.

ــرای درک هــر چــه بیشــتر خــودم، ماشــینی فرضــی در  بعــد از آن هــم ب
ذهنــم ســاختم کــه آن را ماشــین نام ســازی نامیــدم. اکنــون می توانســتم هــر 
نامــی را در ایــن دســتگاه گذاشــته و یــک خروجــی از آن بگیــرم. پاســخ بیشــتر 

ســواالت داده شــدند.

ماشین نام سازی ما دو قسمت  دارد:

1.   قسمت باال )قیف تشخیص دسته نام( 

2. قسمت پایین ) تبدیل نام تنبل یا خنثی به نام زرنگ( 

اما ماشین نام سازی فرضی ما چه شکلی است؟
ــز  ــا روی می ــه قدیم ه ــی ک ــای بزرگ ــد یکــی از آن مدادتراش ه تصــور کنی

ــود. تحریرمــان نصــب می کردیــم داریــم. مدادتــراش مــن سفید،مشــکی ب

در بــاالی مدادتــراش یــک قیــف داریــم کــه نام هــا را داخــل آن می ریزیــم. 
ایــن قیــف ســه خروجــی دارد:

1. نام های زبر و زرنگ )قدرتمند(

2. نام های تنبل )ضعیف(

3. نام های خنثی
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ــر اســاس آموخته هــای ایــن کتــاب  ــام خارج شــده از قیــف،  ب حــال اگــر ن
تنبــل و یــا خنثــی بــود مرحلــه دوم آغــاز می شــود.

 در ایــن مرحلــه، نــام ضعیــف یــا خنثــی را داخل دهانــه مدادتراش گذاشــته، 
دســته را چرخانــده و  نامی قدرتمنــد و زبــر و زرنــگ می ســازیم.

اکنون شاید کمی گیج شده باشید. 

امــا نگــران نباشــید، چنان چــه قســمت های ایــن کتــاب را بــا دقــت بخوانید، 
نحــوه کارکــردن بــا ایــن دســتگاه را به خوبــی فراخواهیــد گرفت. 

مــن بــه شــما اطمینــان می دهــم در انتهــای کتاب، شــما مجهــز بــه  توانایی 
کارکــردن بــا یک دســتگاه قدرتمنــد نام ســازی خواهیــد بود.

البتــه مــا در فصل هــای ابتدایــی، نحــوه کار کردن با قســمت باالیی ماشــین، 
یعنــی تشــخیص دســته نام هــا را فــرا می گیریــم و ســپس نحــوه کارکــردن بــا 

قســمت نام ســازی را فــرا خواهیــم گرفت.

همان طور که گفتم:

ــرار  ــن ســه دســته ق ــی از ای ــای تجــاری و شــخصی در یک ــی نام ه    تمام
خواهنــد گرفــت.

ایــن کار را در پروژه هــای مختلــف و در مــورد صدهــا نــام انجــام داده ام و آن را 
بــه عنــوان راهــکاری ســاده و کاربــردی یافتم

اما درادامه:

 اگــر شــما نامــی قدرتمنــد و زبــر و زرنــگ داریــد که جای بســی خوشــحالی 
ــش  ــدت افزای ــه ش ــان را ب ــت و معروفیتت ــال موفقی ــر احتم ــن ام ــت و ای اس

می دهــد.

مقدمه
داستان از کجا شروع شد؟
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ولــی اگــر نامــی تنبــل داریــد، ایــن نــام می توانــد بــه عنــوان یــک مانــع برای 
رشــد کســب وکار شــما محســوب شــده و بهتــر اســت کــه در اولین فرصــت در 

صــدد تغییر آن باشــید.

شــاید هــم نامــی خنثــی داریــد کــه در ایــن صــورت می توانیــد خودتــان را 
خیلــی اذیــت نکــرده و بــا همیــن نــام کنونــی ادامــه دهیــد.

البتــه تکنیک هایــی وجــود دارد کــه بتوانیــد خــاء قــدرت نــام خنثــی را بــا 
مــوارد جانبــی دیگــری پــر کنید.

ولی همه این ها که گفتم مربوط به زمانی بود که شما نامی دارید!

شــاید شــما همیــن حــاال بــه دنبــال یــک نــام تجــاری می گردیــد و اکنــون 
قصــد نام گــذاری بــرای محصــول، خدمــات، ســایت، کتــاب و یــا شــرکتتان را 
داریــد، حتــی اگــر در مناســب بــودن نــام شــخصی کنونی تــان تردیــد داریــد، 
ــر و  ــام تجــاری قدرتمنــد و زب ــا فراگیــری ایــن دســته ها، یــک ن می توانیــد ب

زرنــگ بــرای خــود انتخــاب نماییــد. 

اما نگاهی بیندازیم به کل کتاب و چیزی که شما فرا خواهید گرفت:

تقریبــا در تمــام فصل هــای ایــن کتــاب بــه بررســی نام هــای تجــاری معروف 
ایرانــی و خارجــی پرداخته ام. 

در ایــن  کتــاب در فصل هــای متفــاوت، اصولــی را بــرای نام گــذاری مشــخص 
کــرده ام کــه اغلــب نام هــای تجــاری در ایــن اصــول می گنجنــد.

سرفصل های این اصول به شکل زیر می باشند:

ــده،   ــه ش ــات ارائ ــا خدم ــی محصــول ی ــر و کارآی ــا ظاه ــط ب ــامی مرتب اس
ــی . ــتعاره و تداع ــتفاده از اس ــخصیت و اس ــامی دارای ش ــن اس همچنی
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ســپس بــه مقولــه بســیارمهم اســامی اختصــاری پرداختــه ام کــه بــه نظــرم 
هرکســی بایــد از قوانیــن آن آگاه باشــد. ایــن کــه آیــا اجــازه داریــم بــا مــدل  

ــر؟ ــا خی ــم ی ــذاری کنی )IBM( نام گ

در فصــل تلــه گســترش نــام تجــاری، بــه ایــن کــه تا چــه مقــدار حــق داریم 
از یــک نــام تجــاری بــرای چنــد محصــول اســتفاده کنیم صحبــت کــرده ام که 
فراگیــری قوانیــن آن می توانــد از ضــرر و زیــان میلیاردهــا پول جلوگیــری کند.

ــکار  ــا راه ــه اســتراتژی شــرکت هایی ب ــز ب ــاب نی در بخــش دیگــری از کت
ــتفاده  ــان اس ــاری هم زم ــام تج ــن ن ــه از چندی ــه ام ک ــد پرداخت ــی برن مولت
می نماینــد. ایــن هــم یــک مبحــث تجــاری بســیار بســیار پــر اهمیــت اســت.

در یــک فصــل نیــز به تفصیــل، به اســامی اشــخاص پرداختــه ام تــا چنانچه از 
نــام کنونــی خــود رضایــت نداریــد، چــه کاری می توانیــد بــرای تغییــر آن انجــام 

دهیــد و از قوانیــن موجــود ثبتی )رســمی و غیررســمی( آن مطلع شــوید.

همچنیــن تحقیقــی بین المللــی و خارق العــاده را در ایــن کتــاب آورده ام کــه 
تاثیــر نــام افــراد را بــر پیــش داوری جامعــه نســبت بــه نام های اشــخاص نشــان 

می دهــد. )تحقیــق دکتــر مــک دیویــد و کاس انشــاء(

و در دو قسمت ویژه انتهایی هم به نام گذاری سایت و کتاب پرداخته ام.

اما روش خواندن این کتاب چگونه است؟

 تصــورم بــر ایــن اســت که اگــر ایــن کتــاب را در ســکوت و روزی نیم ســاعت 
بخوانیــد در عــرض 4 یــا 5 روز می توانیــد آن را بــه پایــان رســانده و بهتــر اســت 

کــه چنــد روز بعــد یــک مــرور کوچــک هم داشــته باشــید.

اگــر ایــن کتــاب را یــک بــار بخوانیــد احتمــاال بــا نــکات جــذاب و کاربــردی 
آن آشــنا خواهیــد شــد و چنانچــه ایــن کتــاب را بیــش از یــک بــار بخوانیــد 

مقدمه
داستان از کجا شروع شد؟
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ــای تجــاری  ــا نام ه ــن در رابطــه ب ــر م ــا طــرز تفک ــا حــدودی ب ــد ت می توانی
آشــنا  شــوید.

شــما می توانیــد بــا خوانــدن چندبــاره کتــاب و یــا قســمت هایی کــه برای تان 
جــذاب اســت کــم کــم بــه یــک کارشــناس نام تجــاری بــدل شــوید. البتــه این 
مســتلزم ایــن اســت کــه خودتــان هــم بــه موضوعــات عاقه مند بــوده و مــوارد 

ــابه را پیگیری نمایید. مش

در انتهــا هــر زمــان کــه خواســتید یــک نــام تجــاری بــرای خــود یــا دیگــران 
ــاب  ــمت های کت ــی از قس ــه در یک ــتی ک ــک لیس ــد از چ ــازید، مي توانی بس
برای تــان قــرار داده ام اســتفاده نماییــد. یعنــی چــک لیســت را جلــوی خــود 
می گذاریــد و بــا روش طوفــان فکــری، چندیــن نــام ســاخته، ســپس، نــام مورد 

نظــر را  در قالب هــای مختلــف  گذاشــته تــا بــه نامــی قدرتمنــد برســید.

 در پایان:

ــا  ــده باشــید، ام ــی خوان ــاب خــوب و عال ــا کت ــا و صده ــاید شــما ده ه  ش
ــا ایــن مضمــون نخوانده ایــد! مطمئــن هســتم تــا بــه حــال کتابــی ایرانــی ب

البتــه می دانــم در ایــن کتــاب ایرادهایــی وجــود خواهــد داشــت، چــه بســا 
کــه انســان ممکن الخطاســت.

 مــن هــم ســعی کــرده ام هــر آن چــه کــه خــود مدتهــا بــه دنبــال آن بــودم 
و آن را بــه ســختی یافتــم را در قالــب ایــن کتــاب بــه شــما دوســتان خوبــم 

عرضــه کنــم.

 امیدوارم تا انتهای این کتاب پر از مثال و دستورالعمل همراه ما باشید.

کمربندها را محکم ببندید، سفر به سرزمین نام گذاری آغاز شد
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پیش نیاز خواندن این کتاب

نکاتی که قبل از خواندن این کتاب بهتر است آن ها را بخوانید

دوست عزیزم

در ابتــدا خواهــش می کنــم اگــر مقدمــه را نخوانده ایــد، حتمــا بخوانیــد چون 
ــد  ــر می کنی ــما فک ــه ش ــی ک ــای بی حال ــاب از آن مقدمه ه ــن کت ــه ای مقدم

. نیست

 و اما پیش از آن که  خواندن این کتاب را آغاز نمایید، نکاتی قابل ذکر دارم:

1. مــن ایــن کتــاب را بــر حســب احســاس ضرورتــی کــه در جامعــه تجــاری 
امــروز ایــران وجــود دارد نوشــتم. دوســتانی بــه مــن گفتنــد کــه اینقــدر بــه 
ــک نشــو، ممکــن  ــراد نزدی ــای اف ــن نام ه ــی و همچنی ــای تجــاری ایران نام ه

اســت بازخوردهــای خوبــی نگیــری!

امــا  متاســفانه و بنــا بــه همیــن دالیــل، در ایــران کتابــی کــه بــه بررســی 
ــم! ــردازد نداری ــی بپ ــای داخل ملمــوس نام ه

در خــارج از ایــران صدهــا و شــاید هــزاران کتــاب وجــود دارد کــه بــه تحلیل 

پیش نیاز
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نام هــای تجــاری پرداخته انــد، امــا متاســفانه در ایــران خیــر.

در کشــور مــا اگــر فیلمی ســاخته شــود کــه در آن نقش منفی یا خاکســتری 
فیلــم، یــک مغــازه دار مربوط بــه صنفی خاص،  پرســتار، پزشــک، کارمنــد و ..... 
باشــد، شــاهد بوده ایــم کــه پــس از اکــران، بازخوردهــای عجیــب و غریبــی از 

جانــب ایــن اصنــاف صــورت می پذیــرد.

دوســتان، بیاییــم کمــی منصــف و بــدون تعصبــات بی جــا باشــیم. همه چیز 
را بــا دیــد توطئــه نــگاه نکــرده و بــا چشــمانی بی طــرف بــه قضایــا نــگاه کنیم.

ــا جــای ممکــن از  ــن کتــاب تمــام ســعی ام را کــرده ام کــه ت 2. مــن در ای
ــام ببــرم،  چــون  ــی و خارجــی ن مثال هــای ملمــوس و شناخته شــده ایران

مبنــای ایــن کتــاب مثــال زدن اســت.

البتــه در برخــی از مــوارد کــه شــاید بــه مــذاق برخــی از دوســتان خــوش 
ــود آورده ام. ــی به وج ــاری ایران ــای تج ــی در نام ه ــد تغییرات نیای

بــه عبارتــی، تمامــی اســامی  شــخصی و تجــاری کــه در کتــاب به آنهــا انتقاد 
ســازنده شــده اســت تغییــر یافته اند.

امید است عزیزان دل به من خرده نگیرند!

3. نکتــه بعــدی، نظریــه مــن درمــورد اهمیــت نام گــذاری اســت کــه نــام یــا 
واژه مناســب را بــه منزلــه یــک دروازه بــزرگ بــه ذهــن مشــتری می دانــم. نــام 
تجــاری یــا حتــی نــام شــخصی شــما یــک قــدم مهم بــرای ســاخت یــک برند 

تجــاری یــا برند شــخصی اســت.

  شــما اگــر نامــی نامناســب داشــته باشــید ممکــن اســت بــرای ورود بــه 
ذهــن مشــتری مشــکل داشــته باشــید. امــا نــام مناســب می تواند کمــک حال 
بزرگــی بــه شــما باشــد و رونــد حضــور شــما در ذهــن مشــتریان را بــه شــدت 

ــریع نماید. تس
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البتــه ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه نام گــذاری همــه چیــز اســت و اگــر 
شــما نامــی قدرتمنــد داشــتید حتمــا موفــق خواهیــد بود!

چــه بســا نام هــای تجــاری ای در دنیــا و شــاید در ایــران وجــود دارنــد کــه 
نام هایشــان بــا برخــی از اصــول بــه کار رفتــه در ایــن کتــاب منطبــق نبــوده،  

امــا  هم چنــان موفــق هســتند.

ــز  ــه هرگ ــته اند ک ــود داش ــدی وج ــیار قدرتمن ــای بس ــس نام ه ــا بالعک ی
معــروف و موفــق نشــده اند،  چــون در قســمت های دیگــر کســب و کار خــود 

ــته اند. ــادی داش ــای زی ایراده

در انتهــا مــن در ایــن کتــاب ســعی کــرده ام تــا اصولــی را ذکــر نمایــم کــه 
ــی برخــوردار  چنانچــه شــما از شــانس برخــی نام هــای تجــاری موفــق کنون
نباشــید، بتوانیــد بــا نام گــذاری حرفــه ای، ســرعت موفقیتتــان را در بازار بیشــتر 

. کنید

بســیاری از  مــوارد ذکــر شــده در ایــن کتاب نســبی هســتند و ممکن اســت 
مثال هــای نقــض هــم وجود داشــته باشــند.

همان طــور کــه می دانیــد تمامــی علوم انســانی و همچنیــن قوانیــن بازاریابی 
نســبی هســتند و مــن اکثریــت را در نظــر گرفتــه ام. از دوســتان نکتــه ســنجم 
خواهــش می کنــم کــه ایــن نســبی بــودن را مدنظــر قــرار داده و بــا دیــدن هــر 

نقطــه نظــر مخالــف، ســریعا گارد نگیرند. 

بازهــم تکــرار می کنــم، ایــن کتــاب سراســر مثــال اســت و تنهــا کاری کــه 
ــی اســت کــه ایــن مثال هــا  ــه اصول ــد انجــام دهیــد دقــت کافــی ب شــما بای

ــد. ــا شکســت خورده ان ــق شــده ی براســاس آن موف

پیش نیاز
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پس کتاب را خوب بخوانید.

اگــر هــم اهــل اســتفاده از اینترنــت و فضــای مجازی هســتید آدرس ســایت 
مــا نیــز در لینــک زیــر آمــده اســت:

www.1000modir.com

پیشاپیش از شما عزیران سپاسگزارم.

چشم ها را باید شست               جور دیگر باید دید

واژه را باید شست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد.

موفق و نام دار باشید.                                                                                              

   احسان مهدی نژاد

پیشنهاد می کنم همین حاال در دوره رایگان صوتی سایت ما ثبت نام 
نمایید.
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نام های مرتبط با کارآیی

ــان  ــوپرمارکت ســر کوچه ت ــه س ــیر،  ب ــد ش ــرای خری ــه ب ــد ک تصــور کنی
رفته ایــد، درب یخچــال مغــازه را بــاز کــرده و می بینیــد کــه شــیرهای موجــود 

ــام دیگــر اســت. شــامل نام هــای دامــداران، چوپــان و چنــد ن

مــن بــه شــخصه اگــر نســبت به نــام تجــاری خاصــی تعصب نداشــته باشــم، 
ترجیــح می دهــم بطــری شــیر مــورد نیــازم را از ایــن دو برند)دامــداران، چوپان( 

تهیــه نمایم.

هــر چنــد کــه رقابــت در ایــن دســته بســیار ســنگین و نزدیــک بــه هــم 
ــه  ــداران( ب ــان و دام ــر نمودم)چوپ ــه ذک ــای تجــاری ک ــن نام ه ــا ای اســت، ام
لبنیــات بســیار نزدیــک هســتند و بــه همیــن دلیــل از لحاظ نــام تجــاری، یک 

برتــری نســبی بــرای مشــتری ایجــاد می نماینــد.

ــا  ــه ب ــتند ک ــاری ای هس ــای تج ــه از نام ه ــداران، دو نمون ــان و دام چوپ
محصوالتشــان بــه شــدت مرتبــط هســتند. البتــه حتما عوامــل دیگــری هم در 
خریــد شــیر نقــش دارنــد، امــا در اولیــن گام، نــام تجــاری مرتبــط بــا محصول، 

ــه انتخــاب آن توســط مشــتری می کنــد. کمــک شــایانی ب
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الزم بــه ذکــر اســت: نام هــای تجاری،کالــه، پــگاه، میهــن، پــاک و....هــم در 
ایــن بــازار پــر از رقابــت وجــود دارنــد کــه هــر کــدام جایگاهــی بــرای خــود 
کســب نموده انــد، چــون برخــی از آنهــا ســابقه بســیار بیشــتری در بــازار دارنــد.

ــا اصــل موضــوع  ــادی ب ــاط زی ــان ارتب ــداران و چوپ ــاری دام ــای تج   نام ه
دارنــد و همیــن مــورد کمــک زیــادی بــه معــروف شــدن آن هــا در زمانــی کوتاه 

نمــوده اســت.

چوپــان و دامــداران در قیــف بــاالی ماشین نام ســازی مــا، تــا زمانــی کــه در 
عرصــه لبنیــات و فرآورده هــای گوشــتی فعالیــت نماینــد بــا شــک نام هــای 

زرنــگ محســوب می شــوند.

Related Names مرتبط با کارآیی و ظاهر

داستان پفک نمکی

از دیگــر نام هــای تجــاری مرتبــط بــا محصــول و ظاهــر کــه می تــوان نــام 
بــرد، نــام تجــاری پفــک نمکــی اســت.

نــام اصلــی ایــن محصــول )چیزدودلــز یــا ســرو صداکننــده پنیــری!!( بــوده و 
در دهــه 50 میــادی در آمریــکا توســط یــک مهاجــر تــرک یهــودی بــه نــام 
مــوری یوهایــی ابــداع شــده اســت. همچنیــن بــر خــاف تصــور عامــه، ایــن 

محصــول از بلغــور ذرت و پنیــر ســاخته شــده و نــه از مــواد نفتــی!!

ــدود را  ــن محصــول نمک ان ــو در اواخــر دهــه 40 شمســی، ای شــرکت مین
تولیــد کــرده و بــا هوشــمندی تمــام ایــن نــام تجــاری را ســاخته اســت.

 پفک نمکی = یک چیز پف کرده کوچک و نمکی.

چقدر عالی نام گذاری شده است!ا
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ــتراتژی  ــک اس ــرای آن ی ــرده و ب ــت ک ــی ثب ــی این چنین ــد نام ــر بتوانی اگ
ــازار  ــه رهبــری ب ــد ب ــد، احتمــاال می توانی ــی قدرتمنــد طراحــی نمایی بازاریاب

دســت یابیــد.

 فقــط بایــد مواظــب باشــید تــا مثــل پفــک  در ســال هایی بی خیــال نبــوده 
و بــه رقبــا اجــازه ندهیــد تــا از اســم قدرتمنــد شــما که بــه صــورت ژنریک)بعدا 

توضیــح می دهــم( درآمــده اســت سوءاســتفاده کننــد!

شــاید اگــر در گذشــته، مدیــران ایــن شــرکت )صاحــب پفــک( کمی بیشــتر 
ــازار ایــن فــرآورده  ــد، امــروز ســهم بســیار بزرگ تــری در ب مراقــب رقبــا بودن

داشتند.

بــا آرزوی موفقیــت بیشــتر بــرای پفــک نمکــی، هــر چنــد کــه می گوینــد 
چیــز خوبــی نیســت، امــا خوشــمزه اســت.

تکرار می کنم:

به اسامی دقت کنید: پفک نمکی= یک چیز پف کرده کوچک نمکی 

خوشخواب موفق باشی
نام مرتبط با محصول دیگری که می توانم نام ببرم، خوشخواب است.

ایــن شــرکت بســیار معتبــر و با ســابقه ایرانــی از ســال 1338 اقدام بــه تولید 
تشــک نمــوده و بــرای  ایــن محصــول، بــا هوشــمندی تمام نــام خوشــخواب را 

انتخــاب نمود.
 ساده و تیز، زبر و زرنگ!

خوشخواب بعد از گذشت حدود 60 سال همچنان یکه تاز است.
ــی  ــید. نام ــده باش ــای پیچی ــال نام ه ــه دنب ــت ب ــما الزم نیس ش

ــا کارآیــی، ســاده و قدرتمنــد خواهــد بــود. مرتبــط ب
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ــر  ــا آن درگی ــاوره هایم ب ــن در مش ــه م ــکاتی ک ــن مش ــی از بزرگ تری یک
هســتم، ایــن مــورد اســت کــه اغلــب دوســتانی کــه در مشــاوره بــا آن ها ســخن 

می گویــم، بــه دنبــال  اســامی تجــاری عجیــب و غریــب و پیچیــده هســتند!

 در حالــی کــه اســمی بــه ســادگی خوشــخواب، در عیــن مرتبــط بــودن بــا 
موضــوع محصــول، خــاص و کاربــردی نیــز می باشــد..

قدرت در سادگی است.

 نــام بایــد هرچــه ســاده تر باشــد، بــه گونــه ای کــه یــک بچــه 7 
ســاله هــم بتوانــد آن را بفهمــد. ایــن قــدرت یــک نــام زرنگ اســت.

نام های تجاری استعاره ای و تداعی

حضرت مریم

چنــدی پیــش در یکــی از شــهرهای شــمالی، بیلبــوردی دیــدم کــه روی آن 
نوشــته شــده بــود:

کلینیک درمان نازایی حضرت مریم!

بــه نظــرم عالــی آمــد. تصویــری کــه اغلــب مــا از حضــرت مریــم در ذهــن 
خــود داریــم، مصــداق یــک بــارداری معجزه گونــه و غیرعــادی اســت. از دیــد 

مــن، ایــن یــک نام گــذاری بســیار هوشــمندانه اســت.

هرچنــد کــه مــن بــه شــکر خــدا ایــن مشــکل را نــدارم ولــی اگــر بر حســب 
اتفــاق همچنیــن مســاله ای می داشــتم بــه احتمــال زیــاد یکــی از گزینه هایــی 

کــه در خاطــرم می مانــد ایــن مرکــز بــود.

مشخص است که موسسان این مرکز ساعت ها روی این موضوع فکر کرده اند!
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اگــر هــم چنیــن نبــوده و در یــک لحظــه ایــن نــام به ذهنشــان خطــور کرده 
بــاز هم  جــای تبریــک دارد.

آفرین به این نام گذاری هوشمندانه

کلینیــک درمــان نازایــی حضــرت مریــم. دقیقــا به اصــل موضوع 
شــلیک کرده اســت.

نامی زرنگ و قدرتمند!

نام های استعاره ای، دارای شخصیت و ظاهری

آهو بیابان، عروس خیابان

ســال ها پیــش کــه مــن کــودک بــودم، ماشــین های غــول پیکــری وجــود 
داشــتند کــه االن بســیار نایــاب شــده اند. نــام ایــن ماشــین های گردن کلفــت، 

آهــو بیابــان و ســیمرغ بودند.

آهــو بیابــان جیپ هــای چروکــی چیــف و واگنیــر  بــود کــه توســط پــارس 
خــودرو کنونــی و جیــپ ســابق ایــران کــه بعدهــا بــه جنــرال موتــورز ایــران 
ــام داد،  در اواخــر دهــه 40 و اوایــل 50 شمســی تولیــد می شــدند.  تغییــر ن

چروکــی چیــف هــم کــه نــام محصــول اصلــی آن بــود خــود نامــی قدرتمند 
محســوب می شــد کــه نــام یــک قبیلــه سرخ پوســت بــوده اســت. امــا در ایــران 
بــا هوشــمندی تمــام، نــام آهــو بیابــان بــرای این ماشــین شاســی بلنــد 7 نفره 

دو دیفرانســیل انتخــاب گردید.

ــب  ــا اغل ــد شــدند جاده هــای م ــران تولی ــن ماشــین ها در ای ــی کــه ای زمان
ــود. ــرای آن انتخــاب شــده ب ــد و نامــی عالــی ب ناهمــوار و بیابانــی بوده ان
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هم زمــان مــدل وانــت 8 ســیلندر ایــن غــول بیابانــی بــا قــدرت موتــور 5400 
ســی ســی نیــر تولیــد شــده بــود کــه آن را ســیمرغ نامیــده بودند.

در ادامه اما داستاتی جالب از سیمرغ برای تان تعریف می کنم.

  سیمرغ و رودخانه وحشت

ــه  ــودم، ب ــاله ب ــی 10 س ــه کودک ــه 60 ک ــط ده ــش و در اواس ــال ها پی س
همــراه اعضــای خانــواده و چندتــن از اقــوام، بــرای چنــد روز  تابســتانی در یکی 
از جنگل هــای شــمال و کنــار یــک رودخانــه چــادر زده بودیــم. روز دوم یا ســوم 
بــود کــه بعــد از یــک بارندگــی نه چنــدان طوالنــی متوجــه شــدیم آب رودخانه 

تغییــر رنــگ داده و کــم کــم قهــوه ای می شــود.

حجــم آب در حــال بــاال آمــدن بــود و ناگهــان ســطح رودخانــه شــروع بــه 
ــرد! ــدن ک بزرگ ش

همزمــان صداهــای مهیــب و وحشــتناکی از بــاال دســت رودخانــه بــه گــوش 
ــار  ــودکان را صــدا زده و از کن ــا ک ــد م ــا بودن ــراه م ــه هم ــی ک رســید. بزرگان

رودخانــه بــه عقــب کشــیدند.

چشــمتان روز بــد نبینــد در کمتــر از 2.3 دقیقــه، ســنگ هایی کــه بــه اندازه 
یــک اتــاق 12 متــری و شــاید هــم بزرگ تــر بودنــد در مســیر رودخانــه حرکت 

کــرده و  همه چیــز را درب و داغــان می نمودنــد.

رودخانــه ای کــه عــرض آن حــدود 2 تــا 3 متر بــود و به راحتی می توانســتیم 
از آن عبــور کنیــم ناگهــان، تبدیــل بــه  رود وحشــتی شــده بــود که حــدود 20 

متــر پهنا داشــت.

بــا ایــن کــه اکنــون حــدود ســه دهــه از آن ماجــرا می گــذرد موهــای بدنــم 
از تــرس یــادآوری آن ماجــرا  راســت می شــود!
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قدرت طبیعت و ضعف انسان را برای اولین بار در آنجا دیدم.

شانســی کــه در آن اوضــاع بــا مــا یــار بــود تپــه کوچکــی بــود کــه مــا را از 
هجــوم ســیل در امــان نگــه داشــته بــود.

خاصــه ســاعتی را در تــرس و وحشــت گذرانــده تــا کم کم از ســرعت ســیل 
کاســته شد. 

امــا در  آن طــرف رودخانــه کــه جــاده اصلــی بــود دوســتانی داشــتیم.  آن هــا 
بــرای آوردن کمــک اقــدام کــرده بودنــد و چنــد ســاعت بعــد یــک لــودر اداره 

جهــاد ســازندگی آن زمــان بــرای بــه کمــک بــه مــا گســیل شــد.

 لــودر کــه رســید، از قســمت کــم عــرض رودخانــه بیلــش را بــه ایــن طــرف 
آورده و تعــدادی از زن هــا و مــا بچه هــا را عبــور داد!

 آیا تا به حال در بیل لودر نشسته اید؟

یکی دو ساعت بعد اما رودخانه همچنان خشن و آب، غلیظ و گلی بود.

وســایلمان همــه آن طــرف رودخانــه بودنــد و مــا خســته و کوفتــه بــه دنبال 
فــرار از آن جنــگل وحشــت بودیــم.

و این جا بود که قهرمان داستان وارد شد!

یکــی از بســتگان مــا کــه نامــش محمدآقــا بــود اتومبیــل وانــت ســیمرغ 
خاکســتری رنگــی داشــت.

محمدآقــا دل بــه دریــا زده و بــا وجــودی کــه اغلــب افــراد حاضــر بــه وی 
می گفتنــد ایــن کار را نکــن بــا ســیمرغ خاکســتری وارد رودخانــه گلــی شــد. 

ایــن صحنــه را تــا آخــر عمــر فرامــوش نخواهــم کــرد.

ســیمرع تــا زیــر شیشــه راننــده در آب و گل فرورفتــه بــود و هر لحظــه انتظار 
داشــتیم کــه در گل مانــده و یــا بــا تمــام وســایلمان توســط آب بــرده شــود.  اما 
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ســیمرغ خاکســتری محمــد آقــا بــه ســامتی از رودخانه عبــور کرد.

سیمرغ در خاطرات من نقش پررنگی دارد.

سیمرغ  نقش  اسطوره ای خود را به خوبی ایفا کرد.

آفرین به این نام گذاری.

سیمرغ یک نام استعاره ای بسیار قدرتمند بود.

شاهین تندرو 

اگــر کمــی هــم بــه عقب تــر برگردیــم اتومبیل هــای نســل ســوم  نــش رامبلر  
در ایــران بــا نــام  آریاشــاهین و توســط پــارس خــودرو ســابق  تولیــد می شــدند 

کــه بــاز هــم نــام یــک پرنــده شــکارچی تنــد و تیــز را به خاطــر مــی آورد.

زمــان کودکــی مــا ایــن ماشــین ها در خیابان هــا دیــده می شــدند. ماشــینی 
کــه حــدود 6 ســال در ایــران تولیــد شــد و حــدود 35000 دســتگاه فــروش 

داشــت. ماشــینی نــرم و پــر ســرعت.

از نام گذاری هــای اســتعاره ای، تصویــری و دارای شــخصیت ایــن ماشــین ها 
ــد.  خوشــم می آی

ایــن ســه نــام تجــاری اتومبیلــی کــه تــا اینجا گفتــم، اســامی ای بســیار عالی 
و هوشــمندانه بــرای محصوالتشــان بــه حســاب می آمدند.

ــام ماشــین های کمــی را می دانســتم امــا  مــن زمانــی کــه کــودک بــودم ن
نام هــای آهوبیایــان و ســیمرغ همیشــه در خاطــرم بــوده و مانــده اســت.

آفرین به این انتخاب نام هوشمندانه
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قالیچه پرنده یک استعاره و تداعی قدرتمند

شــرکت تولیــدی و صنعتــی رســول اصفهــان کــه در ســال 1361 تاســیس 
شــده بــود در ســال 1371 اقــدام بــه ثبــت نــام تجاری پرقــدرت، قالی ســلیمان 

نمــود و بــه ســرعت در سراســر ایــران معــروف شــد.

ایــن شــرکت فــرش ماشــینی ایرانــی، اکنــون سال هاســت کــه بــه عنــوان 
ــد. ــی فعالیــت می کن ــرش ایران ــن برندهــای ف یکــی از معروف تری

نام گــذاری ایــن برنــد ایرانــی، بســیار هوشــمندانه و مرتبــط بــا محصــول و 
همچنیــن یــک اســتعاره بســیار قدرتمنــد بــوده اســت. شــاید اگــر بــه گنجینه 
ــگاه کنیــم قالی چــه حضــرت ســلیمان در آن نقــش  ــی ن خاطــرات هــر ایران

بســته اســت.

در مــورد ایــن شــرکت، ســاخت ایــن نــام تجــاری کمــک زیــادی بــه جــا 
افتــادن محصــول در زمــان کــم کــرده اســت.

آفرین به هوشمندی قالی سلیمان.

همچنین نام هایی مثل:

ــدی  ــامی قدرتمن ــم اس ــفیر ه ــی س ــای خارج ــه زبان ه  موسس
محســوب می شــوند، چــه بســا کــه مــا بــا شــنیدن نام ســفیر بــه یاد شــخصی 
ــام  ــک ن ــم ی ــن ه ــد. ای ــی می دان ــه خوب ــی را ب ــان خارج ــه زب ــم ک می افتی

ــد. ــه حســاب می آی ــد ب ــتعاره ای قدرتمن ــاری اس تج

ــا  ــدازه 1000 کلمــه دارد و ام ــه ان ــی ب ــر قدرت می گوینــد کــه تصوی
اســتعاره قدرتــی بــه انــدازه 1000 تصویــر!! پــس نام هــای اســتعاره ای 

را بســیار جــدی بگیریــد.     )دنیــل پینــک کتــاب ذهــن کامــل نــو(
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اما دو تکنیک قدرتمند دیگر نام گذاری:

Picture Names .1. نام های تجاری تصویری
ایــن روش هــم یکــی از قدرتمندتریــن روش هــای نام گــذاری تجــاری اســت 

کــه ســال های ســال اســت نتیجــه می دهــد.

مثالــش نام هایــی مثــل اپــل کامپیوتــر اســت کــه تصویر یــک ســیب را القاء 
می کننــد. کاما تصویــری و مانــدگار.

 همــه مــا شــاهد هســتیم کــه ایــن شــرکت کامپیوتــری در زمانی کــه اغلب 
ــا انتخــاب  ــد، ب ــال اســامی اختصــاری بودن ــه دنب ــری ب شــرکت های کامپیوت
اســمی کــه در نــگاه اول ارتباطــی هــم بــه کامپیوتــر نداشــت وارد ایــن بــازار 
شــده و علی رغــم اغلــب پیش بینی هــای مبتنــی بــر مناســب نبــودن نامــش، 

بــه ســرعت ســری از تــوی ســرها در آورد.

پس نام های تصویری هم بسیار قدرتمند هستند.

2. نام هایی که شخصیت انسان یا موجودی دیگر را  القا می کنند: 
Personality Names

هزارپای قدرتمند و خرس قرمز
شــرکت کاترپیــار کــه محــور اصلی فعالیتــش تولیــد ماشــین های صنعتی، 
لــودر و تراکتورهــای غــول پیکــر اســت نیــز بــر اســاس شــباهت تراکتورهــای 
ــد  ــار( بودن ــام التین)کاترپی ــا ن ــا ب ــرم  هزارپ ــبیه ک ــه ش ــودش ک ــه خ اولی

ــد. ــذاری ش نام گ
حــدود یــک قــرن پیــش عکاســی کــه بــرای ســاخت یــک آگهــی بــه ایــن 
شــرکت مراجعــه کــرده بــود این نــام را پیشــنهاد داد و پیشــنهادش به درســتی 

ــد. پذیرفته ش
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ســس گوجه فرنگــی خرســی، محصــول شــرکت مهــرام نیــز یــک محصــول 
نوســتالژیک، قدرتمنــد و پرفــروش اســت کــه بســیاری از مصرف کننــدگان این 
محصــول، هنــور هــم نمی داننــد کــه شــرکت تولیــد کننــده آن مهــرام اســت!

ایــن یــک نام گــذاری تجــاری قدرتمنــد همــراه بــا بســته بندی خــاص اســت 
کــه تصویــر و طعمــی مشــخص در ذهن مشــتری دارد.

سس خرسی بی ارتباط به محصول، اما تصویری و شخصیت دار است.

شیرکوهی و بزچاالک

پومــا نــام تجــاری قدرتمنــد لباس هــای ورزشــی، نــام یــک نــوع شــیرکوهی 
آمریــکای جنوبــی را بــرای خــود انتخــاب کرده اســت، نامــی تصویــری و حاوی 
شــخصیت کــه بــه محــض شــنیدن ایــن نــام به یــاد تصویــر شــیر معــروف آن 

ــم.  می افتی

کفش هــای ورزشــی ریبــاک نــام خــود را از یــک بــز کوهــی برداشــت کــرده 
اســت کــه اســتعاره ای بــرای چابکی و ســرعت اســت.

ــان و ســیمرغ،  ــاال آوردم، مثــل آهــو بیاب مثــال نام هــای اتومبیــل کــه در ب
ــم  ــد. ه ــت کرده ان ــز رعای ــوارد را نی ــن م ــی، ای ــه کارآی ــاط ب ــر ارتب ــاوه ب ع

ــتند. ــده هس ــخصیت هایی زن ــم ش ــوده و ه ــری ب تصوی

توضیح:

تمــام مثال هایــی کــه مــن در کل ایــن کتــاب بــرای شــما ذکــر می نمایــم 
بــه دلیــل ســادگی، در بســیاری از مــوارد نادیــده گرفتــه می شــوند!

ــاده تر  ــه س ــر چ ــد ه ــر بتوانی ــه اگ ــم ک ــان می ده ــما اطمین ــه ش ــن ب م
نام گــذاری نماییــد موفق تــر خواهیــد بــود. هــر چیــز پیچیــده ای کــه نیــاز بــه 
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ــام تجــاری شــما می کاهــد.  ــاد داشــته باشــد از قــدرت ن توضیحــات زی

البته سادگی را با کم محتوایی اشتباه نگیرید. سادگی باید مفهوم رسان باشد.

انیشتین می گوید: قدرت در سادگی است!

البتــه  بایــد در نام گــذاری دقــت کنیــد و نام هایــی بســازید تــا از 
لحــاظ مفهومــی بــا ظاهــر و کارآیــی مطابقــت داشــته باشــد و مثل 

ــد. ــتان زیر نباش داس

باجناق وفادار.

شــما هــم اگــر در ســن و ســال مــن یــا بزرگ تــر باشــید، یعنــی در دهــه 30 
ســالگی، حتمــا ژیــان را بــه خوبــی بــه خاطــر خواهیــد آورد.) مــن اکنــون 37 

ــتم ( ساله هس

در دوران کودکــی مــا، ایــن ماشــین بــه وفــور یافــت می شــد و در عیــن ایــن 
کــه ماشــینی خدمتگــزار و وفــادار بــه صاحبــش بــود، همــواره مــورد تاخــت و 

تــاز شــوخی ها و ســوژه طنزهــا قــرار داشــت.

ایــن ســیتروئن دو ســیلندر کــه در فرانســه بــه نــام دیــان شــناخته می شــد، 
بــرای خیابان هــای مســطح اروپــا ســاخته شــده بــود و مــن فکــر می کنــم بــه 
اشــتباه در ایــران هــم تولیــد شــد و بدتــر ایــن کــه نام شــیر ژیــان را بــه خود 

داد! اختصاص 

مــن تصــور می کنــم یکــی از دالیلــی کــه باعــث مســخرگی ایــن ماشــین 
شــده بــود همیــن نــام ژیــان بــود.

ژیــان نــام مناســبی بــرای ایــن ماشــین ضعیف 2ســیلندر نبــود. این ماشــین 
بســیار معــروف بــوده اما هرگــز محبــوب نبود.
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ــان  ــر ژی ــت: اگ ــه می گف ــت ک ــود داش ــا وج ــردی قب ــل پرکارب ضرب المث
ماشــین شــد، باجنــاق هــم فامیــل میشــه!!

ژیــان نامــی ضعیــف بــرای این ماشــین بــود چــون ادعایــی بیش 
ــت.  از حد داش

Exaggeration سوسک قورباغه ای

نمونــه موفــق بین المللــی دیگــری کــه ادعــا نکــرد امــا موفــق شــد فولکــس 
واگــن بیتــل بــه معنــی سوســک بــود.

البته در ایران این ماشین به فولکس قورباغه ای معروف شده بود.

ایــن خــودروی کــم ادعــا، ســال های ســال، پرفروش تریــن خــودروی 
وارداتــی بــه آمریــکا بــود. 67 درصــد ماشــین های وارداتــی بــه آمریــکا در دهــه 

ــه ایــن خــودرو اختصــاص داشــت! 60 میــادی ب

فولکــس واگــن در آمریــکا بــا نــام بیتــل یا همان سوســک شــناخته می شــد 
ــه  و زمانــی کــه در انتهــای دهــه 60 و در ابتــدای دهــه 70 میــادی اقــدام ب
واردات فولکس واگن هــای متفــاوت، بــزرگ، ون، وانــت و لوکــس بــه بازارآمریــکا 
نمــود، شکســت ســختی خــورد و بــازار 67 درصــدی اش بــه 3 درصــد تنــزل 

! د کر

چــرا؟ چــون فولکــس در ایــاالت متحــده معنــی سوســک،کوچک  و زشــت 
مــی داد و همیــن صفــات، عامــل تمایــز و موفقیــت اش شــده بــود.

پس در نام گذاری، به ظاهر و کارآیی محصول یا خدمات خود دقت کنید.

از نظــر مشــتریان یــا بــازار هــدف، نــام شــما کامــا بــا ظاهــر و 
ــت. ــط اس ــان مرتب کارآیی ت



۳۸

نام های تجاری تنبل، زرنگ، خنثی
دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند

 آهو بیابان، سیمرغ، شاهین، ژیان و فولکس بیتل را نام بردیم.

سرزمین نورد

نمونه هــای خارجــی موفــق دیگــری هــم در مــورد اتومبیل هــا وجــود دارنــد 
کــه شــاید ذکــر آن هــا آموزنده باشــد:

تویوتــا لندکــروزر یــا ))ســرزمین نــورد(( کــه ســال های ســال اســت در 
ــام  ــارغ از ن ــا قرصــی دارد،  در حــال حاضــر  ف ــر و پ ــداران پ ــا طرف تمــام دنی

شــرکت مــادر، یعنــی تویوتــا، نامــی قدرتمنــد اســت.

 ایــن نــام تجــاری کــه بــه عنــوان یــک اتومبیــل لوکــس آفــرود) خــارج از 
ــا کارآیــی اســت. جــاده( شــناخته می شــود نامــی مرتبــط ب

ــودن را  ــی( ب ــه اسپرت)ورزش ــورز ک ــی کیاموت ــپورتیج محصــول کمپان اس
ســرلوحه طراحــی خــود قــرار داده و الحــق ظاهــر و باطن اســپرت را القــا می کند. 

اکنــون، اغلــب افــراد جامعــه ایــن اتومبیــل را بــا نــام اســپورتیج می شناســند 
بــدون ایــن کــه بداننــد و برایشــان مهم باشــد که محصــول کمپانــی کیاموتورز 

اســت. دقــت کنیــد گفتم: اغلــب افــراد! نگفتــم همه افــراد!

ــم  ــد ه ــون پرای ــت؟ چ ــت اس ــادر بی اهمی ــرکت م ــام ش ــم ن ــرا می گوی چ
ــوده اســت! ســاخته شــرکت کیاموتــورز ب

 پــس می بینیــم کــه  نــام تجــاری محصــوالت، در بســیاری از مواقــع، از نــام 
شــرکت مــادر معروف تــر و شــاید قدرتمندتــر اســت.
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 نام های بی معنی و بی ربط، اما قدرتمند!

ــورد  ــک م ــتعاره ای و  ی ــد و اس ــط قدرتمن ــای مرتب ــا نام ه ــا اینج خــوب ت
ــم  ــد ه ــا قدرتمن ــی ام ــای بی معن ــورد نام ه ــا در م ــم، ام ــام بردی ــف را ن ضعی

ــم. ــت کنی ــی صحب ــم کم می توانی

نوشیدنی بدمزه

ســال ها پیــش اگــر قصــد خــوردن ماءالشــعیر را داشــتید همــه ماءالشــعیرها 
تلــخ و از نظــر مــا کــه کــودک بودیــم بــد مــزه بودنــد.

ــد عمــده آن در  ــه تولی ــران ک ســال های ســال، محصــول ماءالشــعیر در ای
اختیــار شــرکت بهنــوش بــود یک محصــول خــاص  و با بــازار  مصــرف محدود 

بــود تــا ایــن کــه:

ایستک وارد بازار شد!

شــرکت آرپانــوش ایــن محصــول را به بــازار ارائه داد و نام ســاختگی ایســتک 
را روی آن گذاشت. 

البتــه اگــر ایــن نام معنــی خاصی بــرای مدیران آن شــرکت داشــته مــن اطاعی 
نــدارم امــا از نظــر عمــوم جامعــه، نامــی جدید و بی معنی شــناخته می شــد!

 آن هــا امــا بــازار ماءالشــعیر را منقلــب کردنــد. از زمــان ورود ماءالشــعیرهای 
میــوه ای ایســتک بــه بــازار، علی الخصــوص طعــم لیمویــی آن، حجــم بــازار این 

محصــول، چندیــن و چنــد برابــر گردیــد.

بــه نــاگاه ایــن محصــول در تمــام خانواده هــا  طرفــداران بســیاری پیــدا کرده 
و کــودکان و بانــوان هــم مشــتریان این محصول شــدند.

ایستک در ایران، ماءالشعیر را به یک نوشیدنی فراگیر بدل کرد.
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ــوم  ــازار هج ــن ب ــه ای ــیاری ب ــرکت های بس ــد ش ــال های بع ــد در س هرچن
ــام  ــازار ایــن فــرآورده اشــباع شــده اســت امــا هم چنــان ن ــد  و امــروز ب آوردن
ایســتک یکــی از رهبــران ایــن بــازار اســت کــه دوشــادوش دلســتر بهنــوش 

ــد. ــت می کن حرک

ــی  ــای بی معن ــم از نام ه ــر ه ــما اگ ــه ش ــت ک ــی اس ــا حالت ــا تنه این ج
ــید. ــته باش ــت  داش ــد موفقی ــد امی ــد می توانی ــتفاده کنی اس

یعنی:

 اولین سازنده یک فرآورده باشید. 

این خود یکی از بزرگ ترین مزیت های بازاریابی است.

هــرگاه ذهــن مشــتریان نســبت بــه جایگاه یــک محصول خالی باشــد، شــما 
بــا هر نامــی وارد شــوید مانــدگار خواهید شــد.

همان طــور کــه اگــر یــک جوجــه اردک، وقتــی چشــم بــاز کــرد 
ــاالی ســرخودش دیــد، فکــر می کنــد کــه ایــن  ــه را ب و یــک گرب
گربــه مــادرش اســت، بــازار مصــرف هــم وقتــی بــرای اولیــن بــار  
محصولــی را می بینــد آن  نــام تجــاری را بــه عنــوان مالــک اصلــی 

ــد! ــول می شناس ــن محص ای

ــک_ ــام ژنری ــال ن ــس از 100 س ــم پ ــوز ه ــوال هن ــه کوکاک ــان ک همچن
رهبرفــرآورده_ نوشــابه مشــکی اســت.

هم چنین نام های تجاری زیر: 

 زیراکس: اولین فتوکپی روی کاغذ معمولی در جهان

کداک: اولین دوربین های عکاسی ارزان در جهان که عکاسی را فراگیر نمودند
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ــدان دارای فلوریســتان کــه خاصیــت ضــد  کرســت: اولیــن خمیردن
ــت ــی داش کرم خوردگ

پمپرز: اولین پوشک بچه به سبک کنونی و یک بار مصرف

اسکاچ: اولین ابر ضخیم ظرفشویی

تاید: اولین پودر لباسشویی در جهان

ریکا: اولین مایع ظرفشویی معروف در ایران و تولید داروگر 

ساقه طایی: اولین بیسکوییت سبوس دار معروف ایران

کلینکس اولین دستمال کاغذی معروف جهان

و ده هــا نــام تجــاری دیگــر،  بــا ایــن کــه مســتقیما بــه کارآیــی محصــول 
ارتباطــی ندارنــد بــه ایــن دلیــل کــه در نــوع خــود اولیــن بودنــد توانســتند بــا 

ــوند! ــق بش ــی موف ــب و بی معن ــای عجی نام ه

خــوب حــاال ماشــین نام ســازی را روشــن می کنیــم و نام هــای تــا بــه ایــن 
جــا ذکــر شــده را  از  قســمت قیــف بــاالی ماشــین عبــور می دهیــم:

نام های زرنگ، نام های تنبل، نام های خنثی

دامــداران تــا زمانــی کــه در محصــوالت لبنی فعال باشــد)قیف باالی ماشــین 
نامی زرنــگ اســت. نام ســازی(

چوپــان تــا وقتــی کــه محصــوالت لبنــی و شــاید گوشــتی تولیــد کند
نامی زرنــگ محســوب می شــود. قیــف بــاالی  ماشــین نام ســازی
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 اغلــب نام هــای دیگــر محصــوالت لبنی مــا مثل پــاک، میهن، پــگاه و
خنثی هســتند و بنــا بــه دالیــل دیگــر،  قیــف بــاالی ماشــین نام ســازی
ــازار اســت کــه اکنــون  ــا ســابقه حضــور در ب مانند،جذابیــت بســته بندی و ی

پرطرفدارند.

نام هــای پفــک نمکــی، مرکــز درمــان نازایــی حضــرت مریــم و خوشــخواب 
ــاالی ماشــین نام ســازی همگــی  قیــف ب روی محصــوالت کنونی
جــزو دســته نام هــای زبــر و زرنــگ قــرار دارنــد. ایــن اســامی شــما را مســتقیما 

بــه ســوی هــدف می راننــد. همچنیــن اســتعاره های قدرتمنــدی هســتند.

 نام هــای، وشــی مشــی )روی محصــوالت نوشــیدنی و اســنک(، مرکــز درمان 
ــز بچــه دار نشــد!( و تشــک  ــه هرگ ــون مصــر ک ــی آســیه ) همســر فرع نازای
اســامی تنبلــی محســوب  قیــف بــاالی ماشــین نــام ســازی  تــرن 

ــد. ــروش کاال نمی کنن ــه ف ــی ب ــده کمک ــوند و علی القاع می ش

اســامی آهــو بیابــان و ســیمرغ و لندکــروز بــرای ماشــین های گردن کلفــت 
ــی  اســامی زرنگ ــین نام سازی ــاالی ماش ــف ب قی ــارج از جاده خ

. هستند

قیف باالی ماشــین  نــام ژیــان بــرای یــک ماشــین ضعیــف دو ســیلندر
نامی تنبــل اســت نام ســازی

همینطــور کــه نــام ماتیــز بــرای اتومبیــل دوو کوچکی که ســال ها پیــش در 
بــازار بــود نامــی زرنگ بــود. ماتیز شــببیه اســمارتیز! 

نــام فولکــس قورباغــه ای  بــرای یــک ماشــین کوچــک کــه شــبیه قورباغــه 
نامی قدرتمنــد و زرنــگ  اســت یــا بیتــل کــه بــه معنــی سوســک اســت

اســت، چــون بــا محصولــش تطبیــق دارد و ادعــای بی خــود نکــرده اســت!
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خنثــی اســت. امــا چــون رهبــر فــرآورده محســوب  نــام ایســتک نامی
می شــود اکنــون نامــی قدرتمنــد بــرای محصــول ماءالشــعیر میــوه ای اســت و 

نــه چیــز دیگــر.

حتــی اگــر بــه مــن بــود ایســتک فقــط بایــد در بطــری شیشــه ای و بــا طعم 
لیمــو ارائــه می شــد!

 ایــن محصــول دقیقــا مثــل آب پرتقــال، قابلیــت اســتفاده بــا غــذا را دارد و 
خــودش بــه تنهایــی )فقــط بــا طعــم لیمــو( بســیار قدرتمنــد اســت.

در فصل هــای آتــی بــه ایــن موضوع یعنــی گســترش خط تولیــد محصوالت 
خواهــم پرداخت.

دو نمونه دیگر از اسامی که چند روز پیش در خیابان دیدم:

مرکــز ســی تی اســکن نازنیــن! تبلیغــات بســیار زیــادی هم بــرای ایــن مرکز 
ــده بود. ش

امــا اگــر شــما نــام کلینیک نازایــی حضــرت مریــم را در نظر بگیریــد، متوجه 
می شــوید کــه مرکــز ســی تی اســکن نازنیــن نامــی تنبــل محســوب می شــود. 

هیــچ برتــری و تمایــزی ایجــاد نمی کند.

احتماال نام دختر صاحب این مرکز بوده است!

ــز  ــاری مرک ــام تج ــن از ن ــکن نازنی ــز سی تی اس ــای مرک ــه ج ــر ب ــا اگ ام
ســی تی اســکن )دکتــر ســامت( اســتفاده می کردنــد احتمــاال بســیار بهتــر 

از نازنیــن جــواب مــی داد.
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پیشنهاد نام مناسب برای مراکز پزشکی

ــوع مراکــز  ــه ایــن ن هــم واژه دکتــر و هــم واژه ســامت، کمــک شــایانی ب
ــتفاده  ــر ..................اس ــکی از واژه دکت ــز پزش ــرای مراک ــر ب ــد. در کل، اگ می کن
شــود، می توانــد کمک حــال باشــد چــون مــردم ارتبــاط بیشــتر و بهتــری بــا 

نــام دکتــر دارنــد تــا یــک نــام گنــگ، مثــل نازنیــن!

)کلینیــک دندان پزشــکی لبخندزیبــا(، بــا ایــن که اســمی تکــراری اســت، اما 
در بســیاری از مناطــق می توانــد نــام زرنگــی محســوب شــود، خصوصــا ایــن که 

هنــوز مراکــزی بــا نــام کلینیــک زیبایی دنــدان حمید، تاســیس می شــوند!

دوست خوب من کمی فکر کن و بعد نام مرکز پزشکی ات را انتخاب کن.

ــا واژه  ــذار ب ــت را بگ ــان نام فامیل ــیدی هم ــه ای نرس ــچ نتیج ــه هی ــر ب اگ
دکتــر.............. ایــن بســیار بهتــر اســت تــا ایــن کــه نــام دختر یــا پســرتان را که 

هیــچ ارتباطــی بــه موضــوع نــدارد، بگذاریــد.

نمونه های فرنگی

شــامپوی ))هدانــد شــولدرز(( کــه در ابتــدای کتــاب بــه آن اشــاره شــد، بــه 
ــوده اســت! معنــی ســر و شــانه ها، پرفروش تریــن شــامپوی جهــان ب

خمیردنــدان ))کلــوزآپ(( بــه معنی نمــای نزدیک، یک نام گذاری هوشــمندانه 
بــوده اســت کــه در تبلیغاتشــان نیــز روی تصاویر بــزرگ دهــان و دنــدان از نمای 

نزدیــک تاکیــد شــده اســت و جــزو رهبــران بازار محســوب می گــردد.

نوشــابه رژیمــی )) اســلندر (( یــا باریــک انــدام نیــز یــک نام گــذاری مرتبــط بــا 
کارآیــی محصــول اســت و کمک شــایانی به  فــروش و مقبولیــت کاال نموده اســت.
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کــرم پوســت )) اینتســیوکی یــر (( مراقبــت ویــژه، یــک نام تجــاری متجانس 
و مرتبــط بســیار موفــق از کار درآمد.

ایــن چهــار نــام تجــاری را اگــر در قیــف بــاالی ماشــین نام ســازی بگذاریــم 
نیــز هــر چهارتــا خروجــی نام هــای زرنــگ را بــه مــا می دهنــد.

نام های فروشگاه ها

چنــد ســال پیــش دوســتی داشــتم کــه نــام مویایل فروشــی اش ایــن بــود: 
ــید! موبایل جمش

بارها به او گفتم این نام را عوض کن. جمشید به موبایل چه ربطی دارد؟

البتــه چــون جمشــید نــام پــدر مرحومــش بــود، مــادرش راضــی به ایــن کار 
نمی شــد. خــوب مــادر مــن، بگــذار ایــن بچــه کاســبی اش را بکنــد.

اســامی ای از ایــن دســت کــه القــاء قدیمــی بــودن می کننــد، بایــد بســیار بــا 
احتیــاط مــورد اســتفاده قــرار گیرند.

ــه،  ــه دان، هگمتان ــزرگ، کســوت، جام ــزرگ، پدرب ــادر ب ــل، م اســامی ای مث
منوچهــر و...

علی الخصــوص کــه بارهــا دیــده ام، یــک فروشــگاه مــدرن لباس فروشــی، از 
اســامی قدیمــی اســتفاده نمــوده اســت.

نام هایــی مثــل گــراد و ماکســیم، نام هــای خوبــی بــرای یــک کــت و شــلوار 
فروشــی مــدرن هســتند ولــی جامــه دان و حکمتــان و کســوت خیر.

ــام جمشــید،  ــدش ن ــون دیگــر  کمترکســی روی فرزن ــه اکن همان طــور ک
ــرای  ــن اســامی ب ــر اســت اســت از ای ــدون و ..... می گــذارد بهت منوچهــر، فری

فروشــگاه ها نیــز اســتفاده نشــود، مگــر ایــن کــه جگرکــی باشــند!
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اسامی گمراه کننده

چنــد روز پیــش در یــک خیابــان تابلویــی دیــدم بــا ایــن مضمــون: مرکــز 
خریــد داریــوش.

   آدرس مرکــز، نزدیــک منــزل مــن بــود و کنجــکاو شــدم کــه چه طــور من 
ایــن مرکــز خرید را ندیــده ام؟

 چنــد روزی ایــن تابلــو فکــر مــرا بــه خــود مشــغول کــرده بــود تــا ایــن کــه 
روزی از همســرم پرســیدم شــما ایــن مرکــز خریــد را دیــده ای؟

او گفــت نــه! بــه وی آدرس را دادم و او پاســخ داد: آن جــا یــک لباس فروشــی 
اســت و مرکــز خرید نیســت!

ــگاه  ــک فروش ــه. ی ــت: بل ــند؟ گف ــاک می فروش ــط پوش ــی فق ــم یعن گفت
200.300 متــری اســت کــه فقــط لبــاس می فروشــد. بــه او گفتــم پــس چــرا 

ــوش؟ ــد داری ــز خری ــته اند مرک ــام آن را گذاش ن

گفت: نمی دانم!

ــکان آنجــا معنــی خاصــی  ــرای مال ــه نام گــذاری شــاید ب  خــوب، ایــن گون
داشــته اســت ، امــا بــرای مــن گمراهــی داشــت!

مرکــز خریــد، یعنــی مکانی کــه انــواع و اقســام اصنــاف در آن فعالیــت دارند. 
حداقــل مــن ایــن  طــور فکــر می کنــم.

اگــر آن هــا قصــد داشــتند کــه بــزرگ بــودن محــل خودشــان را نشــان دهند 
بهتــر بــود کــه می گذاشــتند:

 مرکز خرید پوشاک داریوش و نه مرکز خرید داریوش.
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بــا نام گــذاری مــورد عاقــه شــخصی خودتــان، بــرای مشــتری توقــع بی جــا 
ایجــاد نکــرده و او را ســردرگم نکنید.

قالب به یک ویژگی

ماشین عروس ولوو بود.

قدرتمندتریــن نام هــای تجــاری اکنــون دنیــا، نام هایــی هســتند کــه بــه 
یــک ویژگــی قــاب شــده اند. یعنــی شــما تــا ایــن نــام را می شــنوید یــاد 

ــد. آن ویژگــی می افتی

ســال ها پیــش کــه نوجــوان بــودم، یکــی دوروز مانــده بــود به عروســی دختر 
عمویــم، مــا بــه عنــوان نوجوانــان فامیــل بــرای کمــک در کارهــا پیش قــدم 

ــده بودیم. ش

ماشــین دامــاد رنــو بــود امــا خــودش از ایــن کــه ماشــین عروســی اش رنــو 
باشــد رضایــت نداشــت.

 بــه همیــن دلیــل بــا یکــی از بســتگان کــه از شــهر دیگــری مهمــان بــود 
صحبــت کردنــد کــه اگــر قبــول کنــد ماشــین وی را به عنــوان ماشــین عروس 

بزنند. گل 

من شنیدم که گفتند ماشین مورد نظر ولوو است!

خــوب مــن تــا آن موقــع ولــوو ندیــده بــودم. روزی کــه ماشــین ولــووی ســبز 
رنــگ مــورد نظــر آمــد، تــوی ذوقــم خــورد و بــه دوســتم بابــک گفتم:

 بابــک ایــن ولــوو کــه می گفتنــد ایــن بــود؟ همــون رنــوی دامــاد کــه از ایــن 
خوشگلتره!
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بابک در جواب پاسخ داد: تو نمی فهمی، میگن ولوو ته امنیته!
گفتــم یعنــی چــی؟ گفــت یعنــی تــوش پــر از آهنــه! اگــه کامیــون بهــش 

بزنــه هیــچ چیــش نمیشــه.
عجــب جالــب! از آن روز بــه بعــد ولــوو بــا ایــن کــه قیافه نداشــت برایــم ابهت 

خاصــی پیــدا کرد.

گــو ایــن کــه ســال های بعــد دســت اندرکاران ولــوو ایــن قضیــه امنیــت را 
کمرنــگ کــرده و ســعی در تولیــد ماشــین های اســپرت، کــروک و شاســی بلند 
نمودنــد امــا نــام ولــوو در دنیــا بــه امنیــت قــاب شــده اســت. ایــن یــک برتری 

ست. ا

در ایــن ســال ها شــرکت های زیــادی مثــل مرســدس بنــز و تویوتــا و .....ســعی 
کرده انــد کــه لقــب امنیــت را مــال خــود کننــد، امــا ایــن خاطرتان باشــد،:

 یــک لقــب یــا ویژگــی کــه بــه یــک نــام  تجــاری ای قاب شــده 
اســت، بــه راحتــی قابــل جداکــردن نیســت، بهتــر اســت کــه بــه 

دنیــال یــک ویژگــی دیگر باشــید.

مرســدس بنــز بــه مهندســی پیشــرفته قــاب شــده اســت و القــا پرســتیژ و 
اعتبــار دارد.

بی ام و به لذت رانندگی معروف شده است.

ــه ماشــین های دو دیفرانســیل معــروف اســت و پــس از ســال ها  ســوبارو ب
ــط  ــرده و فق ــدا ک ــت را پی ــیر درس ــش مس ــال پی ــددا چندس ــی، مج گمراه

ــد. ــد می کنن ــیل تولی ــای دو دیفرانس خودروه

همین طــور خمیردنــدان کرســت بــه  ضــد کرم خوردگی)پوســیدگی( معروف 
ــد  ــر کار می کردن ــای دیگ ــد روی ویژگی ه ــر بای ــرکت های دیگ ــس ش ــد. پ ش

مثــل: ســفیدی دنــدان،  ضــد حساســیت بــودن، ضــد جــرم  و ...
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 مالک صفت ضد کرم خوردگی) پوسیدگی( کرست است.

ــد  ــدد بیندازی ــی مج ــم نگاه ــان ه ــای دور و برت ــب و کاره ــه کس ــر ب اگ
می بینیــد کــه اغلــب مــا مشــاغلی را بــه عنــوان متخصــص یــک مــورد خــاص 

می شناســیم.

ــک  ــا ی ــا ب ــب آنه ــه اغل ــم ک ــوان می دان ــه آرایشــگاه های بان ــا در زمین مث
ــوند: ــناخته می ش ــاص ش ــی خ ویژگ

آرایشگاه پروین: عروس

آرایشگاه گلین: کوتاه کردن مو

آرایشگاه الدن: رنگ مو

آیــا ایــن بــه ایــن معنی اســت کــه آنهــا کارهــای دیگــر را بلد نیســتند؟ خیر 
حتمــا بلــد هســتند اما در یــک ویژگــی قدرتمندتــر ظاهر شــده  اند!

شــما هــم اگــر بتوانیــد در هــر کســب و کاری که هســتید یــک ویژگــی را به 
خودتــان متصــل کنیــد،  هر چــه ســریعتر موفق خواهید شــد.

در ادامه یک مثال واقعی از این موضوع آورده ام.

شهر بهار نارنج

اگــر در فصــل بهــار بــه شــهرهای شــمالی ســفر کــرده باشــید می بینیــد که  
خیابان هــا پــر از درختــان مرکبــات و علی الخصــوص نارنــج  هســتند و در فصل 

شــکوفه دادن، بــوی مطبوعــی تمــام فضــا را پــر می کنــد.

از ســال ها پیــش و زمانــی کــه مــا در فصــل تابســتان بــرای رفتــن به ســاحل 
ــل عبــور کــرده و  دریــای شــمال، عــازم شــهر بابلســر می شــدیم از شــهر باب

ــد: ــه می گوین ــنیدیم ک ــم و می ش ــه می دیدی همیش
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 بابل شهر بهار نارنج

تــا ایــن کــه چنــدی پیــش  از شــهر ســاری مرکــز اســتان مازنــدران گــذر 
ــن شــهرافتاد. ــه ورودی ای می کــردم کــه چشــمم ب

به ساری شهر بهار نارنج خوش آمدید!

ایــن ســوال پیــش آمــد کــه دو شــهر بــا فاصلــه 40 کیلومتــر چگونــه هــر دو 
ــب دارند؟ ــک لق ی

بعــد کــه کمــی پــرس و جــو کــردم فهمیــدم جشــنی بــه نــام بهــار نارنــج 
وجــود دارد کــه هــر دوی ایــن شــهرها مدعــی آن هســتند و اکنــون نیــز هر دو 

می گوینــد شــهر مــا بهــار نارنــج اســت!! 

البته ظاهرا این جشن به نام مازندران ثبت شده است و نه شهر خاصی.

ــل  ــک لقــب مث ــوان ی ــا نمی ت ــه تفاهــم برســند ام ــا هــم ب ــه ب انشــاهلل ک
ــه هــم داد! ــک ب ــه دو شــهر نزدی ــان ب ــج را همزم ــار نارن پایتخــت به

حواســمان باشــد کــه القابــی کــه بــه شــخص دیگــر تعلــق پیــدا کرده انــد را 
نمی توانیــم بــه ایــن راحتی هــا از آن خــود کنیــم.

یک نکته: 

توصیــه می کنــم اگــر قصــد داریــد از هــر آموزشــی نهایــت اســتفاده را ببرید 
خصوصــا کتــاب، هرگــز بدون مــداد یــا خــودکار کتــاب نخوانید.

کتاب را باید خط خطی کرد و زیر نکات مهم آن خط کشید.

اگــر تــا بــه حــال ســر ایــن کتــاب ایــن باهــا را نیاورده ایــد، بــه نظــر مــن 
ــد. ــی کرده ای ــط وقت گذران ــد و فق ــاب را نخوانده ای ــا کت اص
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وقت می دهم بروید و یک قلم بیاورید.

تمارین:

اکــر دوســت داریــد چندیــن مثالــی کــه دور و برتــان اســت را در ماشــین 
نام ســازی گذاشــته و چنانچــه بــا توضیحاتــی کــه تــا بــه حــال دادم تطبیــق 

داشــت، خروجــی بگیریــد.

تنبل، زرنگ، خنثی

1. محصول...................قیف باالی ماشین نام سازی......................

2. شرکت ..................قیف باالی ماشین نام سازی........................

3. فروشگاه ................قیف باالی ماشین نام سازی.............................

4. ..............................قیف باالی ماشین نام سازی...........................

5. ................................قیف باالی ماشین نام سازی..........................

ــب و  ــان جال ــا اینجــا برای ت ــای ذکرشــده ت ــدام از مثال ه ــر هرک ــا اگ ضمن
کاربــردی بــود آن را بــا یــک خــط توضیــح در ســطرهای پاییــن بنویســید تــا 
ــا  ــرای مــرور مجــدد کتــاب مراجعــه می نماییــد فقــط ب بتوانیــد بعــدا کــه ب

ــد: ــه خاطــر آوری ــب را ب ــی ایــن خاصه هــا مطال بازخوان

1. ایستک به این دلیل موفق شد که...............................................................

2. پفک نمکی به این دلیل موفق است که..................................................

3. آهو بیابان نام خوبی بود چون.........................................................................

.....................................................................................................................................4
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ســال ها پیــش کــه نوجــوان بــودم آرزویــی را در ســر می پرورانــدم کــه اگــر 
روزی صاحــب تشــکیاتی تجــاری شــدم نامش را بگــذارم:

((E.M.C))Ehsan Mehdinezhad Company

در آن موقع این نام، از نظر خودم بسیار جالب بود!

تــا ســالهای ســال نیــز، ایــن نــام اختصــاری در پــس ذهنــم بــود. حتــی در 
دوره ای ایــن حــروف التیــن را بــه امضــای خــودم اضافــه کــردم. ضمــن ایــن که 

روی میزهــای کاس هــای دانشــگاه هــم ایــن  اســم را نوشــته بــودم.

 اعتراف می کنم: کنده بودم!!

در رویاهایم نیز )) ای. ام. سی (( به یک واژه قدرتمند تبدیل شده بود

جالــب ایــن کــه تــا همیــن 3.4 ســال پیــش هــم قصــد داشــتم کــه اگــر 
ــد تجــاری  ــرای برن ــام ب ــن ن ــم را داشــته باشــم، از ای هــدف گســترش تجارت

خــودم اســتفاده کنــم!

ــام  ــی ن ــذاری، یعن ــن روش نام گ ــدم ای ــه ش ــه متوج ــن ک ــا ای ت
ــت. ــذاری اس ــوع نام گ ــن ن ــاری، بدتری اختص
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ــما  ــیاری از ش ــن بس ــت، در ذه ــوز اس ــه هن ــم ک ــوز ه ــم هن ــر می کن فک
خواننــدگان عزیــز، این چنیــن واژه هایــی نقــش بســته اســت. اگــر ایــن طــور 
اســت کــه خوشــحالم ایــن کتــاب را می خوانید تــا از افتــادن در چالــه خطرناک 

نام هــای اختصــاری رهانیــده شــوید.

پس سطرهای آتی را با دقت بخوانید.

  قوانین اسامی اختصاری

در ابتدا دلیل این تب فراگیر نام گذاری را برای تان شرح می دهم:

شــرکت های بــزرگ و معروفــی مثــل نام هــای زیــر احتمــاال باعــث ایــن فکــر 
در مــا و در تمــام دنیــا شــده اند.

 ((I.B.M))   ((G.E))    ((G.M))

یا همین طور در مورد اسامی ا شخاصی مثل ))جی.اف.کندی(( یا ))جی .لو((

اما قانون مهم نام  اختصاری این است:
 شما در ابتدا سال های سال با نام های اصلی خودتان شناخته شده اید.

 مثا:
International  Business  Machine ,  General. Electric ,   

General Motors,  John fitzjerald kenedy, Jennifer lopez

بعد کم کم، توسط مردم و مشتریان شما را با نام های اختصاری می خوانند.

))جی. ای(( هیچ گاه با این نام شروع نکرده است.
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ایــن شــرکت بــه یــادگار مانده از ادیســون یعنــی جنــرال الکتریک، ســال های 
ســال بــا نــام اصلــی فعالیــت کــرده اســت و بعدهــا بــه نــام )جــی.ای( خوانــده 

شــده اســت!

جنرال موتورز و   آی بی ام هم همین طور هستند.

 یکی دیگر از دالیل خاصه شدن نیز این است که:

ــول  ــتند و در ط ــی هس ــد بخش ــی و چن ــی، طوالن ــامی اصل  اس
ــوند. ــاه می ش ــه و کوت ــان، خاص زم

مثــل ))ج ن رال مــو تــورز(( کــه یــک کلمــه 5بخشــی اســت و کــم کــم بــه 
)جــی. ای( تبدیــل شــده اســت.

ولــی فــورد موتــورز کــه بــا وجــود 10 حــرف، 3 بخشــی اســت، هم چنــان 
ــد ))اف. ام(( ــا نمی گوین ــود و آنه ــده می ش ــورد  خوان ــان ف هم

ــرای هــر چــه بهتــر روشــن شــدن  ــم کــه ب نمونه هــای دیگــری هــم داری
ــم. ــاره می نمای ــا اش ــه آن ه موضــوع ب

))یونایتــد کینگــدام(( یــا همــان بریتانیا بــه دلیل 5 بخشــی بــودن و طوالنی 
بــودن ))یــو کــی(( نامیــده می شــود.

))یونایــت عــرب امیریــت(( یــا امــارات متحــده عربــی ))یــو ای ای یــا همــان 
امیریــت(( نامیــده می شــود، امــا ایرلنــد همــان ایرلنــد اســت، چون دو بخشــی 

اســت. فرانســه همــان ))فرانــس(( اســت چــون دو بخشــی اســت. 

ایران در دنیا همان ایران خوانده می شود، چون دو بخشی و ساده است. 

پــس یکــی از قوانیــن ایــن اســت کــه بایــد از لحــاظ بخش بنــدی در خاصه 
شــدن مزیتــی نهفتــه باشــد و گرنه ایــن کار فایــده ای نخواهد داشــت.
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 همچنین آوای به  گوش رسیده نیز بسیار مهم است.

در یــک نــام، مهمتریــن قســمت، نحــوه شنیده شــدن آن اســت 
و نــه نوشــتن آن.

آگهی رادیویی

اگــر شــرکت ها قبــل از ایــن کــه آگهی هــای تبلیغاتی شــان از روی تبلیغــات 
چاپــی شــروع کننــد، از تبلیغــات رادیویــی اســتفاده می کردند ، مطمئنــا اوضاع 
نام گــذاری از ایــن بهتــر بــود. در تبلیــغ رادیویــی ایــن آوای واژگان هســتند کــه 

حــرف اول را می زننــد و نــه ظاهــر آنهــا!

اما نام های اختصاری تجاری، همگی از نوشتن پدید آمده اند.

در ســازمان ها بــرای ســرعت بیشــتر کار، عنــوان نام هــا را خاصــه می کننــد 
و ســپس تصــور می شــود کــه ایــن نحــوه نام گــذاری عالــی اســت و ایــن نــام 

اختصــاری مــورد قبــول مــردم هــم خواهــد بود!

امــا ایــن یــک اشــتباه مهلــک اســت. در نبــرد بیــن نام هــای اختصــاری و 
نام هــای کامــل، همیشــه نام هــای کامــل پیــروز خواهنــد بــود. علی الخصــوص 

کــه اگــر مــردم ندادنــد ایــن نــام اختصــاری مخفــف چــه کلمــه ای اســت.

در اغلــب مــوارد مــردم زمانــی کــه نــام اختصــاری را می شــنوند ســریعا ایــن 
نــام را بــا نــام اصلــی پیونــد می زننــد. امــا اگــر نداننــد کــه ایــن نــام اختصــار 

چــه واژگانــی اســت کار ایــن نــام تجــاری بســیار ســخت می شــود!

ــت  ــاف معروفی ــی ام  برخ ــا ج ــی ای ی ــای ج ــه نام ه ــور ک همین ط
ــتند. ــده نیس ــناخته ش ــی ش ــران خیل ــد، در ای ــه دارن ــی ای ک جهان



۵۹

فصل دوم:
نام های اختصاری

 سندروم ))آی بی ام((

چنــدی پیــش شــخصی بــرای مشــاوره نــزد مــن آمــده و  جهت امــور پخش 
ــام  ــکار تجــاری می خواســت. از او ن ــی، راه ــی محصــوالت لوازم خانگ و بازاریاب

ــا آنهــا کار می کــرد پرســیدم: برند هایــی را کــه ب

یکی از برندهایی که وی روی آن  بسیار تاکید داشت نامی بود با این عنوان:

((R.M.T))

از این دوست عزیز پرسیدم که این نام تجاری کجایی است و به چه معنی است؟

وی گفــت: کاال کــه  ســاخت چیــن اســت و یکــی از دوســتان بــازرگان بــا نام 
تجــاری شــخصی خــودش وارد کــرده اســت. ولــی دلیــل نام گــذاری را نمی دانم 

امــا در اولیــن فرصــت بــه شــما خبــر می دهــم.

پس از چند روز با من تماس گرفت و گفت:

 دلیــل نام گــذاری را پرســیدم و اکنــون بــه شــما می گویــم: گفتــم خــوب 
بگــو!  دیــدم کمــی مــردد اســت! بــه او گفتم:چــرا دســت دســت می کنــی؟

گفــت: ایــن دوســت تاجــر مــا، ابتــدای اســامی فرزندانــش را بــرای ایــن نــام 
تجــاری مــاک قــرار داده اســت.

 رضا، مریم، تراب!!

ــود. زمانــی کــه مبنــای نام گــذاری ایــن  خــودش هــم خنــده اش گرفتــه ب
دوســت تاجــر را فهمیــده بــود!

اما به او گفتم، نخندد این ها همه ناشی از سندروم ))آی. بی. ام(( است.

گفت یعنی چی؟ در پاسخ به او گفتم: 
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ــن توهــم را در  ــام اختصــاری، ای ــا ن ــی ب ــن شــرکت  بین الملل ــت ای معروفی
بســیاری از  تاجــران و مدیــران دنیــا  بــه وجــود آورده اســت کــه موفقیــت ایــن 
قبیــل شــرکت ها را مرتبــط بــا ایــن اســامی می داننــد،  در  حالی کــه ایــن کار 

کپــی کــردن موفقیــت از انتهاســت!

درســت مثــل ایــن کــه چــون برخــی از کارخانــه داران ثروتمنــد، مرســدس 
ــز اس   ــدس بن ــدای کار مرس ــم در ابت ــما ه ــد، ش ــکی دارن ــز اس500 مش بن

500مشــکی بخریــد تــا بعــدا موفــق شــوید.

ــه  ــز نتیج ــدس بن ــده اند و مرس ــق ش ــدا موف ــا ابت ــن، آن  ه ــت م ــه دوس ن
ــان اســت. ــت آن موفقی

شما  نمی توانید از انتها به ابتدا برسید.

 این گونــه نام گذاری هــا بــه هیــچ وجــه برتــری ایحــاد نمی کننــد. 
هم چنیــن تجربــه بین المللــی نشــان داده اســت کــه ایــن گونه اســامی نســبت 

بــه اســامی کامــل در نقطــه ضعــف قــرار دارنــد.

اکنون یکی از مثال هایش را برایتان بازگو می کنم:

ســال ها پیــش شــرکت ))آی بــی ام(( کــه از آن نــام بردیــم، یکه تــاز صنعــت 
کامپیوتــر در دنیــا بود، 

امــا اواخــر دهــه 70 میــادی، یــک تولیدکننــده زیرپلــه ای وارد بازار شــد که 
نامــش اپــل کامپیوتــر بود!

ایــن شــرکت بــا ســرمایه گذاری انــدک 90.000 دالری قرضــی از شــخصی 
ــز و  ــتیو جاب ــای اس ــه نام ه ــول ب ــوان بی پ ــوال  و دو ج ــک مارک ــام مای ــه ن ب
اســتیو وازنیــاک، شــروع بــه کار کــرده و در کوتــاه مدتــی بــه جنــگ غول هــای 

کامپیوتــری دنیــا رفــت. 

اپل از گاراژ منزل پدر استیو جابز شروع شد!
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در ســال های اولیــه، کل ارقــام فــروش شــرکت اپــل بــه انــدازه گــرد کــردن 
ــی. ام(( هــم نمی شــد. ــده حســاب های ))آی. ب مان

امــا نام گــذاری متفــاوت و تصویــری آن هــا  و متمرکــز بــودن روی تولیــدات 
کوچــک باعــث شــد تــا ســری تــوی ســرها بیــرون آورده و خــودش بــه یــک 

غــول کامپیوتــری بــدل شــود.

ــرق در  ــوژی غ ــری و تکنول ــرکتهای کامپیوت ــب ش ــز، اغل در آن دوران نی
ــامی  ــد از اس ــه بای ــد ک ــور می کردن ــد و تص ــی. ام(( بودن ــندروم ))آی. ب س

ــد! ــتفاده نماین ــاری اس اختص

 برخی از شرکت های کامپیوتری آن موقع اسامی ای شبیه این داشتند:

آلتایر8800، آی ام تی سی، دی ای سی و .......

امــا اپــل کامپیوتــر بــا هوشــمندی تمــام، ساختارشــکنی کــرده و 
یــک نــام تجــاری تصویــری بــرای خــودش انتخــاب کــرد.

هــر چنــد کــه شــاید در نــگاه اول ایــن نــام هیــچ ارتباطــی بــه کامپیوتــر 
ــای اختصــاری  ــر از  نام ه ــه  بســیار قدرتمندت ــم ک ــه دیدی ــا هم نداشــت،  ام

ــازد. ــا می ت ــری در دنی دیگ

ــام  ــد یــک ن ــازاری کــه همــه از نام هــای اختصــاری اســتفاده می کردن در ب
بی ربــط امــا تصویــری مثــل اپل)ســیب(، موفقیــت بســیاری  کســب نمــود!

حــال شــاید بــا ایــن گفته هــا شــما را کمــی  ناراحــت کــرده باشــم ، خصوصــا 
اگــر نــام تجاری تــان اختصــاری اســت یــا در ذهن تــان تصمیــم داشــتید کــه از 
نــام تجــاری اختصــاری اســتفاده نماییــد. پــس یــک خبر خــوش ایــن کــه .......
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  آیا زمانی هست که بتوانیم از نام های اختصاری استفاده نماییم؟

1. حالت اول:

 تنهــا زمانــی کــه مثــل اینترنشــنال بیزنــس ماشــین و جنــرال الکتریــک 
ســال ها بــا نام هــای اصلــی فعالیــت کــرده باشــیم و بــرای همــگان شــناخته 
شــده باشــیم، همچنیــن میلیاردهــا پول برای تبلیغ داشــته باشــیم، پــس از آن 

اســت کــه می توانیــم از ایــن اســامی اختصــاری اســتفاده نماییــم. 

ــام  ــن ن ــه ای ــالها ب ــه س ــز، ک ــروف، جنیفرلوپ ــل هنرپیشــه مع ــر مث ــا اگ ی
شــناخته شــده مشــهور و ثروتمنــد باشــید و ســپس در صــدد خاصــه کــردن 

ــر آییــد. ــو (( ب ــه ))جــی ل آن ب

وی پــس از ســالها فعالیــت بــا نــام اصلــی خــودش، زمانــی کــه توســط یکی 
از طرفدارانــش در ســال 2001 بــه ایــن  نــام خوانــده شــد از ایــن نــام اختصاری 
خوشــش آمــده و بعــدا نــام تجــاری لــوازم آرایشــی خــودش را هــم بــا ایــن نــام 

ــرد. ثبت ک

ــو(( را می شناســند در اولیــن قــدم  ــام تجــاری ))جی.ل تمــام افــرادی کــه ن
می داننــد کــه ایــن نــام خاصه شــده جنیفرلوپــز اســت و پــس از آن اســت کــه 

بــه نــام اختصــاری توجــه می کننــد.

پس در ابتدا باید معروف و پولدار باشید و بعد از آن درصدد خاصه سازی برآیید.

2. حالت دوم:

 اولیــن در یــک رده خــاص باشــیم. یعنــی محصــول یــا خدماتــی کــه ارائــه 
می کنیــم در زمــان حضــور مــا بــی رقیــب باشــد. مثــل خــود ))آی. بــی. ام((

هرچنــد کــه بــاز هــم ایــن خطــر وجــود دارد کــه یــک رقیــب بــا نــام کامل، 
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مــا را در نقطــه ضعــف قــرار دهــد. درســت مثــل ))آی بــی ام(( و اپــل! 

 محصــوالت لوازم خانگــی ))آ .ا .گ(( بــا ایــن کــه بســیار بــا کیفیــت و بــزرگ 
هســتند امــا همیشــه زیر ســایه لــوازم خانگــی بوش قــرار داشــتند! 

ــام  ــه ن ــید ک ــن باش ــاد مطمئ ــد زی ــم نمی توانی ــت ه ــن حال ــس در ای پ
ــد. ــاد کن ــار ایج ــما اعتب ــرای ش ــاری ب اختص

 می تــوان گفــت کــه اگــر اولیــن در یــک فــرآورده بودیــد شــاید بتوانیــد بــا 
ایــن اســامی تــا حــدودی موفــق شــوید و آن هــم بــه دلیــل فراورده تــان اســت 

ــام تجاری تــان. ــه ن و ن

3. حالت سوم:

 از خوش شانســی زیــاد، نــام تجــاری اختصــاری شــما خــودش شــبیه یــک 
نــام شــود، مثــل فیــات

 Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)

کارخانه اتومبیل تورینو ایتالیا

ــی   ــروف ابتدای ــه ح ــت ک ــرکت اس ــن ش ــی ای ــم از خوش شانس ــن ه ای
ــام خــوش آوا شــده اســت! ــک ن ــبیه ی ــام شــرکتش، خــود ش قســمتهای ن

پــس اگــر مثــل فیــات همچنیــن شانســی داشــتید می توانیــد از نــام تجاری 
اختصــاری اســتفاده کنید. 

نزاجا و نداجا

چندتــا از نام هــای جالــب توجــه، نام هــای اختصــاری ای اســت کــه ارتــش، 
بــرای واحدهــای خــودش انتخــاب کــرده و بــه ایــن صــورت نام هــای طوالنــی 

را کوتــاه و کاربــردی کــرده اســت. 

نزاجا: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی ایران



6۴

نام های تجاری تنبل، زرنگ، خنثی
دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند

نهاجا: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران

 نداجا: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران

بــه نظــر مــن جالــب می آینــد. خــوش آوا هســتند و می توانیــد بــه ســرعت 
مفهــوم آن هــا را کشــف کنید.

این بخش را با یک یادآوری غم انگیز به پایان می رسانم:

R.M.T !!رضا، مریم، تراب

هــر وقــت هــوس کردیــد نــام اختصــاری بــرای خــود انتخــاب کنیــد بــه یاد 
)آر ام تــی( افتــاده و تــو را بــه خــدا همچنیــن خبطــی نکنید!

امــروزه هــزاران و شــاید میلیون هــا عامــت اختصــاری 3 و 4 حرفــی وجــود 
دارنــد کــه مشــتریان و افــراد را گیــج کرده انــد، شــما دیگــر بــه ایــن بــاغ وحش 

نام هــای اختصــاری نــام جدیــدی اضافــه ننمایید.

بــه ازای هــر یــک نــام تجــاری اختصــاری کــه شــما می شناســید هــزاران نام 
اختصــاری هــم وجــود دارنــد که شــما نمی شناســید!

ضمنــا ماشــین نام ســازی را  درایــن بخــش بــه کار نمی گیــرم چــون نام گــذاری 
اختصــاری در غالــب مــوارد مــردود و اغلــب خروجی ها تنبل هســتند.



فصل سوم:

نام های ترکیبی
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ــل  ــام و فامی ــه از قســمت هایی از ن ــی هســتند ک ــی نام های ــای ترکیب نام ه
ــد. ــه دســت آمده ان ــه شــرکت ها ب ــامی اولی ــا قســمت هایی از اس ــراد و ی اف

ایــن اســامی لبــه تیــغ هســتند. اگــر خــوب و هوشــمندانه انتخــاب شــوند، 
می تواننــد بســیار موثــر و کاربــردی باشــند و اگــر فقــط بــه صــرف ترکیــب 

ــد.  ــل از کار درآین ــر و تنب ــد بی اث ــند می توانن ــده باش ــت ش ــردن درس ک

کافی شاپی خاص

یکــی از آشــنایان مــن، اخیــرا کافی شــاپی درجــه یــک راه انــدازی کرده اســت 
کــه در کمتریــن زمــان ممکــن بــه یک مــکان پرتــردد تبدیل شــده  اســت.

نام کافی شاپ او ))پن زا(( PENZA  است.

خوب این اسم از کجا آمده است؟ پندار زاهدی

ایــن دوســت خــوب، هــم خــوش شــانس بــوده و هــم باهــوش کــه چنیــن 
نامــی را بــرای کافی شــاپ خــود انتخــاب کــرده اســت.

خوش آوا، مرتبط به اسم خودش و خاص!
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البتــه کافی شــاپ او الحــق شــیک و حرفــه ای طراحــی شــده و فضایی بســیار 
دارد. دوستانه 

نام تجاری او نیز، بسیار کمک حالش بوده است. 

ضمــن ایــن کــه در ایــن گونــه مــوارد می توانیــد یــک دلیــل قانع کننــده هــم 
بــرای ایــن نام گــذاری داشــته باشــید. 

ــل  ــه دلی ــد ک ــد کشــف کنن ــردم کنجــکاو می خواهن چــون بســیاری از م
چیســت؟ نام گذاری تــان 

ابتدای اسم و فامیلم است.پاسخی قانع کننده است.

امان از حرف مردم!!

 قانون:

ــد   ــوش آوا ش ــه خ ــک کلم ــودش ی ــه، خ ــب دو کلم ــر ترکی اگ
ــد. ــتفاده کنی ــا اس ــه نام ه ــام گون ــن ن ــد از ای می توانی

National Biscuit Companyنابیسکو 

ــرای خــود انتخــاب کــرده اســت.  ایــن شــرکت نیــز اســمی هوشــمندانه ب
ــد. ــی از کار در نمی آین ــن خوب ــه ای ــی ب ــامی ترکیب همیشــه اس

نشنال بیسکوییت کمپانی اسم این شرکت بوده، کمپانی بیسکوییت ملی.

حــال مــا اگــر جــای ایــن شــرکت بودیــم و بــه دنبــال انتخــاب نامــی خاصه 
بودیــم، چــه نامــی بــرای نــام تجاری مــان انتخــاب می کریــم؟

ممکن است بسیاری از شرکت ها همچنین اسامی ای انتخاب کنند:

 ))N.B.C((  ))N.B.CO((



6۹

فصل سوم:
نام های ترکیبی

امــا ایــن شــرکت، هوشــمندانه نامــی مخفــف را انتخــاب کــرده کــه خــودش 
شــبیه یــک اســم اســت.

نا بیسکو

 غول محصوالت ورزشی: آدیداس
ــنا هســتند  ــاری آش ــای تج ــا نام ه ــه ب ــتان ک ــما دوس ــاید برخــی از ش ش
ریشــه ایــن نــام تجــاری قدرتمنــد را بداننــد. امــا بــرای آن دســته از عزیــزان که 
نمی داننــد، ایــن نــام از ترکیــب اســم و فامیــل موســس ایــن شــرکت ورزشــی 

تشــکیل شــده اســت.

»Adolf Dassler«آدولف داسلر

یــا بــه اختصــار همــان آدی داســلر، که موســس این شــرکت در ســال 1949 
میــادی بوده اســت.

وی از ترکیب اسم و فامیل خودش استفاده نمود.

 البته آن ها کاالهایی عالی می فروشند و نامی عالی برای خود انتخاب کرده اند.

پــس در انتخــاب نام هــای ترکیبــی بســیار دقــت کنیــد تــا نــام شــما یــک 
نــام حرفــه ای از کار در بیایــد.

واژه های ترکیبی جدید
طــی چنــد ســال اخیــر واژه هــای زیــادی بــه فرهنــگ لغت انگلیســی افــزوده 

شــده اســت کــه بخــش زیــادی از آنــان از همیــن واژه هــای ترکیبی هســتند:

Emotion+ icon= emoticon

همیــن شــکلک هایی کــه مــا در شــبکه های مجــازی اســتفاده می کنیــم و 
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می توانیــم احساســاتمان را بــا آن هــا منتقــل نماییــم.

اموشن) احساس (+ آیکون = اموتیکون

یکــی دیگــر از ترکیب هــای قدرتمنــد و پول ســاز چندســال اخیــر، 
ترکیب هــای اســتیو جابــزی بــوده اســت:

Internet+ phone= I phone
Internet+ pad= I pad
Internet+ mac= I mac

برای دوستانی که شاید به خوبی واژه های باال را نشناسند:

ــر گوشــی های  ــه رهب ــل ک ــی اپ ــن اینترنت ــون، تلف ــن= آیف ــت+ تلف اینترن
ــان اســت. همــراه جه

ــوح اینترنتــی  ــا ل ــد کــه اولیــن صفحــه ی ــد) صفحــه (= آی پ ــت+ پ اینترن
حرفــه ای جهــان بــود و خــود نــام اصلــی رده فــرآورده این محصول شــده اســت.

همین طور نامی مثل

Phablet= phone+ tablet

محصوالتی بین گوشی همراه و تبلت

پــس می بینیــد کــه اگــر اســامی ترکیبی تــان مفهــوم دار و خــوش آوا باشــند 
می توانیــد از ایــن روش هــم اســتفاده نماییــد.

برجام چیست؟

فکــر کنــم هنــوز هــم کــه هنــوز اســت، بســیاری از  مــا مــردم ایــران معنــی 
واژه برجــام را ندانیــم!
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اشکالی ندارد! من هم تا همین چند وقت پیش نمی دانستم.

برنامه جامع اقدام مشترک

این هم ریشه برجام که این روزها به وفور می شنویم.

ــوند،  ــروف می ش ــیار مع ــی، بس ــن پیچیدگ ــا در عی ــن ترکیب ه ــی ای گاه
ــد! ــره می خوردن ــیاری گ ــان بس ــت مردم ــا سرنوش ــون ب چ

اکساب

شــرکت تولیــد آب آشــامیدنی)به اصطــاح آب معدنی( که چندســالی اســت 
ــه آب  ــا تزریــق مقــداری اکســیژن اضافــی ب ــه عرصــه گذاشــته اســت ب ــا ب پ
نوشــیدنی خــود تمایــزی بــرای بــازار ایجــاد نمــوده اســت و بــه درســتی نــام 
ترکیبــی اکســاب را کــه بــا موضــوع هــم مرتبــط اســت بــرای خــود ســاخته اند.

ــی  ــی زرنگ ــام ترکیب ــاب ن ــمندانه. اکس ــذاری هوش ــن نامگ ــه ای ــن ب آفری
می شــود. محســوب 

پست شبانه

یکی از نام های بسیار معروف بین المللی، فدکس) FEDEX (  است.

  ) FEDERAL EXPRESS ( اصــل نــام ایــن شــرکت پســتی فــدرال اکســپرس 
بــوده اســت. آنهــا بــا اســتراتژی ارســال شــبانه نامه ها موفق شــدند ســری درون 
ســرها بلنــد کننــد و بــه جــای ایــن کــه نامشــان ) اف ای( شــود یــک ترکیــب 
مناســب انجــام داده و نــام فدکــس را انتخــاب نمودنــد کــه بیشــتر بــه معنــی 

پســت شــبانه و ســریع اســت.

نام های ترکیبی از نام های اختصاری بسیار قدرتمندتر هستند چون خودشان 
شبیه یک نام عادی هستند. همچنین می توانند یک هویت داشته باشند.
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درواژه

دروازه+ واژه = درواژه

مــن معتقــد هســتم کــه واژگان، دروازه ورود بــه ذهــن افــراد هســتند و بــر 
همیــن اســاس نــام کتــاب  الکترونیکــی ام را درواژه گذاشــتم.

البتــه در همچنیــن مــواردی بایــد بــا یک توضیــح کارتــان را معرفــی نمایید، 
همان طــور کــه مــن در روی جلــد کتــاب الکترونیکــی توضیــح دادم: 

 ایــن کتــاب الکترونیکــی یــک دســتورالعمل کاربــردی بــرای ســاخت نــام 
تجــاری اســت.

شــما بــه  مــا  هدیــه  درواژه:  الکترونیکــی  کتــاب  دانلــود   لینــک 
www.1000modir.com/darvazheh

 وگرنــه احتمــاال اســم ترکیبــی خــودش بــه تنهایــی و بــدون توضیحــات 
ــدارد. تکمیلــی توانایــی نشــان دادن کارآیــی شــما را  ن

کام آخر:

ــه موضــوع  ــط ب ــی خــوش آوا و ترجیحــا مرتب ــام ترکیب ــد ن ــر می توانی  اگ
پیــدا کنیــد، ایــن کار را انجــام دهیــد. در غیــر این صــورت ایــن کار را توصیــه 

نمی نمایــم!

دانلود رایگان دوره ساخت نام تجاری
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تمارین  فصل:

ماشــین نام ســازی را روشــن کــرده و چنــد نــام ترکیبــی پیــدا کــرده و درون 
ــد  ــا االن آموخته ای ــه ت ــی ک ــا چیزهای ــد و ب ــته را بچرخانی ــد. دس آن بیندازی

نتیجــه گیــری کنیــد.

اگر هم می توانید چند نام ترکیبی بسازید.

)) خواهش من این است که تمارین را جدی بگیرید ((

1. نــام  ترکیبــی ---------------------   قیــف بــاالی ماشــین نام ســازی  
تنبــل، زرنــگ، خنثی

ــام  داخــل ماشــین بیندازیــد دســته را بچرخانیــد و اگــر می توانیــد یــک ن
ــد بســازید..................... قدرتمن

2. نام  ترکیبی ..............................قیف باالی ماشین نام سازی............................

داخل ماشین، چرخاندن دسته نام سازی............................

3. نام ترکیبی ..............................قیف باالی ماشین نام سازی........................ُ

داخل ماشین نام سازی، چرخاندن دسته.......................................

4. اکســاب ، آبــی کــه بــا اکســیژن اضافــی ترکیــب شــده اســت، یــک نــام 
تجــاری جدیــد و زرنــگ اســت!

ــت  ــه معروفی ــد ب ــازید می توانی ــا بس ــته نام ه ــن دس ــد از ای ــر بتوانی اگ
ــد  ــدوار باشــید. اســم ترکیبــی ای کــه مفهوم رســان باشــد می توان ســریع امی

ــد. ــما باش ــال ش کمک ح
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ــه کوتاهــی نوشــتم و آن را در رســانه های اجتماعــی و  چنــدی پیــش مقال
ســایت مجموعــه خــودم یعنــی

www.1000modir.com

 منتشر کردم. مضمون مقاله این بود:

یکی از نام های تجاری ایرانی که محصوالت لبنی تولید می کند.

نام تجاری این محصول چیزی شبیه این است: ))روز((

علــت ایــن کــه نــام اصلــی را نمــی آورم ایــن اســت کــه متاســفانه اغلــب مــا  
در ایــران هنــوز بــه حــدی از آســتانه تحمــل نرســیده ایم کــه انتقادهــای حتــی 

ســازنده را قبــول کنیم!

پس خواهشمندم شما به همین نام  مشابه اکتفا کنید.

در مقالــه آوردم کــه انتخــاب یــک نــام عمومــی مثــل نــام تجــاری ))روز((   
ــاک باشــد! ــن شــرکت خطرن ــرای ای ــد ب می توان

علت هم این است که این یک نام عمومی است.
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بــه طــور مثــال، زمانــی کــه مــن بــرای خرید شــیر بــه ســوپرمارکت مــی روم 
بــه فروشــنده می گویــم:

شــیر روز کــم چــرب می خواهــم. امــا  منظــورم ایــن اســت کــه شــیر پاکتــی 
بــا مــواد نگهدارنــده نمی خواهــم. شــیری می خواهــم کــه تــازه باشــد.

در پاســخ هــم، فروشــنده بــه مــن شــیر تولیــد روز دامــداران، چوپــان یــا هــر 
برنــد دیگــری را کــه داشــته باشــد پیشــنهاد می کنــد. 

یعنــی ایــن کــه اگــر شــما نــام تجاری تــان ))روز(( باشــد،  حفاظــت کمــی 
بــرای نــام تجــاری خــود داریــد.

ضمــن ایــن کــه هــر کــدام از شــرکت های دیگــر هــم می تواننــد از ایــن واژه 
در کنــار اســم اصلــی خودشــان اســتفاده کنند.

شیر روز دامداران، شیر روز چوپان، شیر روز کاله و .....

و آن موقــع اســت کــه شــما مجبــور می شــوید بــرای اقدامــات قانونــی وارد 
عمــل شــوید!

ممکــن اســت وقــت و هزینــه زیــادی از شــما بطلبد و ســرآخر هــم به نتیجه 
ــید. دلخواه نخواهید رس

ماءالشعیر تلخ

چندیــن ســال پیــش، شــرکت ماءالشعیرســازی میلــر در آمریــکا، محصولــی 
بــه بــازار ارائــه داد و نامــش را الیــت گذاشــت بــه معنــی ســبک.

البته امایش الیت ) LITE  ( بود که با )LIGHT ( تفاوت داشت:

 این نام تجاری تا مدتی پیشتاز بود و اوایل فروش خوبی ایجاد نمودند.

امــا کــم کــم مشــکات آغــاز شــد. رقبــا هــم متوجــه جذابیــت محصــوالت 
ســبک شــدند و اقــدام بــه تولیــد محصــوالت ســبک نمودنــد.
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ــه تولیــد  بعــد از مدتــی چندیــن شــرکت ماءالشعیرســازی دیگــر، اقــدام ب
محصــوالت ســبک نمــوده و نوشــته ســبک را بــه نــام تجــاری محصوالتشــان 

اضافــه نمودنــد.
 Budweiser  Lights

Heineken Premium Light 

Miller Lite   

و دهها نام تجاری دیگر که همگی الیت شدند.

شــرکت میلــر تــاش زیــادی کــرده و شــکایات بســیاری مطــرح نمــود ولــی 
بــه کمتریــن نتیجه ای نرســید. نــام تجــاری  آنها عمومــی بوده و نمی توانســتند 

جلــوی ضــرر و زیــان وارده را بگیرند.

زمانــی کــه من ایــن مقاله را نوشــتم، دوســتان بســیاری آن را مورد اســتقبال 
قــرار دادنــد و تعــدادی از دوســتان هــم طبــق معمــول ایــن مــورد را رد کردنــد 

و ایرادهــای عریــض و طویلــی بــرای من فرســتادند!

توجیــه اغلــب دوســتان منتقــد ایــن بــود کــه ایــن  نــام، نــام ژنریــک اســت و 
ایــن یــک نقطــه قــوت محســوب می شــود.

مــن بــرای دوســتان مثــال زدم کــه نــام ژنریــک و نــام عمومــی یــا جنــرال با 
یکدیگــر تفاوتــی خطرنــاک دارند.

اما گویا برخی از دوستان متوجه تفاوت ظریف معنایی این دو مورد نیستند.

ــور  ــن در ام ــاور م ــکاران مش ــتان، هم ــن دوس ــدادی از ای ــرا تع ــد ماج  از ب
ــاک اســت. ــدم تشــخیص کمــی خطرن ــن ع تجــاری هســتند و ای

در ادامه درباره نام های ژنریک توضیحاتی می دهم



۸0

نام های تجاری تنبل، زرنگ، خنثی
دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند

 نام های ژنریک چه هستند؟

نام هــای ژنریــک، نام هایــی هســتند کــه بــه عنــوان نام هــای معیــار بــرای 
ــی محســوب می شــوند. آن رده کاالی

نــام تجــاری کلینکــس، اولیــن دســتمال کاغــذی با شــکل و شــمایل کنونی 
بــود. ایــن نــام تجــاری که محصــول کمپانــی کیمبرلی کارک اســت، توانســت 

خــود را بــه عنــوان نــام بین المللــی ایــن محصــول جا بینــدازد.

هنــوز هــم کــه هنــوز اســت  بــا ایــن کــه مــا در ایــران ایــن نــام تجــاری را 
نداریــم امــا قریــب بــه اتفــاق افــراد  جامعــه  محصــول دســتمال کاغــذی را بــا 

نــام کلینکــس می شناســند.

کلینکــس یــک نــام ژنریــک اســت. ایــن نــام یــک برنــد اختصاصــی اســت و 
یــک اســم درســت شــده توســط آن شــرکت اســت.

پفک نمکی

ســالها پیــش کــه شــرکت مینــو ایــن محصــول را بــه بــازار ارائــه داد بســیار 
هوشــمندانه عمــل کــرده و یــک نــام مرتبــط بامحصــول ) یــک چیــز پف کرده 

کوچــک( بــرای آن ســاختند.

کــم کــم پفــک به یــک اســم ژنریــک تبدیل شــد. تــا ســالها پفــک بی رقیب 
بــود تــا باالخــره ســر و کلــه رقبا پیدا شــد.

خــوب در ایــن مقطــع بــه نظــر می رســد شــرکت اصلــی پفــک، کــم کاری 
کــرده و نتوانســته بــا پوشــش ذائقــه بــازار و بســته بندی های جدیــد 
محصــوالت، جلــوی رقبــا را بگیــرد. هــر چنــد کــه نــام پفــک نامــی ژنریــک 
بــود امــا بــه دلیــل کــم کاری شــرکت اصلــی بــه یک نــام عمومــی تبدیل شــد!

 پــس نام هــای تجــاری مزمــز و چــی تــوز وارد عرصــه شــده و ســهم بــازار 
عمــده ای بــرای خــود کســب کردنــد.
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شــما اگــر صاحــب اصلــی یــک نــام ژنریــک هســتید، نبایــد اجــازه دهید که 
رقبایتــان از نــام شــما اســتفاده کننــد و خودتــان بایــد بســیار قدرتمنــد در بازار 

حضور داشــته باشــید.

اگــر هــم کــه رقبــا از نــام شــما اســتفاده می کننــد،  بایــد بــه حــدی در بــازار 
قدرتمنــد باشــید کــه ســهم بــزرگ بــازار شــما در برابــر ســهم کوچــک رقبا به 

شــما آســیبی وارد ننماید.

در جدیدتریــن روش تبلیغاتــی کــه چندســالی اســت بــزرگان بــازار در دنیــا 
انجــام می دهنــد، شــرکت های قدرتمنــدی مثــل کمپانــی ســوپ های آمــاده 
کمپــل، دیگــر بــرای نام تجــاری خــودش تبلیــغ نمی کنــد، بلکه تبلیغــات آنها 

بــرای بیشــتر شــدن مصــرف ســوپ آمــاده اســت و نــه برنــد خاصــی.

 آن ها برای تغییر فرهنگ مصرف تبلیغ می کنند. 

ــازار هســتند و ســهم بیشــتری از 50  امــا نتیجــه ایــن کــه چــون رهبــر ب
درصــد در بــازار دارنــد ایــن تبلیغــات بــه صــورت غیرمســتقیم فــروش آن ها را 

ــد!! ــش می ده افزای

این هم از مزیت های رهبر بازار بودن است.

صورت تراش

ــازار را در  ــن ب ــری ای ــت رهب ــاری ژیل ــام تج ــی، ن ــغ ریش تراش ــازار تی در ب
ــازار تیــغ ریش تراشــی دنیــا را در دســت  اختیــار دارد و بیــش از 65 درصــد ب

گرفتــه اســت!

می تــوان گفــت ژیلــت تنهــا شــرکت بی رقیــب دنیاســت کــه نزدیک تریــن 
رقیبــش بــه او10   برابــر از او عقب تــر اســت.

یکی از دالیلش هم این است که به رقبایش اجازه عرض اندام نمی دهد.
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زمانــی کــه ســال ها پیــش ژیلــت فقــط محصــول تیــغ فلــزی دائمــی تولیــد 
می نمــود، شــرکت بیــک بــا عرضــه تیغ هــای یــک بــار مصــرف وارد بــازار شــد.

بســیاری از رهبــران بــازار، چنیــن شــرایطی را نادیــده  گرفتــه و رقبــای جدید 
و محصــوالت ضعیــف را جــدی نمی گیرنــد.

امــا ژیلــت بــه عکــس، رقیــب را بســیار جــدی گرفــت و درصــدد تولیــد یک 
تیــغ یــک بــار مصــرف عالــی برآمــد کــه آن را گــود نیــوز نــام نهادنــد. ایــن تیغ 
در عمــل بــرای آنهــا ســودی ایجــاد نکــرد امــا آنهــا اجــازه ندادنــد کــه رقیبــان 

ــدام کنند! عــرض ان

از آن زمــان بــه بعــد ژیلــت هــر چنــد ســال یــک بــار خــودش بــزرگ تریــن 
ــرک،  ــل،  ت ــد از قبی ــا ســاخت محصــوالت قدرتمن ــوده و ب ــب خــودش ب رقی
مچ تــری و فیــوژن و فیــوژن پــاور اجــازه عــرض انــدام بــه هیــچ رقیبــی را نــداده 

اســت.

البیه محصوالتشان واقعا با کیفیت است. 

یک اعتراف: 

ــار  ــا 10 ب ــل 5 ت ــا حداق ــرف آنه ــار مص ــک ب ــای ی ــن از تیغ ه م
ــم. ــتفاده می کن اس

البتــه فکــر مــی  کنــم بســیاری از افــراد در سراســر دنیا ایــن کار 
ــام دهند. را انج

ایــن اســتراتژی قدرتمنــد بــرای یــک رهبــر بــازار اســت. شــما بایــد از نــام 
ژنریک تــان بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کنیــد. 

وقتــی بــه عنــوان سردســته بــازار شــناخته شــده اید،  بایــد در بــازار حضــوری 
قدرتمنــد داشــته باشــید و از نــام ژنریــک خــود اســتفاده کنید.
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در مــورد پفــک بــا ایــن کــه هیچ شــرکتی حــق اســتفاده از این نــام را نــدارد،  
امــا بــه دلیــل حضــور کمرنــگ پفــک در دوره هایــی و عــدم بســته بندی های 
ــه کار را  ــد ک ــده  ان ــه وجــود آم ــا ب ــرای آنه ــی  ب ــای گردن کلفت جــذاب، رقب

ــد! برایشــان مشــکل کرده  ان

البتــه ایــن نظــر شــخصی مــن اســت و دوســت داشــتم کــه پفــک قوی تــر از 
امــروز ظاهــر می شــد.

ــاری  ــای تج ــواع نام ه ــن  ان ــی از قدرتمندتری ــک یک ــام ژنری ن
ــه شــرطی کــه بتوانیــد از آن محافظــت کنیــد و حضــور  اســت، ب

ــید. ــته باش ــازار داش ــدی در ب قدرتمن

در ادامه اما چند نام ژنریک دیگر را برای تان مثال می زنم:

تایــد محصــول شــرکت پراکتــر انــد گمبــل، اولین پــودر لباسشــویی جهان و 
نــام ژنریــک آن بــوده و همچنــان پرفروش اســت.

پمپــرز، پوشــک بچــه محصول پراکتــر اند گمبــل، نــام ژنریک ایــن محصول 
در سراســر دنیــا بــوده و همچنــان پرفروش تریــن در دنیا اســت!

کــوکا کــوکا، کــوکا یــا کک نیــز نــام ژنریــک نوشــابه مشــکی در دنیــا اســت. 
آنهــا ســال های ســال برتریــن نــام تجــاری دنیــا بــوده یــا هســتند.

خوشــخواب نــام ژنریــک تشــک در ایــران اســت.  آن هــا 60 ســال اســت کــه 
قدرتمندانــه در  بــازار حضــور دارنــد.

رایــت نــام ژنریــک شیشه شــور اســت. ایــن روزهــا ایــن نــام را نمی بینیــم یــا 
بســیار کمرنــگ اســت، امــا نامــش هم چنــان بــه کار مــی رود و می تــوان گفــت 

کــه عمومی شــده اســت.

اســکاچ نــام ژنریــک محصــول اســفنج ضخیــم مخصوص ظرفشــویی اســت. 
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واقعــا بــه جــای اســکاچ نمی دانــم چــه می تــوان گفــت؟

زیراکس در دنیا همچنان نام ژنریک فتوکپی است.

مــازوال نــام ژنریــک روغــن ذرت اســت و خــودش همچنــان قدرتمنــد در بازار 
دارد. حضور 

سوالردام نام ژنریک مایکروویوهای نوری است. 

شــرکت ال جــی بــا هوشــمندی تمــام، زمانــی کــه بــازار مایکروویــو اشــباع 
ــود در  ــواج موج ــث ام ــه مبح ــادی ب ــی اعتم ــم ب ــداری ه ــود و  مق ــده ب ش
مایکروویــو هــا بــه وجــود آمــده بــود بــا ارائــه محصــول مایکروویو پیشــرفته ای 
کــه نــام آن را ســوالردام گذاشــت در عمــل انقابــی در ایــن  محصــول ایجــاد 

نمــود.

شــرکت های بســیاری محصــوالت مشــابه تولیــد کردنــد و بــه صــورت غیــر 
رســمی محصوالتشــان را ســوالردام نامیدنــد، امــا همچنــان محصول ســوالردام 

ال جــی یکــه  تــاز ایــن بــازار اســت.

دوســتان خوبــم نــام  ژنریــک را بــا نام جنــرال یــا عمومی اشــتباه 
نگیرید.

مراقــب واژه هــای عمومــی باشــید ، چــون بــه شــدت احتمــال کپی کــردن در 
ــود دارد. آنها وج

الیــت یــا ســبک، رژیمــی، روز، تــازه و .......از ایــن دســت واژه ها، همــواره خطر 
عمومــی شــدن دارنــد و بایــد بــا دقت فــراوان از آن هــا اســتفاده نمایید.

ایســتک  در ایــران تــا حــدود زیــادی توانســته نام ژنریــک ماءالشــعیر میوه ای 
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باشد.

بــا ایــن کــه نــام تجــاری ایســتک معنــای لغــوی خاصــی نــدارد) یــا حداقــل 
مــن نمی  دانــم(، امــا چــون در ایــران اولیــن ماءالشــعیر میــوه ای بــود کــه بــه 
صــورت گســترده ای پخــش شــد، توانســت بــه عنــوان نــام ژنریــک ایــن رده 

فــرآورده انتخــاب شــود.

دلســتر هــم البتــه نــام ژنریــک دیگــر این محصول اســت. اما دلســتر بیشــتر 
ــم  ــه می گویی ــی ک ــا زمان ــم آن ســفارش داده  می شــود ام ــام طع ــان ن ــا بی ب

ایســتک معمــوال منظورمــان ماءالشــعیر میوه ای اســت.

یک نکته بسیار مهم در این قسمت وجود دارد:

اگــر شــما اولیــن رده یــک فــرآورده جدیــد در بــازار بودیــد، یعنــی بــا یــک 
ــای  ــد از نام ه ــدید، می توانی ــازار ش ــب وارد ب ــات بی رقی ــا خدم ــول ی محص
ســاختگی کاال اســتفاده نماییــد. مثــل ایســتک در ماءالشــعیر میــوه ای، کــداک 
در دوربیــن عکاســی، زیراکــس در فتوکپــی و .......در غیــر ایــن صــورت بهتــر 
اســت از نــام تجاری تــان کــه ارتباطــی مشــخص بــا کارکــرد محصــول داشــته 

باشــد مثــل، خوشــخواب، پفــک و ............ اســتفاده نماییــد.
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تمارین فصل:

 توصیــه می کنــم دســتگاه نام ســازی را روشــن کــرده و چنــد نــام تجــاری 
دور و بــر را در ماشــین بگذاریــم.

شروع کنید:

ــاالی ماشــین نام ســازی دســتگاه.  ــام تجــاری .....................................در قیــف ب ن
خنثــی زرنگ خروجــی: تنبل

ــتگاه  ــازی دس ــین نام س ــاالی ماش ــف ی ــاری ..................................در قی ــام تج ن
خنثــی زرنگ تنبل خروجــی: 

زرنــگ  ــام تجــاری .............................دردســتگاه . خروجــی: تنبل ن
خنثی

در ایــن مرحلــه پیشــنهاد می کنــم بــرای 5 نام تجــاری تنبلی که می شناســید 
بــا توجــه بــه آموخته های تــا کنــون نام هــای تجــاری زرنگ بســازید.

می توانید از چک لیست زیر استفاده کنید:

1. نام های مرتبط با کارآیی

2. نام های استعاره ای و تداعی

3. نام های تصویری ) اثر هاثرون(

4. نام های مرتبط با ظاهر

5. نام های دارای شخصیت

6. نام های ترکیبی

یــک روش تکمیلــی هــم ایــن اســت کــه ابتــدا بــرای موضوع تان 
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ــد  ــان می آی ــه ذهن ت ــه ب ــه ای تامــل کــرده و هرنامــی ک چنددقیق
ــاال  ــب ب ــا قال ــام،  نوشــته و ســپس نام هــا را ب را مثــا حــدود 30 ن

چــک کــرده تــا بــه یــک نــام قدرتمنــد برســید.

بارش فکری:

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

1. نــام تجــاری تنبــل ............ در قیــف بــاالی دســتگاه نام ســازی،  دســته را 
بچرخانیــد نــام جدیــد زرنــگ بســازید..

 2. نــام تجــاری تنبــل ............ در قیــف بــاالی دســتگاه نام ســازی، دســته را 
بچرخانید

ــد  ــته را بچرخانی ــازی  دس ــتگاه نام س ــل ............ در دس ــاری تنب ــام تج 3. ن

4. نــام تجــاری تنبــل مرکــز ســی تی اســکن نازنیــن در دســتگاه نام ســازی 
دســته را می چرخانیــم = مرکــز ســی تی اســکن دکتــر ســامت، دکتــر شــفا، 

دکتــر خوشــبین و یــا هــر دکتــر دیگــری کــه نــام خودتــان اســت!

ــد ــته را بچرخانی ــازی و دس ــتگاه نام س ــل ........... در دس ــاری تنب ــام تج 5. ن
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یک سوال بسیار مهم و اساسی از شما عزیزان می پرسم.

خواهــش می کنــم بــا رجــوع بــه احســاس و فــارغ از منطــق اصولــی بــه آن  
ــخ دهید! پاس

  این یعنی چی؟

 یعنــی همــان کاری کــه واقعــا انجــام می دهیــد و ترکیبــی از احســاس و 
ــه چیــزی کــه صرفــا عقلتــان می گویــد. منطــق اســت را بگوییــد و ن

ــر  ــی در براب ــان ها وقت ــا انس ــب م ــون اغل ــم چ ــن رو می گوی ــن را از ای ای
پرســش و یــک تحقیــق قــرار می گیریــم اغلــب پاســخ های منطقــی و از ســر 
هوشــمندی می دهیــم، در حالــی کــه اگــر قــرار باشــد در آن موقعیــت آن کار را 

انجــام دهیــم احتمــاال کار دیگــری انجــام می دهیــم. )اثــر هاثــرون(

مثــا می دانیــم کــه خــوردن نوشــابه ضــرر دارد و شــاید اغلــب مــا در یــک 
تحقیــق بگوییــم کــه مــا بســیار کــم نوشــابه می خوریــم امــا، در زمانــی کــه 
قــرار اســت ســاندویچ و پیتــزا بخوریــم بــدون ذره ای تردیــد نوشــابه می خوریم!

حال پس از این توضیح به تست زیر پاسخ دهید.



۹۲

نام های تجاری تنبل، زرنگ، خنثی
دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند

تست کوکاکوال

فــرض کنیــد امــروز یا فــردا بــرای خریدن شــیر به ســوپرمارکت ســر کوچه تان 
می رویــد. در یخچــال را بــاز کــرده و بــا صحنــه عجیبی مواجه می شــوید!

می بینیــد کــه در طبقــه یخچــال ســوپرمارکت، شــیری بــا مــارک کوکاکــوال 
قــرار گرفتــه اســت. یــک بطــری ســفید با نــام تجــاری کوکاکــوالی کــم چرب!

در کنار این محصول، شیرهای دامداران، چوپان و ... هم وجود دارند. 

چند درصد احتمال دارد که این محصول را واقعا انتخاب کنید؟

 البتــه آن یــک بــاری را کــه  ممکــن اســت بــرای نشــان دادن بــه اطرافیــان و 
یــا کنجــکاوی این محصــول را بخریــد کنــار بگذارید.

بسیار بعید می دانم افراد زیادی با این موضوع ارتباط برقرار کنند.

کوکاکــوال در ذهــن مشــتریان یــک نوشــابه مشــکی اســت و نــه 
چیــز دیگــر.

البتــه مدیــران شــرکت کوکاکــوال بــه خوبــی متوجــه ایــن قضیــه هســتند و 
نــام تجــاری ایــن محصــول را روی دیگــر محصوالتشــان نمی گذارنــد. 

آب نوشــیدنی دســانی، نوشــابه لیمویی اســپرایت، نوشــابه پرتقالی فانتا، نوشابه 
رژیمــی تــب و ده ها محصــول تجاری دیگر، همگــی از تولیدات  شــرکت کوکاکوال 

هســتند بــدون این کــه نامــی بــزرگ از کوکاکــوال برده شــود!

قضیه به نظر ساده می آید نه؟

پس چرا در کشور ما بسیاری از شرکتها هنوز متوجه این داستان نشده اند؟

چــرا از نــام تجــاری ای کــه روی شیشــه نوشــابه مشــکی اســتفاده شــده روی 
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نوشــابه پرتقالــی هــم اســتفاده می کننــد؟ 

حتــی بدتــر از ایــن، معروف تریــن شــرکت نوشابه ســازی داخلــی از نامــش 
روی آب معدنــی هــم اســتفاده می کنــد!

شــرکت دیگــری در ایــران، نــام بطری هــای نوشــابه اش بــا محصــول اســنک 
یــا همــان پفکــش یکی بــود!

متوجــه شــدید! اســنک یــا پفــک تشــی نشــی، نوشــابه زرد و مشــکی تشــی 
نشــی یــا یــه همچین چیــزی!

مگر داریم؟ مگر می شود؟

بــازار مصــرف در دنیــا بــه قــدری تخصصــی شــده اســت کــه در بســیاری از 
فرآورده هــا  حتــی بــرای هــر رنــگ یــک محصــول، نامــی جداگانــه ســاخته 

شــده اســت!

شــما نبایــد نامــی  مشــابه بــرای دو نــوع نوشــابه بگذاریــد چــه برســد بــه این 
کــه روی محصــوالت دیگرتــان از ایــن نــام اســتفاده نمایید.

به این کار می گویند: تله سواری مجانی!

یعنــی یــک نــام تجاری ســاخته، ســپس آن را بــه انــواع و اقســام محصوالت، 
بســط و گســترش دهیم.

چرا؟ چون هزینه برندسازی سنگین است.

چرا؟ چون مردم نام تجاری ما را می شناسند و به ما اعتماد دارند.

چرا؟ چون عمده فروشان از ما راحت تر خرید می کنند.
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چــرا؟ چــون مــا یــک نــام تجــاری قدرتمنــد هســتیم. برچســب مارکمــان را 
روی هــر چیــزی بچســبانیم می توانیــم آن را بفروشــیم!

آیا واقعا این طور است؟

ــام تجــاری  ــد کــه محصوالتشــان از ن ــب شــرکت ها فکــر می کنن چــرا اغل
ــد؟ ــدرت می گیرن ــا ق آنه

امــا بــر خــاف تصــور منطقــی شــرکت ها و احتمــاال برخی از شــما دوســتان 
ــدن ایــن کتــاب هســتید، ایــن محصــوالت نیســتند کــه  کــه در حــال خوان
ــام  ــه از ن ــتند ک ــرکت ها هس ــه ش ــد، بلک ــدرت می گیرن ــرکت ها ق ــام ش از ن

ــد! ــدرت می گیرن محصوالتشــان ق

دوباره می گویم:

 ایــن محصــوالت نیســتند کــه از نــام شــرکتها قــدرت می گیرنــد 
بلکــه شــرکت ها از محصوالتشــان قــدرت می گیرنــد.

مثال ابتدای فصل کوکاکوال را به خاطر بیاوردید.

آیــا نــام تجــاری کوکاکــوال بــرای شــیر، آب ، بیســکوییت و هــر چیــز دیگــر 
ــود؟ ــدرت می ش ــث ق باع

خیــر. ایــن نــام تجــاری فقــط بــرای محصــول نوشــابه مشــکی اســت کــه 
ــر! ــز دیگ ــه چی ــدرت محســوب می شــود و ن ق

توجــه کنیــد کــه چــرا ایــن مثــال را زدم؟ کــوکا کوال ســال های ســال اســت 
کــه قدرتمندتریــن نــام  تجــاری جهان محســوب می شــود!

یا شاید در برخی از سا لها جزو 5 تای اول بوده است.

پــس اگــر خــود مــن و احتمــاال برخــی از دوســتان دچــار این توهم هســتیم 
ــیاری از  ــم در بس ــتیم و می توانی ــد هس ــاری قدرتمن ــام تج ــک ن ــا ی ــه م ک
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عرصه هــا وارد شــویم، اینجاســت کــه مشــکات مــن و شــما آغــاز می شــود.

ــاری  ــام تج ــت، ن ــا خدم ــول ی ــک محص ــما در ی ــه ش ــت ک ــن اس ممک
قدرتمنــدی ســاخته باشــید. امــا ایــن کــه فکــر کنیــد می توانیــد ایــن نــام  را 

ــتباه هســتید! ــد در اش گســترش دهی

 مواردی که اکنون ذکر می کنم یکی از بزرگترین دغدغه های من است.

اشــتباهی کــه بــه وفــور در بــازار می بینــم و  از انبــوه محصوالتــی کــه بــا  تله 
گســترش خــط بــه بــازار  آمده انــد، هــر روزه مواجــه می شــوم.

ــک  ــی ی ــد و بازاریاب ــرف تولی ــرکت ها ص ــه ش ــی ک ــان پول ــا توم میلیارده
محصــول جدیــد کرده انــد و دریــغ از ایــن کــه یــک نــام تجــاری درخــور بــرای 

محصــول جدیدشــان انتخــاب کننــد!

ســواری مجانــی روی نــام تجاری قبلــی، در اغلب موارد، کاری بســیار اشــتباه 
اســت و دو ایراد عمــده دارد:

ــه  ــد ب ــترده تر کنی ــاری را گس ــام تج ــک ن ــما ی ــه ش ــر چ 1. ه
ــد. ــازار می کاهی ــدرت آن در ب ــدت از ق ش

2. مشتریان را گیج می کنید.

تحقیق بین المللی 115
چندیــن ســال پیــش تحقیقــی معتبــر در مــورد اســتفاده از نام هــای تجاری 

جدیــد و قدیمــی انجــام گردید.
محصــول   115 معرفــی  مــورد  در  بــزرگ،  تحقیــق  ایــن  نتیجــه 
انگلیــس بــود کــه  در مجلــه معتبــر  جدیــد در 5 بــازار آمریــکا و 

 Journal of consumer marketing چاپ شد. تحقیق نشان داد:
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ــازار  ــه ب ــا همــان نام هــای تجــاری  قدیمــی ب ــدی کــه ب محصــوالت جدی
عرضــه شــده  بودنــد،  پــس از طــی زمــان دو ســال تــا حــدود زیــادی، ســهم 
بــازار کمتــری از محصــوالت جدیــدی دارنــد کــه بــا نام هــای تجــاری جدیــد 

عرضــه شــدند!

یعنی چی؟ 

با یک مثال ایرانی توضیح می دهم:

 نــام تجــاری جدیــد ))ایســتک(( را در نظــر بگیریــد کــه محصول ما ءالشــعیر 
ــا ایــن کــه یــک نــام تجــاری جدیــد بــود،  ــازار ارائــه داد و ب میــوه ای را  بــه ب
ــام  ــا ن ــا ب ــه قب ــد ک ــر ش ــی(( ظاه ــاری ))دلســتر لیموی ــام تج ــر از ن قوی ت

تجــاری ))دلســتر(( در بــازار حضــور داشــت!

ــد  ــد، بع ــاری جدی ــام تج ــا ن ــد ب ــول جدی ــک کام، محص در ی
ــاری،  ــای تج ــکان نام ه ــب مال ــور اغل ــاف تص ــر  خ ــال، ب از 2 س
ــد.!! ــر ش ــه ظاه ــترش یافت ــی گس ــاری قدیم ــام تج ــر از ن موفق ت

یعنــی اگــر مثــا شــرکت ســازنده دلســتر بــرای طعــم میــوه ای 
ــول  ــن محص ــتک، ای ــل ایس ــاخت مث ــد می س ــی جدی ــود نام خ

ــود. ــده ب ــر ش ــتر ظاه ــه دلس ــترش یافت ــام گس ــر از ن قوی ت

به عبارتی سواری کنندگان مجانی نام تجاری، در بازار ضعیف تر بودند!

اما داستان به همین جا خاتمه پیدا نمی کند.

در تحقیق دیگری که نتایج آن در مجله هاروراد بیزنس رویو1 چاپ شد.

Harward Business Review
-----------------------

۱- الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مجلــه در ایــران توســط انتشــارات فــرا و بــا نــام گزیــده مدیریــت، هــر ماهــه 
منتشــر می شــود.
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 مشــاهدات  نشــان دادنــد کــه گســترش خــط )یعنــی محصوالتــی کــه بــا 
تلــه ســواری مجانــی( وارد بــازار شــده اند،  بــه شــدت موجــب تضعیــف ذهنیت 

ــوند! ــده می ش مصرف کنن

یعنــی هــر چه یــک نــام تجــاری روی محصــوالت بیشــتری بچســبد، آن نام 
در نــزد مشــتریان ضعیف تــر محســوب می شــود!

ــاری  ــای تج ــه از نام ه ــد ک ــت دارن ــتریان دوس ــب مش ــی اغل ــه عبارت  ب
تخصصــی خریــد کننــد و نــه مارکــی کــه روی دههــا چیــز بــا ربــط و بی ربــط 

چســبیده باشــد.

همچنین این تحقیقات نشان دادند که:

بــه روابــط  موجــود بیــن کانال هــای فــروش )عمــده فروش هــا و 
کرده انــد!! وارد  لطمــه  خرده فروش هــا( 

همه این موارد نشان از این دارند که:

 ایــن کار )چســباندن یــک نــام قدیمــی و معــروف روی محصوالت جدیــد( از 
نظــر بــازار مصرف، روش درســتی نیســت!

پس چرا این موضوع تا به این حد رواج دارد؟

همان طور که پیش از این گفتم، بنا به دالیل اولیه و گمراه کننده:

1. صرفه جویی اقتصادی اولیه

2. عدم نیاز به هزینه برندسازی مجدد

3.مقبولیت اولیه عمده فروشان 

4. در انتها، مقداری توهم معروفیت
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ــام  ــترش ن ــاری در دام گس ــای تج ــرکت ها و نام ه ــه ش ــود ک ــث می ش باع
ــد. ــاری می افتن تج

ــا تمــام  ــی را آورده ام و ب ــال واقعــی از یــک شــرکت ایران ــک مث ــه ی در ادام
ارادتــی کــه بــه آن هــا دارم بــه  روشــی کــه در پیــش گرفته انــد انتقــاد دارم.

اجاق گاز جادار

چنــدی پیــش متوجــه شــدم کــه یکــی از شــرکت هــای معــروف ایرانــی که 
ســالهای ســال یخچــال فریــزر تولید کــرده اســت، یعنی نزدیــک به 30  ســال، 
اکنــون اقــدام بــه تولیــد اجــاق گاز و ماشــین لباسشــویی نمــوده اســت و تحت 

همــان برنــد معــروف یخچال!

یعنــی مــا 30 ســال شــنیدیم و دیدیــم که مثــا سامرســا برند یخچــال بوده 
و اکنــون قصــد دارد کــه اجــاق گاز هم باشــد.

ــی نشــان داده  ــر بین الملل ــات نشــریات معتب خــوب همانطــور کــه تحقیق
ــوان در  ــینند و نمی ت ــار می نش ــه ب ــال ب ــی دو س ــس از یک ــج پ ــوال نتای معم

ــه نتیجــه درســتی رســید. عــرض چنــد مــاه اول ب

مــن از همــان ابتــدا در مقالــه ای، انتقادم را نســبت به ایــن موضوع ابــراز کردم 
و از ایــن کــه ایــن شــرکت معتبــر یخچال ســازی ایرانــی بــا شــعار سامرســا، 
بــزرگ و قابــل اطمینــان، اقــدام به تولیــد اجاق گاز و ماشــین لباسشــویی تحت 

همــان نــام تجــاری معــروف اولیــه نمــوده اســت بســیار نا خرســند بــودم. 

ــام  ــودم کــه ایــن کار جــز اتــاف پــول و تضعیــف ن همچنیــن مطمئــن ب
ــدی نخواهــد داشــت. ــه عای تجــاری ارزشــمند اولی

-------------------------
ــر  ــی دارم و مدی ــر ایران ــرکت معتب ــن ش ــه ای ــیاری ب ــه ارادت بس ــم ک ــح می ده ــا توضی ــن ج ــن در همی م
ــد  ــط قص ــم فق ــم می کن ــادی ه ــر انتق ــس اگ ــم. پ ــران می دان ــت ای ــارات صنع ــزو افتح ــن آن را ج کارآفری

ــازندگی دارم. ــود و س بهب
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امــا طبــق معمــول،  در عین حال که بســیاری از دوســتان از موضوع اســتقبال 
می نماینــد تعــدادی کارشــناس محتــرم هــم شــروع بــه اعتــراض نمودنــد کــه 

نــه آقــا  شــما بــه چــه حقــی شــرکت های ایرانــی را بــه زیــر ســوال می بــری؟

خــوب مــن کــه آمادگــی ایــن مواضــع را داشــتم در صــدد تحقیــق و پایــش 
بــازار برآمــدم و متوجــه نــکات جالبــی شــدم:

ــای  ــر در روزه ــرکت فوق الذک ــردم ش ــی می ک ــه پیش بین ــور ک 1. همان ط
اول ارائــه محصــوالت جدیــد بــه بــازار بــا اســتقبال زیــادی مواجــه گردیــد.

اما از طرف چه کسانی؟

عمده فروشان. بله عوامل فروش در سراسر ایران. چرا؟

چــون آنهــا خریــد کــردن از شــما را دوســت دارنــد. چــون نــزد شــما اعتبــار 
دارنــد. چــون حــال و حوصلــه تبلیــغ یــک مــارک جدیــد را ندارنــد. چــون فکر 
می کننــد کــه بــرای مشــتری هــم خیلــی جالــب اســت کــه بدانــد شــرکت 

سامرســا اجــاق تولیــد کــرده!

اما همه این ها توهمی بیش نیست.

مشکات از 6 ماه بعد آغاز می شود.

ــد، تعــدادی از خــرده فروشــان هــم کــه  عمــده فروشــان انبارهــا را پرکردن
اســتراتژی خاصــی ندارنــد و هــر چــه عمــده فــروش بفروشــد می خرنــد  کاالها 

را در مغازه هایشــان بــه نمایــش گذاشــتند!

اما از بازار خبری نشد!

چــرا؟ چــون مــردم یخچــال سامرســا را می شناســند. 30 ســال اســت کــه 
ــد. ــام را شــنیده و آن را روی یخچــال دیده ان ــن ن ای
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از نظر مردم ایران سامرسا نام یخچال است نه نام اجاق گاز و ماشین لباسشویی!

درســت مثــل ایــن کــه بگوییــم: بــه جزیــره توریســتی، تاریخی، دانشــگاهی 
کیــش خــوش آمدیــد!

شــاید کیــش دانشــگاه های خوبــی داشــته و در ورزش هــم موفــق باشــد، امــا 
اغلــب مــردم کیــش را بــه عنوان شــهر توریســتی می شناســند و نه دانشــگاهی 

ورزشی. و 

ایــن جــا بــود که مشــکات کم کــم نمایــان شــدند. چک هــای خرده فروشــان 
برگشــت خــورده و کاالهــا را بــه عمده فروشــان عــودت می دادنــد. چرا؟

ــاید شــما  ــد. ش ــازار بودن ــی در ب ــد خارجــی و داخل ــای قدرتمن چــون رقب
ــد؟ ــه بودی ــده گرفت ــا را نادی این ه

شــخصی کــه بنابــه هــر دلیلــی قصــد خریــد ماشــین لباسشــویی ایرانــی را 
ــای آبســال، پاکشــوما و ..... را در نظــر دارد! ــت، برند ه دارد،  در اولوی

 کمــا ایــن کــه محصــوالت شــرکت های سامســونگ و ال جــی هم بــه قدری 
ارزان هســتند کــه  اکنــون رقیب شــرکت های ایرانی محســوب می شــوند.

شــما  جایگاهــی ضعیــف و نوپــا در بــازار ماشــین لباسشــویی داریــد. آن هم با  
ســواری مجانــی روی نــام تجاری سامرســا.

همچنیــن در بــازار اجــاق گار هــم تــا زمانــی کــه مشــتری قــدرت انتخــاب 
برندهــای تاکنــوگاز، آلیــش گاز، پیلــوت گاز و ....دارد کــه تخصصــی اجــاق گاز 
ــد یخچــال شــما اعتمــاد  ــه برن ــد ب ــرای چــه بای تولیــد کــرده و می کننــد، ب

کــرده و اجــاق گاز شــما را بخــرد؟ 
همان طــور کــه پیــش بینــی می کــردم اوضــاع بــر وفــق مــراد پیــش نرفــت 

و ســیل کاالهــای مرجوعــی و چک هــای برگشــتی ســرازیر شــد!
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مــن بــا یکــی از بزرگترین نماینــدگان عمده فــروش این شــرکت مصاحبه ای 
داشــتم و ایشــان توضیحــات جالبــی به مــن دادند.

 یکــی از راهکارهــای شــرکت محتــرم، بنــا بــه گفتــه عمده فــروش بــزرگ  
شــرکت ایــن بــود:

شــرکت هرســاله بــرای عمده فروشــان خــود درصــدی را بــه عنــوان تخفیــف 
پایــان ســال در نظــر می گرفــت.

از وقتــی کــه اوضــاع اجــاق و ماشــین لباسشــویی بــه هــم ریختــه شــد، آنهــا 
گرفتــن تخفیفــات پایــان ســال را منــوط به خریــد حداقــل 20 درصد ماشــین 

لباسشــویی و اجــاق گاز نمودند.

یعنــی شــمای عمــده فــروش، بایــد بــه زور ماشــین لباسشــویی و اجــاق گاز 
بخریــد و گرنــه از تخفیــف چشــمگیر پایــان ســال خبــری نیســت.

خوب این چه کاری است؟

دوســتان مــن ایــن محصــوالت را جمــع کنیــد. اگــر هــم خیلــی به ایــن کار 
عاقه مندیــد حتمــا بایــد نام هــای تجــاری جدیــدی بــرای اجــاق گاز و ماشــین 

لباسشــویی تان بســازید.

 شــما در یخچــال فریــزر ایرانــی رتبــه باالیــی داریــد، دلیلــی نــدارد کــه اگــر 
نام تجاری تــان را روی هــر محصولــی بچســبانید موفــق شــوید!

دوباره می گویم: 

اگــر امــروز انتقــادی هــم می کنــم در جهــت اصــاح اســت و نــه تخریــب. 
ــی در  ــر ایران ــن شــرکت معتب ــم ای ــر ببین ــه اگ بســیار خرســند می شــوم ک
آینــده ای نزدیــک نــام یخچــال خــود را از روی دیگــر محصوالتــش برداشــته و 
یــک نــام جدیــد بــرای آن دســته از محصــوالت جدیــدش ثبــت کــرده اســت.
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در ادامه اما ...

به نظر شما روش شرکت های کره ای کاما درست است؟

آیا سامسونگ و ال جی هم واقعا موفق هستند؟ 

 سامســونگ و ال جــی  کــه احتمــاال الگوهــای بســیاری از همــکاران 
ــازار بنــده هســتند،  همیــن االن کــه مشــغول نوشــتن ایــن  استراتژیســت ب

ــتند. ــده ای هس ــکات عدی ــار مش ــتم دچ ــاب هس کت

طبــق آخریــن گزارشــات رســانه های تجــاری، شــرکت ال جــی روی 
گوشــی های موبایلــش در سراســر دنیــا شــدیدا ضــرر می دهــد!

هــر چــه ســود از تولیــد ال ای دی می بــرد، گوشــی های کــم اســتقبال ال جــی 
ــورد. آن را می خ

ال جی نام لوازم خانگی است. نه موبایل، نه لوازم آرایش و نه ............

همیــن طــور غــول سامســونگ هــم در چنــد بخــش دچــار مشــکل اســت. 
ــوت7 باعــث شــد درصــد ســهام کل شــرکت سامســونگ ســقوط  ــه ن فاجع

چشــمگیری نمایــد.

یک دوست فروشنده لوازم خانگی می گفت که:

  برخــی از مشــتریان مــا  بعــد از اتفاقــی کــه بــرای گوشــی های سامســونگ 
افتــاده اســت وقتــی برای خریــد ال ای دی سامســونگ هم می آیند می پرســند: 

آقــا این هاکــه منفجــر نمی شــود؟

دوســتان مــن، بــازار موبایــل، مشــتریانی متفــاوت از لــوازم خانگــی دارد. بازار 
اجــاق گاز از بــازار لــوازم خنــک کننــده متفــاوت اســت.
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ــوازم خانگــی  اگــر می بینیــد کــه سامســونگ و ال جــی در زمینــه ســبد ل
در ایــران موفــق هســتند بــه ایــن دلیــل اســت کــه آنهــا از ابتــدا بــا کل ایــن 

محصــوالت وارد ایــران شــدند.

ســال 1369 پــس از جنــگ تحمیلــی کــه بــازار ایــران بکــر و خالــی بــود این 
برندهــا بــا یــک ســبد محصــوالت جــذاب وارد ایران شــده و توانســتند موفقیت 

زیــادی کســب نماینــد. البتــه آن روزهــا نــام ال جــی، گلــد اســتار بود.

ــد  ــال تولی ــط یخچ ــت فق ــال اس ــه 30 س ــزی ک ــت عزی ــما دوس ــا ش ام
می کنیــد نبایــد اســیر الگوبــرداری از این هاشــده و بــه گســترش خــط تولیــد 

ــد! خــود بپردازی

این کار اشتباه مسلم است.

سامرســا در ذهــن مشــتری ایرانــی نــام یخچــال اســت ولــی از دیــد صاحبان 
ایــن نــام تجــاری، ایــن یــک کارخانــه اســت کــه  می توانــد هــر چیــزی تولیــد 

کــرده و نامــش را روی هــر چیــزی بچســباند!

نخیــر دوســتان مــن ایــن طــور نیســت! مثال هــای بین المللــی زیــادی هــم 
در ایــن زمینــه وجــود دارد.

بزرگترین متضرر این روش اشتباه شرکت زیراکس است.

این زیراکس فتوکپی نمی گیرد زیرا...

ــوده در دهــه 70  زیراکــس کــه ســال های ســال رهبــر فتوکپــی در دنیــا ب
میــادی هــوس کــرد وارد بــازار کامپیوتــر شــده و اشــتباه بزرگتــر هم ایــن بود 

کــه از همــان نــام زیراکــس اســتفاده کــرد.

اما در ذهن مشتریان زیراکس فتوکپی بود و نه کامپیوتر!
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آنهــا در تبلیغاتشــان میلیونهــا دالر هزینــه کردند تــا  فکر مشــتریان را تغییر 
دهنــد و بگوینــد کــه ایــن کامپیوتــر زیراکس اســت و نــه فتوکپــی زیراکس!

امــا از مــن بــه شــما نصیحــت: هــر وقت قــرار بــود بــاور مــردم را 
تغییــر دهیــد از آن کار دســت بکشــید چــون نتیجــه ای برای شــما 

ندارد.

امــا زیراکــس کوتــاه نیامــد، 25 ســال و حــدود 2 میلیــارد دالر ضــرر کردند تا  
باالخــره بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه از بــازار کامپیوتر خارج شــوند.

جالــب ایــن کــه مرکــز تحقیقــات زیراکــس در پالــو آلتــو، جایــی بــود کــه 
اســتیو جابــز، مدیــر اپــل بــرای اولیــن بــار بــا نمونــه مــاوس  آشــنا شــده و بــه 

عبارتــی ایــده مــاوس را از زیراکــس دزدیــد.

امــا خــود زیراکــس کــه این هــا را در ایــن مراکز ســاخته بــود هرگز نتوانســت 
از ایــن محصــوالت ســود ببرد.

ــکل در  ــا مش ــاختند. ام ــت می س ــا کیفی ــی ب ــا کامپیوترهای آنه
کیفیــت نبــود. مشــکل در ایــن بــود کــه نــام تجــاری زیراکــس نام 

ژنریــک فتوکپــی شــده بــود و نــه کامپیوتــر.

ــتند ــت برمی داش ــود دس ــرور خ ــی از غ ــان، کم ــان زم ــر در هم ــاید اگ  ش
) چــون مطمئنــا مشــکل پــول نداشــتند ( و یــک نــام تجــاری جدیــد بــرای 
کامپیوترهــای خــود می ســاختند، امــروز کامپیوترشــان در بــازار وجــود داشــت!

اما این آفت گسترش خط گویا پایانی ندارد.

اما جالب است بگویم که در جاهایی هم می توان از گسترش نام استفاده کرد!!
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آیا می توان یک نام تجاری را روی محصوالت مختلف چسباند؟

حــال بــه یــک بخــش مهــم می پــردازم. دوســتانی کــه تــا االن از گفته هــای 
مــن داغ کرده انــد،  اکنــون می خواهــم یــک خبــر خــوش بدهــم.

در برخی از مواقع می توان از گسترش نام تجاری استفاده کرد.

ــن  ــرای چندی ــاری ب ــام تج ــک ن ــم از ی ــی  می توانی ــه زمان  چ
ــم؟ ــتفاده نمایی ــول اس محص

شما فقط در یک حالت می توانید این کار را انجام دهید:

ایــن زمانــی اســت کــه شــما محصــوالت بســیار زیــاد و کوچکــی داریــد کــه 
امــکان ثبــت نــام تجــاری بــرای تمامــی آنهــا وجــود نــدارد.

مثــا یــک شــرکت تولیدکننــده لــوازم التحریــر کوچک هســتید کــه صدها 
گونــه مــداد و خــودکار و برچســب و ســوزن تــه گــرد داریــد و امــکان ســاخت 

صدهــا نــام تجــاری بــرای اینهــا وجــود نداشــته و منطقــی نیســت!

یــک نمونــه بین المللــی ایــن هــم شــرکت ))تــری ام(( اســت کــه اکنــون 
هــزاران محصــول دارد و منطقــا امــکان ســاخت چندهــزار نــام تجــاری وجــود 

نــدارد.

بــه نظــر مــن و همچنیــن، بــزرگان عرضــه علــم جایگاه ســازی در بازاریابــی، 
ــه  ــوان در آن ب ــه می ت ــت ک ــی اس ــا حالت ــس، این تنه ــراوت و آل ری ــک ت ج

گســترش خــط پرداخــت.

یک بار دیگر معنی گسترش خط را توضیح می دهم:

گســترش خــط یعنــی، چســباندن نام یــک محصــول اولیــه، روی 
ــرکت. ــدات جدید ش تولی
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البتــه می دانــم کــه بســیاری از شــما دوســتان خواننــده اکنــون برآشــفته اید 
و درگیــر ایــن موضــوع شــده اید کــه ای بابــا ایــن چــی  میگــه؟

مــن هــم زمانــی کــه چنــد ســال پیــش متوجــه اهمیــت و قوانیــن ایــن 
موضــوع شــدم در ابتــدا همیــن حالــت را داشــتم و جالــب ایــن که همــه اش به 

ــتم. ــض می گش ــای نق ــال مثال ه دنب

اما سرآخر به این نتیجه رسیدم که گسترش خط هیچ فایده ای ندارد!

در ادامه و برای جاافتادن هرچه بهتر موضوع، یک مثال دیگر آورده ام:

دکتر پوست

شــما اگــر بخواهیــد بــرای یــک مشــکل پوســتی بــه دکتــر مراجعــه کنیــد، 
اگــر در محلــی کــه زندگــی می کنیــد متخصــص پوســت وجــود داشــته باشــد 
مطمئنــا نــزد او مراجعــه می کنیــد و نــه یک پزشــک عمومــی کــه روی تابلوی 

ــته: مطبش نوش

داخلی، اطفال، پوست و مو!

دنیــا دنیــای تخصــص اســت. یــک پزشــک متخصــص داخلــی، هیــچ گاه بــه 
ــازار قلــب اوضــاع بهتــری دارد  روی تابلویــش نمی نویســد  ایــن دلیــل کــه ب

جــراح قلــب و متخصــص داخلــی!

مگر هر دو پزشکی نیستند؟ چرا هستند.

پــس بهتر هســت مــا هم کــه در هــر تجارتــی فعالیــت می کنیم از پزشــکان 
متخصــص الگوبــرداری کــرده و از نام هــای تجاری مــان بــه صــورت تخصصــی 

اســتفاده نماییم.
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تمارین فصل:

ابتدا مداد یا خودکارتان را آماده کنید و سپس به این تمارین نگاه کنید.

من صبر می کنم.

1. بــه دور و برتــان نــگاه کنیــد. محصوالت روزمــره ای که بــرای منزلتان می خرید 
را کنتــرل کنیــد. حــاال 10 مورد را که در یخچالتان وجود دارد را بنویســید:

................................................................ -6..................................................................... -1

................................................................. -7..................................................................... -2

................................................................ -8..................................................................... -3

................................................................ -9..................................................................... -4

............................................................... -10................................................................... -5
چندتا از این محصوالت با یک نام تجاری بودند؟

احتماال شاید دو تا مشابه داشته  باشید و نه بیشتر!
ــد  ــه می خری ــره ای ک ــا ک ــد ب ــه می خری ــیری ک ــد ش ــاال برن ــما احتم ش

ــرا؟ ــت. چ ــاوت اس متف
 چون کره خودش در بازار یک رهبر قدرتمند دارد! کره شکلی!

همیــن طــور ماســتی کــه می خرید با سســی کــه می خریــد احتمــاال متفاوت 
هســتند. چــرا؟ چــون اغلــب ما ســایق متفاوتــی داریــم و دوســت داریــم بهترین 

هــر چیــز را بخریــم البتــه اگر اختاف قیمت فاحشــی نداشــته باشــند.
ما به عنوان مشتری این طور عمل می کنیم.

2. بــه محصوالتــی کــه بــه آنهــا عاقه منــد هســتید فکــر کنیــد و ببینیــد 
اگــر قــرار اســت آنهــا را بخریــد یــا آن هــا را تعویــض نماییــد از چــه برنــدی 

ــد: اســتفاده می نمایی
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ساعت: ..........................................................

عینک: ..........................................................

تلویزیون: .....................................................

فرش :............................................................
گوشی  موبایل: ..........................................
لب تاپ : ....................................................
اتومبیل : .....................................................
مبلمان : ......................................................
ماشین ظرفشویی : ................................
کت و شلوار : ............................................

هر چه دوست دارید: ................................................................................................................

متوجــه می شــوید کــه مــا بــه عنــوان مشــتری، بــرای هــر رده فــرآورده یکی 
ــب در آن  ــاری اغل ــای تج ــن نام ه ــه ای ــم ک ــود داری ــن خ ــاب در ذه دو انتخ

زمینه هــا حرفــه ای هســتند.

ــا محصــول  ــه شــما توصیــه می کنــم هــرگاه خواســتید خدمــت ی پــس ب
جدیــدی را بــه کســب و کار خــود اضافــه نماییــد در ابتــدا رقیبــان را در نظــر 

بگیریــد و ســپس بــا یــک نــام تجــاری جدیــد وارد عرصــه شــوید.

در دام تله سواری مجانی نیفتید. 

رقیبــان قدرتمنــد بــا نام هــای تجــاری شناخته شــده  آن بیــرون بــا 
دندان هــای تیزکــرده منتظرنــد تــا محصــوالت جدیــد شــما را بدرند! 
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مولتی برند
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داستان از این جا شروع شد:

چنــد ســال پیــش از ایــن بــود که شــرکتی جویــای نــام در یکی از شــهرهای 
ایــران شــروع بــه کار نمــود. ایــن شــرکت در ابتــدا بــا تولیــد یــک نــوع محصول 
ــود،  ماشــین لباسشــویی دوقلــو کــه خــط تولیــد آن را از چیــن وارد کــرده ب

کارش را آغــاز کــرد.

نام محصول شرکت چیزی شبیه به این بود: مایر

مایر وارد بازار شد و به یک دلیل توانست به سرعت موفق شود.

آنها  اولین ماشین لباسشویی دوقلوی تمام پاستیکی بودند!

پــس زنــگ نمی زدنــد. ایــن یــک نقطــه قــوت و تمایــز بــزرگ بــرای ایــن 
محصــول بــود.

عمده فروشــان در سراســر ایــران بــه ســرعت از ایــن محصول جدید اســتقبال 
نمــوده و در مدتــی کوتــاه، فــروش زیــادی را برای شــرکت بــه ارمغــان آوردند.

پــول زیــاد و موفقیــت ســریع، شــرکت را بــه فکــر رشــد انداخــت. مســیری 
ــد. ــش می گیرن ــب شــرکت ها پی ــه اغل ک



۱۱۲

نام های تجاری تنبل، زرنگ، خنثی
دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند

آنهــا بــه فکــر تولیــد ماشــین های لباسشــویی تمــام اتوماتیــک و بعــد از آن 
انــواع دیگــر لــوازم خانگــی افتادنــد.

پس گفتند: ما باید یک نام تجاری جدید ثبت کنیم.

آنها نامی شبیه این را برای خود انتخاب کردند: سنورا

ایــن نــام از کجــا آمــده بــود مــن نمی دانــم! امــا بعدهــا شــنیدم کــه گفتنــد 
ایــن نــام ابتــدای ایــن واژگان اســت:

سرای نام و رشد ایران.

سرزمین نام و راستی.

ــا  ــد 10 ت ــد می توانی ــت بگذاری ــه وق ــر 5 دقیق ــم خاصــه شــما اگ نمی دان
جملــه پیــدا کنیــد کــه  بتــوان بــه ایــن نــام ربطــش داد.

حتــی امــروز هــم کــه بیــش از 10 ســال از ایــن نام گــذاری می گــذرد فکــر 
نمی کنــم هنــوز عــده زیــادی بداننــد کــه مفهــوم ایــن نام ســاختگی چیســت.

ــی  ــرکت گسترش ــای ش ــه فعالیت ه ــد، دامن ــام جدی ــاخت ن ــا س ــوب ب خ
چشــمگیر یافــت. ابتــدا اجــاق گاز تولیــد کــرده. ســپس ماشــین لباسشــویی 

ــو. اتوماتیــک و دوقل

اولین اشتباه، همین جا صورت گرفت.

 شــما کــه ماشــین لباسشــویی دوقلــو و اتوماتیــک مایــر را داشــتید بــرای 
چــی ماشــین لباسشــویی های ســنورا را بــا  قیمت هــای مشــابه تولیــد کردید؟

 ماشین های لباسشویی تمام اتوماتیک و دوقلو مایر و سنورا  رقیب هم شدند.

رشد شرکت اما  ادامه پیدا کرد.
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 ســنورا در ادامــه تلویزیــون ال، ســی، دی،  یخچــال، فریــزر و..... تولیــد کــرد. 
بعــد از آن تصمیــم گرفتنــد کــه یــک ســبد کاالی کامــل داشــته باشــند.

پنکــه، جاروبرقــی، پلوپــز، اطــو و ده هــا محصــول دیگــر را وارد کرده یــا تولید 
کردند.

ــود و  ــده ب ــدرت ش ــم ق ــر توه ــدودی درگی ــا ح ــنورا ت ــن س ــر م ــه نظ ب
باشــد! می خواســت همه چیــز همــگان 

)گویا این یک قانون غلط نانوشته است(

ــتند ــره ای داش ــاوران خب ــر مش ــا اگ ــه آنه ــم ک ــور می کن ــن تص ــه م  البت
 می توانستند در مسیر صحیح تری  گام بردارند.

داســتان امــا بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود. ســنورا کــه حــاال پــول و پله ای 
بــه هــم زده بــود) شــما وقتــی تنــوع محصــوالت را بــاال می بریــد در ابتــدای 
امــر فــروش بیشــتری را تجربــه خواهیــد کــرد( در صــدد خریــد یــک کارخانــه 

نیمه ورشکســته کــره ای برآمــد.

ــزر و  ــد یخچــال فری ــون دالری بســته شــد و خطــوط تولی ــراردادی میلی ق
ــد. ــران گردیدن ــین لباسشــویی وارد ای ماش

قســمتی از محصــوالت برنــد کــره ای را در ایــران تولید و برخــی از محصوالت 
ــم وارد کردند. را ه

 تــا جایــی کــه نام تجــاری کــره ای محصــوالت گــران قیمــت را تولیــد می کرد 
مشــکلی خاصــی وجــود نداشــت. امــا مشــکل از جایی شــروع شــد که ســنورا هم 

اقــدام بــه تولیــد محصوالت گــران  قیمــت نمود!

ساید بای ساید، ماشین های لباسشویی گران قیمت، کولر اسپیلیت و ....
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در همیــن حــال و از طــرف دیگــر، شــرکت بــا نام تجــاری کــره ای هــم در ایران 
اقــدام بــه تولیــد اجــاق گاز نمود و بعد از آن ماشــین لباسشــویی دوقلــو و ......!

مطمئنــم شــما هــم تــا اینجــا گیــج شــدید! من هــم همیــن را می خواســتم. 
چــون دقیقــا ایــن همــان کاری بود که شــرکت انجــام داده بــود. آنها مشــتریان 

و حتــی فروشــندگان شــرکت را گیج کــرده بودند.

حــاال ایــن شــرکت ســه محصول ماشــین لباسشــویی دوقلــو که همــه رقیب 
ظاهــری و قیمتی هــم بودند داشــت.

 اکنــون شــرکت، چندیــن مــدل یخچال هــای ســاید، بــای، ســاید،  
ماشین لباسشــویی و ال، ســی، دی کــه اغلــب رقیب ســر ســخت هم بودند داشــت.

 چــه در زمینــه قیمــت، مشــتریان  و بدتــر ار آن در زمینــه تیم هــای فــروش، 
رقابتــی ناســالم در جریــان بود.

درســت مثــل ایــن کــه در یــک خانــواده، فرزنــدان بــه جــای ایــن کــه در 
کنــار هــم بــرای کســب درآمــد بــه یکدیگــر کمــک کننــد، همگــی درگیر یک 
رقابــت ناســالم بــرای خودنمایــی جلــوی پــدر خانــواده بــوده و دائــم در حــال 

بدگویــی از یکدیگــر باشــند!

در ایــن مراحــل بــود کــه شــرکت تصمیــم گرفــت یــک نــام چتــر ماننــد، 
بــرای کل ایــن تشــکیات بگــذارد.

آنها نامی مانند )اتفاق( را برای کل این مجموعه گذاشتند.

شــرکت اتفــاق و برند هــای تحــت آن: مایــر، ســنورا، برنــد کــره ای و یــک برند 
اجــاق گاز جداگانه مثل توســت.

اما اگر فکر کردید که داستان به همین جا ختم می شود اشتباه کردید!
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شــرکت اکنــون بــه فکــر خریــد یــک نــام تجــاری ایتالیایــی اجــاق گاز افتاد. 
میلیون هــا دالر دیگــر هزینــه شــد و ایــن نــام تجــاری نیــز بــه ایــران وارد شــد.

ــاز اگــر فقــط بــه تولیــد یــا واردات اجــاق گازش اکتفــا می نمودنــد جــای  ب
شــکرش باقــی بــود. امــا...

یخچــال فریــزر، ســاید بای ســاید، ماشــین لباسشــویی، ماشــین ظرفشــویی، 
ماکروفــر نیــز بــا نــام تینــوگاز تولید شــد.

آخر دوستان من روی ساید بای ساید چسبانده اید تینوگاز! 

روی ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی چسبانده اید تینوگاز!!

ربط ماشین لباسشویی به واژه گاز چیست؟

ــا را  ــوالت آن ه ــه محص ــگاه هایی ک ــی از فروش ــه یک ــراغ دارم ک ــن س م
می فروخــت، خــودش لیبــل چــاپ کــرده و در ســایز بســیار بــزرگ روی درب 

ــو ــود: تین ــش چســبانده ب یخچال های

همین و بس!

 آیــا دوســتان مــا در رده هــای باالی این شــرکت عظیــم ایرانی کــه میلیاردها 
تومــان پــول بــرای تولیــد این محصــوالت هزینــه می کننــد، کمتریــن اطاعی 

از ایــن موارد نداشــتنند؟

آیــا یــک فروشــنده کوچک در یــک شهرســتان این موضــوع را فهمیــده بود،  
امــا دوســتان رده بــاالی شــرکت، متوجــه این اشــتباه فاحش نشــدند؟

مــن همــان موقــع بــه یکــی از مدیــران میانــی آن شــرکت نامــه زدم و بــه 
یکــی دو  نفــر از دوســتانم کــه از دســت اندرکاران بخش هــای مختلــف شــرکت 

بودنــد ایــن اشــتباه فاحــش را اعــام کــردم. 
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امــا ســاختار ایــن شــرکت عظیــم ایرانــی، بــه قــدری بــزرگ و پیچیده اســت 
کــه  گویــا چندیــن ســال طــول می کشــد صداهــا بــه گــوش مدیرعامل برســد! 

بــه نظــرم بــد نیســت کــه ایــن مدیــران قله نشــین گاهــی از ارتفــاع پاییــن 
آمــده و بــه فروشــگاه  ها و دفاتــر منطقــه ای خــود ســری بزننــد، البتــه احتمــاال 

بــا لبــاس مبــدل!!

از این که بگذریم یک جنگ واقعی در شرکت اتفاق در جریان بود.

ســه نــام تجــاری، سایدبای ســایدهای  نســبتا شــبیه هــم تولیــد می  کردنــد 
کــه قیمت هایــی تقریبــا مشــابه داشــتند!

ــین  ــپیلیت و ماش ــر اس ــویی، کول ــین های لباسش ــاری، ماش ــام تج ــه ن س
ــی  ــوده و قیمت های ــد کــه همگــی رقیــب هــم ب ظرفشــویی تولیــد می کردن

مشــابه داشــتند!

ســه نــام تجــاری تلویزیــون تولیــد می کردنــد کــه بــاز هــم از لحــاظ قیمتــی 
نزدیــک بــه هــم بودند!

فروشگاهی را سراغ دارم که همه این محصوالت را می فروخت.

 وقتــی شــما بــرای خریــد یــک ســاید بــای ســاید بــه آن فروشــگاه می رفتید 
برندهــای مختلفــی را ماحظــه می کردیــد، امــا وقتــی درب یخچال هــا را بــاز 
می کردیــد متوجــه شــباهت بســیار زیــاد ایــن محصــوالت می شــدید و آن جــا 

بــود کــه متوجــه می شــدید یــک جــای کار می لنگــد.

مــن یــک بــار از یکــی از مدیــران  آنهــا پرســیدم کــه اســتراتژی شــما از ایــن 
چیست؟ کار 

ایشان فرمودند: ما استراتژی مولتی برند را دنبال می کنیم!
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ــام  ــد ن ــد ) چن ــی برن ــتراتژی مولت ــن اس ــز م ــت عزی ــا دوس ام
ــه:  ــده ب ــل ش ــما تبدی ــرکت ( ش ــک ش ــش ی ــر پوش ــاری زی تج

CANNIBALISATION  همگون خواری

شما در حال خوردن یکدیگر هستید.

ــه جــای ایــن کــه  ایــن یعنــی نام هــای تجــاری مختلــف شــرکت شــما ب
قســمتهای مختلــف بــازار را در نظــر بگیــرد، در حــال جنگیــدن بــا هــم بر ســر 

یــک بخــش بــازار هســتند!

نــام ایــن اســتراتژی مولتــی برنــد نیســت، بلکــه ایــن یــک روش خطرنــاک 
اســت بــه نــام:

SIMlLAR BRAND برندهای مشابه

 و عاقبت خوشی برای شما نخواهد داشت.

خــوب ممکــن اســت دوســتان بگوینــد کــه تــو همــش انتقــاد کــردی! پــس 
راهــکارت بابــت ایــن مشــکل چــه بــود؟

پیشــنهاد مــن امــا بــرای ایــن شــرکت عظیــم ایرانــی کــه صــد البتــه مایــه 
افتخــار و احتــرام ایــران اســت ایــن بــود:

1. مــارک چینــی اولیــه مایــر، بــه همــان تولیــد ماشــین لباسشــویی دوقلــو 
پاســتیکی خــودش ادامــه دهــد و دیگــر ماشــین لباسشــویی اتوماتیــک تولید 

. نکند



۱۱۸

نام های تجاری تنبل، زرنگ، خنثی
دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند

2. مــارک ایرانــی ســنورا فقــط محصــوالت ارزان تولیــد کنــد. مثــا یخچــال 
فریزرهــای قیمــت مناســب، بــرای آن دســته از مشــتریانی کــه تــوان خریــد 

محصــوالت گــران را ندارنــد.

 در ضمــن تولیــد ماشــین ظرفشــویی، اســپیلیت،تلویزیون، ماکروفــر و هــر 
چیــز دیگــر لوکــس را متوقــف کننــد.

ــه را  ــط جامع ــر متوس ــن آورده و قش ــز پایی ــان را نی ــت اجاق گارهایش قیم
ــد. ــرار دهن هــدف ق

همچنیــن تولیــد ماشــین لباسشــویی دوقلــو را کــه رقیــب مایــر اســت نیــز 
متوقــف کننــد. چــه لزومــی دارد کــه آن را تولیــد کننــد؟

ــران  ــد یخچــال فریزرهــای گ ــه تولی ــدام ب ــره ای هــم اق ــام تجــاری ک 3. ن
قیمــت، ســاید بــای ســاید، ماشــین لباسشــویی، ماکروفــر و اســپیلیت نمایــد.  
همچنیــن رقابتــش را بــا برندهــای کــره ای موجــود در بــازار تنظیــم کنــد و نــه 

ــای تجــاری دیگــر خــود شــرکت! نام ه

 ضمنــا تولیــد اجــاق گاز و ماشــین ظرفشــویی و ال ای دی را هــم متوقــف 
کننــد. چــون در ایــن زمینه هــا رقبــای بســیار قدرتمنــدی وجــود دارنــد کــه 

اجــازه نفــس کشــیدن را بــه ایــن نــام تجــاری نمی دهنــد.

4. نــام تجــاری ایتالیایــی هــم فقــط اقــدام بــه تولیــد و واردات محصــوالت 
گازســوز درجــه یــک کنــد.

اجاق گارهــای مبلــه، صفحــه ای، فرهــای تــوکار و هــر چیــزی کــه بــه گاز و 
پخــت و پــز مربــوط اســت.

ایــن روش یــک اســتراتژی قدرتمنــد بــرای ایــن شــرکت خواهــد بــود . اگــر 
آنهــا ایــن اســتراتژی را بــه کار گیرنــد خواهنــد توانســت بــدون ایــن کــه دچــار 
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همگــون خــواری شــوند بخــش زیــادی از بــازار را بــه دســت آورنــد.

 خبر خوش

بــه تازگــی شــنیدم کــه برنــد اجــاق گاز  ایتالیایــی، دیگــر ماشــین ظــرف 
شــویی و  ماشــین لباسشــویی تولیــد نمی کنــد و گویــا بیشــتر بــه محصــوالت 

پخــت پــز بســنده کــرده اســت.

باز هم جای شکرش باقی است!

در ادامه اما یک نمونه از استراتژی مولتی برند موفق را مثال زده ام.

موفق ترین نمونه مولتی برند دنیا) نام های چندگانه(

ــد  ــد)) شــرکتی دارای چن ــه مولتی برن ــن نمون  اگــر بخواهــم قدرتمندتری
ــی  ــش کمپان ــن مصداق ــم بهتری ــال بزن ــا را مث ــق دنی ــاری (( موف ــام تج ن

Procter & Gamble اســت.

نام هــای تجــاری، خمیردنــدان کرســت، پــودر لباسشــویی تاید، پوشــک بچه 
پمپــرز، شــامپو هــد انــد شــولدرز، تیغ هــای ریش تراشــی ژیلــت، مســواک اورال 

بــی، و دههــا نــام تجــاری دیگــر همگــی محصــوالت این کمپانی هســتند!

ــاری  ــای  تج ــن نام ه ــدام از ای ــر ک ــرای ه ــه ای ب ــور جداگان ــه ط ــا ب آن ه
جایگاهــی قدرتمنــد ســاخته اند و اغلــب محصــوالت ایــن شــرکتها در دنیــا، 

ــتند.  ــا هس ــران فرآورده ه رهب

ــا  ــتند! آنه ــان هس ــران فرآورده های ش ــا رهب ــاری آنه ــام تج ــش از 25 ن بی
حــدود 18 دهــه ســابقه دارنــد و در بیشــتر ایــن ســال ها بــر اســاس همیــن 

ــد. ــت نموده ان ــتراتژی فعالی اس
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این یک نمونه قدرتمند مولتی برند است.

هــر محصــول یــا بــه عبارتــی نــام تجــاری، بــدون ایــن کــه از نــام شــرکت 
ســواری بگیــرد روی پــای خــودش ایســتاده اســت!

شــما بــه جــای ایــن کــه بــا یــک ســرباز چــاق 800 کیلویــی کــه احتمــاال 
مــرض قنــد و پــادرد و ...............دارد بــه جنــگ برویــد کــه بــه ســختی راه می رود 
و بــه راحتــی مــورد هــدف دشــمن قــرار می گیــرد، بــا 10 تــکاور 80 کیلویــی 

فــرز و چابــک بــه جنــگ برویــد.

مصــداق ایــن ســرباز چــاق 800 کیلویی شــرکتهای کره ای مثل سامســونگ 
و ال جی هســتند.

ــا همیــن اســتراتژی اکنــون بیــش از 180    شــرکت، پراکتــر انــد گمبــل ب
ــازد! ــد می ت ــان قدرتمن ــه همچن ــال اســت ک س

اما در ادامه یک نمونه موفق ایرانی را نیز نام می برم.

مولتی برند موفق و خوشمزه ایرانی

بــه عنــوان یــک نمونــه داخلــی موفــق، می تــوان از شــرکت مینــو نــام بــرد 
ــه نام هــای تجــاری: ک

پفــک نمکــی، ســاقه طایی، تــرد، تک تــک، رنگارنــگ و چندین نــام تجاری 
دیگــر را بــه طــور جداگانــه ای بازاریابــی و جایگاه ســازی کــرده اســت. همیــن 
االن هــم بســیاری از افــراد عــادی جامعــه نمی داننــد کــه ســاقه طایــی، تــرد، 

رنگارنــگ و پفــک نمکــی همگــی محصــوالت  یک شــرکت هســتند!

ایــن شــرکت طــی ســال ها روی هــر کــدام از ایــن محصــوالت بــه صــورت 
ــازار را  تحــت  تخصصــی کار کــرده اســت و هــر کــدام، بخــش متفاوتــی از ب

ســیطره خــود قــرار دارنــد.
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هرچنــد کــه ایــن شــرکت  هــم در بعضــی از سیاســت های خــود ضعیــف 
عمــل کــرده اســت امــا بازهــم نســبتا بــه  اســتراتژی نام هــای تجــاری چندگانه 

خــود وفــادار بــوده اســت.

عالمت گاو

شــرکت تویوتــا در دنیــا بــه ایــن عنــوان معروف اســت کــه اتومبیلهــای ارزان 
و بــا کیفیــت تولیــد می کنــد. البتــه اکنــون در ایــران،  تویوتــا یــک برنــد ارزان 

محســوب نمی شــود!
چندین سال پیش اما شرکت تویوتا متوجه یک خا بازار می شود.

ماشین های لوکس و تجملی!
در آن زمــان تویوتــا چــکار کــرد؟ آیــا اقــدام بــه گســترش خــط تولیــد تویوتا 

بــا همــان نــام تجــاری تویوتــا کرد؟

ــام تجــاری  ــد همــان ن ــران بودن ــا و ای ــا اگــر بســیاری ازشــرکتها در دنی آی
ــد؟ ــترش نمی دانن ــروف را گس مع

آیــا آنهــا نمی توانســتند کــه تویوتا فــول، تویوتــا الکچــری، تویوتا سوپرســالن 
و... تولیــد کنند؟

ــا ایــن وسوســه مقابلــه کــرده و یــک نــام جدیــد  چــرا می توانســتند امــا ب
بــرای محصــول لوکسشــان ســاختند

لکسوس
این روش درست جایگاه سازی  و نام گذاری یک محصول جدید است.

محصول جدید، بازار جدید، نام تجاری جدید.

گسترش نام تجاری ممنوع، قیمت های مشابه ممنوع!
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ایــن جــا مهمتریــن نقطــه تصمیم گیــری شرکت هاســت. آنها اگــر محصولی 
هم خانــواده محصــول قبلــی تولیــد می کننــد امــا بــا نــام تجــاری جدیــد، بایــد 
بســیار دقــت کننــد کــه  ظاهــر و قیمــت نــام تجــاری جدیــد متفــاوت از نــام 

تجــاری قبلی باشــد!

اگــر شــرکت ها بخواهنــد کــه محصوالتــی مشــابه هــم، چــه از لحــاظ ظاهــر 
و چــه از لحــاظ قیمــت تولیــد کننــد در همــان تلــه ای می افتنــد کــه شــرکت 

ایرانــی ذکــر شــده در ابتــدای فصــل مــا افتــاده اســت.  

ــم  ــورز  ه ــرال موت ــی جن ــان یعن ــن خودروســاز ســابق جه ــه بزرگتری البت
ســال های ســال در همیــن اشــتباه باقــی مانــد و ماشــین های تولیــدی ایــن 
شــرکت کــه زمانــی، از لحــاظ ظاهــر و قیمــت کاما متفــاوت بودند بــه یکدیگر 

شــبیه شــده و تمایزشــان بــه ســختی مشــخص بــود!

ــا  ــد از دهه ه ــورز بع ــرال موت ــه جن ــد ک ــث ش ــم باع ــل ه ــن عوام همی
حکمروایــی در بــازار خــودرو دنیــا در اوایــل هــزاره ســوم جایــگاه نخســت خــود 

را بــه تویوتــا واگــذار کنــد.

آنهــا زمانــی کــه شــورلت، پونتیــاک، بیــوک، اولــدز موبیــل و کادیــاک را بــا 
قیمتهــا و ظاهــری کامــا متفــاوت تولیــد می کردنــد موفق بودنــد امــا از زمانی 
کــه ظاهــر ماشــین ها و قیمتها شــبیه هم شــد پا در مســیر ســقوط گذاشــتند.

یک راز که معموال بیان نمی شود.

افــرادی کــه ماشــین های گــران می خرنــد دوســت ندارنــد کــه ماشــین های 
ارزان هــم بــا همیــن مــارک وجود داشــته باشــد.

مرسدس بنز سواران دوست ندارند که بنزهای ارزان هم در بازار موجود باشند.

ــد  کســانی  کــه گوشــی های آیفــون 3 میلیــون تومانــی در دســت می گیرن
دوســت ندارنــد کــه آیفــون 300 هــزار تومانــی هــم موجــود باشــد! ) اشــتباه 



۱۲۳

فصل ششم:
مولتی برند

برندهــای کــره ای مثــل سامســونگ و ال جــی همین جاســت (

یگــی از دالیلــی کــه اتومبیلهای فرانســوی مثــل رنــو، در بازار فروش ماشــین 
هــای گرانقیمــت موفق نیســتند هــم همین عامل اســت.

افــرادی کــه دوســت دارنــد پــول زیــادی پرداخــت کــرده و ماشــین  هــای 
ــو  ــرکت رن ــس ش ــین های لوک ــر ماش ــاید از  ظاه ــد، ش ــت بخرن ــران قیم گ

ــد. ــا را می خرن ــخت این ه ــی س ــی خیل ــد ول ــان بیای خوشش

خود من یکی از همین آدمها بوده و هستم.

چنــد ســال پیــش کــه قصــد داشــتم از نظــر خــودم یــک ماشــین خــوب 
بخــرم از چنــد مــدل رنــو خوشــم آمــد ولــی ســرآخر نتوانســتم بــا آنهــا ارتباط 

برقرارکنــم و یــک ماشــین ژاپنــی خریــدم. ماکســیما.

آن موقع دلیلش را نمی دانستم ولی االن به خوبی علت را متوجه می شوم.

ــران ســال های ســال اســت رنوهــای ارزان  ــه خصــوص ایــن کــه مــا درای ب
قیمــت داشــته ایم. پــس دوســت داریــم وقتــی دوســتمان از مــا پرســید چــه 

ماشــینی داریــد نگوییــم : رنــو!
ماکسیما خیلی دهان پرکن تر است.

دست آورد!
اما مولتی برند چه زمانی مفهوم دارد؟

زمانــی کــه شــما بــا برندهای مختلفتــان  بخش هــای مختلــف بــازار را هدف 
ــد  ــی برن ــرای مولت ــان را، ب ــر شــرکت خودت ــای دیگ ــه بخش ه ــد و ن گرفته ای

شــدن بایــد سرکیســه را شــل کــرده و نامهــای تجــاری جدیــدی بســازید.
نمی توانید با هزینه کم، مولتی برند شوید!
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تمارین فصل:

1. حــاال ماشــین نام ســازی را روشــن کنیــد و چندیــن نــام تجــاری  
ــد. ــد و نتیجــه را مشــاهده کنی ــف آن بریزی ــف را درون قی محصــوالت مختل

مثال: 

ــاالی ماشــین نام ســازی  ــف ب قی ــرای ماشــین های لوکس ــو ب رن
تنبــل!  در ایــران رنــو یــک ماشــین ارزان  نــام تجــاری خنثــی و در ایــران 

اســت

نام تجاری تنبل قیف باالی ماشین نام سازی چوپان برای آبمیوه 

قیف ماشین نام سازی  نام تجاری زرنگ چوپان برای لبنیات

قیف ماشــین نام ســازی نــام تجــاری  خوشــخواب بــرای تشــک
نگ ر ز

قیــف بــاالی ماشــین نام ســازی  نــام  خوشــخواب بــرای مبلمان
تجــاری خنثــی و امــا چــون در ایــران خوشــخواب را با تشــک میشناســیم برای 

هــر محصــول غیــر از تشــک تنبــل محســوب می شــود.

ــرای یــک ماشــین  ــورد. ب ــام تجــاری زرنــگ! ســرزمین ن لندکــروزر یــک ن
ــت ــب اس ــاده مناس ــرود فوق الع آف

پفیا یک نام تجاری مناسب برای پاپ کورن

حاال شما چند نام را داخل دستگاه بگذارید   

بــرای ماشین نام ســازی  بــاالی  ..................................قیــف  تجــاری   1.نــام 
خنثی زرنگ  محصول ...........................تنبل
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 2.نــام تجــاری ........................................................................................بــرای محصــول/
خنثی زرنگ  خدمات .................................................تنبل

............................. محصــول  بــرای   .............................................. تجــاری  نــام   .3 
تنبل. زرنگ. خنثی قیف باالی ماشین نام سازی
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داستان انشاء

چندیــن ســال پیــش در ایــاالت متحــده تحقیــق عجیبــی انجــام شــد مبنی 
ــر  ــط دیگ ــوزان توس ــی از دانش آم ــدن برخ ــل مسخره ش ــه دلی ــن ک ــر ای ب

ــود! ــخص ش ــان مش همکاسی هایش

ــه نام هــای دکتــر هربــرت هــراری و   ایــن تحقیــق توســط دو روانشــناس ب
دکتــر جــان دابلیــو مــک دیویــد انجــام گرفــت.

مبنای این تحقیق را ))تاثیر نام  شخصی دانش آموزان(( قرار دادند.

 در ایــن آزمایــش انشــاءهایی نوشــته شــد، بــا مضمونــی یکســان و بــاالی 
ورقه هــا اســامی ســاختگی بچه هــای کاس چهــارم و  پنجــم نوشــته شــدند.

دو دسته نام برای این آزمون انتخاب شدند:

1. دســته اول: دو نــام محبــوب، مایــکل و جــان و یــا  بــه قــول مــا در ایــن 
ــگ.  ــای زرن ــاب، نام ه کت

ــا  ــول م ــه ق ــا ب ــرت و المــر و ی ــوب،  هوب ــر محب ــام غی 2. دســته دوم: دو ن
ــل. ــای تنب نام ه
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بــاالی ورقــه انشــاءها، ایــن چهــار نــام نوشــته شــده و به تعــداد مســاوی بین 
معلمــان انشــاء مــدارس ایالتی پخــش گردیدند.

معلمــان هیــچ اطاعــی از ایــن تحقیــق نداشــته و تصــور می کردنــد که یک 
آزمــون انشــاء عادی اســت.

امــا پــس از جمــع آوری انشــاءها دانشــمندان متوجــه شــدند که حدسشــان 
تــا حــدود زیــادی درســت بــود اســت!

ــر و زرنــگ (  ــا اســامی زب ــه انشــاءهای جــان و مایــکل ) افــراد ب معلمــان ب
نمــرات بیشــتری داده بودنــد و بــه هوبــرت و المــر  )همــان افــراد بــا اســامی 

ــد!! تنبــل(، نمــرات کمتــری داده بودن

 به گفته روانشناسان: 

ــه:  ــد ک ــان می توانســتندحدس بزنن ــات گذشته ش ــر تجربی ــا ب ــان بن معلم
ــد!! ــش بازنده ان ــا از پی ــا و هوبرت ه المره

همین طور، جان و مایکل افراد موفق تری هستند! 

این تحقیق در دوران خودش سر وصدای زیادی به پا کرد.

اما ما اکنون  چه استفاده ای می توانیم از این تحقیق بکنبم؟

ما که هوبرت و المر نداریم.

اما غام عباس و سلطان علی  که داریم!

ما که جان و مایکل نداریم.

اما بهراد و امیرعلی که داریم!
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از آن جایــی کــه مــا انســان ها در سراســر دنیــا، خصوصیــات اخاقــی بســیار 
مشــابه داریــم نتیجــه گرفتــم کــه بــه احتمــال زیــاد اگــر چنیــن آزمایشــی در 

ایــران هــم انجــام شــود احتمــاال بــه نتایجــی مشــابه دســت خواهیــم یافــت!

ــحال  ــد، خوش ــکان را دارن ــن ام ــرورش ای ــوزش و پ ــتانی در آم ــر دوس اگ
ــود. ــام ش ــم انج ــران ه ــی در ای ــن تحقیق ــه همچنی ــوم ک می ش

موضوع در دانشگاه

ــا ایــن موضــوع  خــوب، اولیــن مقــاالت و متــون ســخنرانی ام را در رابطــه ب
نوشــتم و در یکــی از ســخنرانی هایی کــه در دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران 

ــا نام هــای تنبــل و زرنــگ صحبــت کــردم. داشــتم در رابطــه ب

در آن جــا از نام هایــی کــه واژه غــام یــا اســامی ضعیــف دیگــری در آنهــا بــه 
کار رفتــه اســت یــاد کــرده و پیشــنهاد دادم دوســتانی کــه احیانــا ایــن نام ها در 
اســامی یــا فامیلی  شــان اســت،  بســیار شایســته اســت کــه ایــن واژگان ضعیف 

را تعویــض نمایند!

 شــاید تــا بــه حــال کمتــر کســی بــه صــورت رســمی ایــن موضوعــات را باز 
کــرده باشــد امــا مــن چــون معتقــدم آینــده افــراد می توانــد بــا آگاهــی یــا عدم 
آگاهــی از ایــن موضوعــات تغییــر کنــد خــودم را موظــف می دانســتم کــه ایــن 

اطاعــات را بیــان کنم.

پس از سخنرانی چندتن از دوستان به من گفتند که:

 شــما کــه ایــن گونــه می گوییــد ممکــن اســت بــه برخــی از افــراد بــر بخورد 
و بــه مــن توصیــه کردنــد کــه از حیطه اســامی شــخصی بیــرون بیایم!

امــا  چــون معتقــد بــودم کــه موضــوع اهمیــت زیــادی دارد، ول کــن موضــوع 
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نبــوده و بــر همیــن اســاس بــا دوســتی در ثبت احــوال صحبــت کرده و ایشــان 
مــرا بــه چنــد قانــون مهــم و جالــب در ثبــت احــوال راهنمایــی کردند. 

قوانین ارزشمند ثبت احوال

برابــر مــاده 20  قانــون ثبــت احــوال کشــور ایــران، افــرادی کــه در اسم شــان 
کلمــات زائــد و غیــر ضــروری وجــود دارد می تواننــد ایــن زوائــد را باکمتریــن 

تشــریفات قانونــی بردارند.

این زوائد شامل، غام، قلی، ذولف و چند واژه دیگر هستند!

ترکیب هــای نامانــوس و نیــز نام هایــی کــه موجــب تحقیــر افــراد شــود نیــز 
بــه راحتــی قابــل تعویــض هســتند. اســامی ای مثــل گرگــی و قوچــی و ..........

همگــی ممنــوع و قابــل تعویض هســتند.

همچنیــن اســامی ای مثــل ســلطانعلی کــه نوعــی لقــب حســاب می شــود 
هــم قابــل تعویــض بــوده و گذاشــتن آنهــا اکنــون ممنــوع اســت.

اســامی نامتناســب بــا جنســیت هــم قابــل تعویــض هســتند مثا ماشــاءاهلل 
بــرای خانمهــا و اکــرم و اشــرف و محبــت و ......بــرای آقایــان.

مــورد بعــدی، تصحیــح اشــتباهات امایــی اســت کــه ممکــن اســت ســال ها 
ــال  ــال های س ــد و س ــده باش ــام ش ــوال انج ــت اح ــور ثب ــط مام ــش توس پی
گریبانگیــر فــرد باشــد مثــا در شناســنامه فرد بــه جای ســهراب خورده اســت 

زهــراب یــا بــه جــای منیــژه ثبــت شــده اســت منیجــه.

ــراد از اســامی هفتــه اســت، کســانی کــه  ــام اف ــر ن مــورد دیگــر هــم تغیی
اســامی ای ماننــد جمعــه یــا علی جمعــه یــا شــنبه و......  یــا روزهــای دیگر هفته 

دارنــد، می تواننــد بــا کمتریــن تشــریفات قانونــی تغییــرات را انجــام دهنــد.
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دوســتان منتقــد من، بــه صــورت رســمی در قوانیــن ایــران آمده 
اســت کــه واژه نــا مانــوس ))غــام(( مــردود و قابــل حذف اســت!

مــن فکــر می کنــم می تــوان نتیجــه گرفــت، نــام خانوادگــی ای هــم کــه واژه 
غــام در  آن هســت را نیــز  نمی تــوان نــام خانوادگــی مطبوعــی دانســت.

عزیــزان، لطفــا کاســه داغ تــر ار آش نشــوید و بگذاریــد و پیشــنهاد دهیــد که 
اطرافیــان و دوســتان تان از ایــن واژه هــای تنبــل خــاص شــوند.

ضمنا در اطاعیه ثبت احوال آمده است:

بر پدر و مادر است که نام نیکو بر فرزند خود بگذارند) حدیث نبوی (

 آیــا بــه نظــر شــما واژه غــام یــا غامــی نامــی نیکو اســت؟ البتــه بر پــدران 
و مــادران گذشــته ایــرادی نیســت. آن هــا باســواد و اطاعــات آن موقــع اســم 
و فامیــل انتخــاب کرده انــد امــا اکنــون واجــب نیســت کــه مــا هــم از همــان 

القــاب و اســامی اســتفاده نماییــم.

نام خانوادگی چطور؟

همچنیــن در مــورد نــام خانوادگــی هــم قوانیــن بســیار هوشــمندانه ای وضع 
شــده اســت) مــاده 41 ثبــت احــوال( کــه کار را بــرای بســیاری از افــراد راحــت 

کــرده اســت!

در ابتــدا داســتانی از یــک از دوســتان پــدرم نقــل می کنــم که نــام و فامیلش 
نقــل مجالــس پــدرم بود.

)الزم به ذکر است که نامی که ذکر می کنم را  تغییر داده ام(
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 محمد صادق عرفانیان سلماس زاده ترک پوریان

پــدرم دوســتی صمیمــی دارد کــه نــام و نــام خانوادگــی اش تقریبــا همینــی 
بــود کــه در بــاال آوردم!!

ایــن عموصــادق فــرد بســیار شــوخی اســت و پــدر مــن بــا او بســیار زیــاد 
شــوخی می کنــد. در یکــی از خاطراتــی کــه پــدرم از او نقــل می کــرد، 
می گفــت: زمانــی کــه او  ســالها پیــش بــرای گرفتــن گواهینامــه اقــدام کــرده 
بــوده گویــا بــرای چــاپ اســمش روی کارت گواهینامــه دچار مشــکل شــده بود 

چــون طــول اســمش دو خــط بــوده اســت!!

البتــه همیــن اواخــر گویــا عموصــادق بــا اصــرار فرزندانش کــه اکنــون بزرگ 
شــده بودنــد و بــرای گرفتــن انــواع مــدارک، دچار مشــکل شــده بودنــد باالخره 

همــت کــرده و فامیلــی اش را بــه عرفانیــان کوتاه نموده اســت.

ــان  ــه حوصله ش ــم ک ــادی را می شناس ــراد زی ــون اف ــادق! چ ــن عموص آفری
نمی گیــرد همیــن کار رو انجــام بدهنــد و کلــی مشــکل و ســختی بــرای خود و 

ــد. فرزندانشــان ایجــاد کرده ان

مــن در ســخنرانی ام پیشــنهاد داده بــودم کــه نــام و فامیل تــان اگــر تنبــل 
اســت حداقــل آن را بــه صــورت غیــر رســمی تغییــر دهیــد.

امــا بــا آگاهــی از ایــن قوانیــن متوجــه شــدم کــه قانــون ایــران کار را خیلــی 
راحــت کــرده اســت و حیفــم آمــد کــه آن را در اینجــا نیــاورم چــون معتقــدم 
شــاید آگاهــی از ایــن موضــوع ســاده امــا در عیــن حــال بســیار مهــم، آینــده 

بســیاری از افــراد را تغییــر مثبــت دهــد. 

ــان بیــش از دو  ــام خانوادگی ت ــی ثبــت احــوال، اگــر ن  طبــق قوانیــن کنون
ــی  ــن واژه هــای اضاف ــی، ای ــع قانون ــن موان ــا کمتری ــد ب کلمــه باشــد می توانی
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ــم  ــد ه ــک حــرف باش ــه و ی ــک کلم ــش از ی ــر بی ــن اگ ــد. همچنی را برداری
ــی،  ــق، آ رحمان ــژاد مطل ــی، علی ن ــل تهران ــال دو اص ــت. مث ــر اس ــل تغیی  قاب

ب حسینی زاده!

همچنین واژه های ناپسند مثل گداپور، گوش بر، روانی و ...قابل تغییر هستند.

تبصره یک:

ــد  ــه ای دارن ــا منطق ــه ی ــا محل ــهر ی ــوند ش ــه پس ــی ک ــای خانوادگ نام ه
ــازه از  ــدون اج ــا )ب ــایر فامیلی ه ــدم س ــق تق ــت ح ــدون رعای ــد ب می توانن
فامیلی هــای موجــود در آن شــهر کــه بــدون پســوند هســتند(، قســمت نــام 

ــد! ــل را بردارن مح

مانند احمدی پایین محله ای به احمدی،  صادقی علی آبادی به صادقی و ...
مثــا اگــر نــام خانوادگی تــان بهــزادی تبریــزی اســت می توانیــد بــا کمترین 
مشــکل آن را بــه بهــزادی تبدیــل نماییــد بــدون این کــه الزم باشــد از صاحبان 

نــام بهــزادی اجــازه کســب نمایید.

تبصره دو:

همچنیــن فامیلــی یا پســوند ایــات و عشــایر و مشــاغل نیز، بــدون کمترین 
تشــریفات و رعایــت حــق تقــدم قابل تعویض هســتند.

مثــا اگــر نــام فامیلتــان کوراونــد اســت می توانیــد بــه راحتــی آن را تغییــر 
داده و نــام دیگــری انتخــاب نماییــد و یــا قســمت نــام ایــل را حــذف کنیــد.

نام  های خانوادگی کفاش، نجار، بزاز و خراط و ... هم قابل حذف و تغییر  هستند..

تمامی پسوندهای شغلی با کمترین تشریفات قانونی قابل حذف هستند.

در ادامه اما داستانی از شخصی را تعریف می کنم که نام فامیلش آزارش می داد.
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اوستا ابی
شــخص محترمــی هســت کــه کارهــای برقــی مــا را انجــام  می دهــد و اســم 

فامیلش: و 
اب... هیزم کش است!

این بنده خدا همه جا خودش را اوستا ابی معرفی می کند.
مــن چندبــاری کــه شــماره تلفنــش را بــه دوســتان دیگــر دادم هــم گفتــم: 

نامــش اوســتا ابــی اســت.
وقتــی طــرف مقابــل پرســید نــام فامیلــش جیســت؟ گفتــم شــما بهشــون 

بگیــد اوســتا ابــی.
خوب واقعا این فرد دوست ندارد دیگران نام خانوادگی اش را بدانند.

ــه  ــام خانوادگــی اش ب ــام و ن چنــدی پیــش شــنیدم کــه درصــدد تغییــر ن
ــر آمــده اســت. آفریــن!ا ابراهیمــی ب
ابی ابراهیمی خیلی هم خوب است.

امــا در بعضــی از مواقــع، اســامی ای کــه شــاید بــرای برخــی از افــراد زرنــگ 
بــه حســاب نیاینــد بــرای افــرادی بــا برخــی مشــاغل خــاص خنثــی و یــا حتی 

زرنــگ بــه حســاب آینــد!!

اشکان ریوندی
چندمــاه پیــش در همایشــی بــا حضــور تعــدادی از نخبــگان کشــور بــودم 
کــه جنــاب آقــای حســن ریونــدی، اســتندآپ کمدیــن معــروف ایــران هــم بــه 

عنــوان مهمــان و بــرای ســخنرانی حضــور داشــتند.

قســمتی  از جلســه حــال و هــوای  جــدی داشــت و آقــای ریونــدی کــه در 
ــال های  ــت: س ــود در قســمتی از خاطــرات گف ــش ب ــف خاطرات حــال تعری

ــود! ــکان می ب ــام ام اش ــتم ن ــت داش ــال دوس س
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وی گفت: تا مدت های مدیدی این دغدغه ذهنی ام بود.

البتــه ایشــان بــا توجــه بــه نــوع کار طنــزی کــه انجــام می دهنــد اکنــون 
ــد.  ــام و فامیل شــان مشــکل خاصــی ندارن ــا ن دیگــر ب

همین طــور کــه طنزپــرداز ماهــر دیگر کشــورمان، آقــای حمیــد ماهی صفت 
هــم بــا وجــود نــام خانوادگــی نســبتا عجیبــی کــه دارند ظاهرا مشــکلی بــا این 
نــام نداشــته و مــن فکــر می کنــم چــون در نــام خانوادگــی ایشــان از واژه ماهی 
کــه تصویــری هــم هســت اســتفاده شــده اســت بــه معــروف شــدن ایشــان تــا 

حــدود زیــادی کمــک هــم کرده اســت!

اوایل من تصور می کردم که ماهی صفت، فامیلی ساختگی شان است.

نتیجه:
ــاید  ــی و ش ــی خنث ــغلی، نام های ــای ش ــاغل و جایگاه ه ــی از مش در برخ
ــوان نتیجــه  ــس می ت ــد. پ ــد باش ــما مفی ــرای ش ــد ب ــم می توان ــادی ه غیرع
گرفــت کــه موقعیــت شــغلی مــا در مناســب بــودن نــام تاثیر زیــادی داشــته و 
شــاید بــرای برخــی از مشــاغل و جایگاه هــای اجتماعــی نیــازی بــه تغییــر نــام 

و فامیــل نباشــد.

در ادامه چندمثال واقعی دیگر را برای تان نقل خواهم کرد:

داریوش نام داران
چندوقــت پیــش در فروشــگاه یکــی از دوســتانم حضور داشــتم که شــخصی 
بــه آنجــا مراجعــه نمــوده و کارتــی را به دوســتم داد. دوســتم کارت را در دســت 

گرفــت و باصــدای بلنــد خواند:

داریوش نامداران! به به عجب اسمی. خوب آقا داریوش این کارت برای چیست؟
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داریــوش نامــداران پاســخ داد اگــر حمــل و نقــل بــار داشــتید می توانیــد بــا 
مــن تمــاس بگیرید.

دوستم پرسید: وانت تلفنی هستید؟

داریوش پاسخ داد: خیر

مــن باربــر هســتم! یعنــی مبلمــان و تخــت و کمــد و ..... را کــول می کنــم و 
ــرم!! ــاال می ب ب

جالب است

داریوش نام داران نام یک باربر بود.

امــا دوســت دیگــری را می شناســم کــه نــام و فامیلــش ســنخیت کمــی بــا 
شــغلش دارد.

جانعلی مراد شهرآبادی زاده

چنــدی  پیــش در یــک کانــال فضــای مجــازی تبلیغــی برایــم آمــد مبنــی 
بــر برگــزاری یــک همایــش کــه  در مــورد اینترنــت مارکتینــگ بــود. عکــس 
خوبــی از ســخنران روی تبلیــغ بــود. امــا چیــزی کــه مــرا متعجــب کــرد نــام و 

ــود: نام خانوادگــی ســخنران ب

جانعلی مراد شهرآبادی زاده سخنران اینترنت مارکتینگ!!

ــرای همــه  ــا تمــام احترامــی کــه ب آخــر دوســت جــوان ســخنران مــن، ب
اســامی قائــل هســتم، شــما با ایــن اســم و فامیلی ، کار بســیار ســختی خواهید 

داشــت!

ــام خانوادگــی  ــام و ن ــد تغییــر ایــن ن ــد برداری شــما اولیــن قدمــی کــه بای
ــه صــورت غیررســمی اســت. ــل ب حداق
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نام و فامیل شما زرنگ و حتی خنثی هم نیست.

ــام  ــد از ن ــمی می توانی ــورت غیررس ــه ص ــر، و ب ــت تغیی ــن حال درکمتری
امیرعلــی بــه جــای جانع...مــراد و از فامیلــی شــهری بــه جــای شــهرآبادی زاده 

اســتفاده نماییــد.

جانعلــی مــراد شــهرآبادی زاده ......دســتگاه نام ســازی........ 
چرخانــدن دســته........امیرعلی شــهرابی

نام تنبل  تبدیل به  نام زرنگ

حداقل به صورت غیر رسمی و در فضای مجازی این کار را انجام دهید.

ــرای تبدیــل نام هــای معمولــی  ــردی و قدرتمنــد ب در ادامــه تکنیکــی کارب
ــم. ــد را پیشــنهاد می نمای ــای قدرتمن ــه نام ه ــه از لحــاظ تجــاری ب البت

تکنیک قدرتمند

ــی  ــه علی الخصــوص فعالیت های ــه دوســتانی ک ــم ک ــن پیشــنهاد می کن م
تجــاری دارنــد و اسامی شــان زیــاد مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، بــه خصوص 
اگــر در شــبکه های مجــازی فعالیــت تجــاری دارنــد، چنانچــه اســامی زیــر را 

دارنــد، از واژه امیــر بــه عنــوان پیشــوند اســامی خــود اســتفاده نماینــد:

امیرعلی علی

امیرحسین حسین

امیرعباس عباس

امیرحسن حسن 
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مطمئــن هســتم ایــن کار تاثیــر بســزایی روی کیفیت بازخورد اســامی شــما 
ــت. خواهد گذاش

نام شما به یک نام قدرتمند  زرنگ بدل خواهد شد.

ــه  ــازی نیســت ک ــم نی ــا ه ــن اســت و حتم ــن نظــر شــخصی م ــه ای البت
ایــن اســامی را بــه صــورت رســمی تغییــر دهیــد، بلکــه می توانیــد فقــط در 
شــبکه های مجــازی، ســایت تان، کتاب تــان و .....از ایــن اســامی اســتفاده کنیــد.

 همانطــور کــه در قســمت های مختلف کتــاب هــم آورده ام واژگان، 
دروازه ورود به ذهن مشــتریان شــما هســتند.

خوشبختانه یا متاسفانه، مردم با شنیدن واژگان روی شما قضاوت می کنند.

جانعلــی بــرای یــک ســخنران در زمینــه تبلیغات اســم قدرتمندی نیســت و 
کار شــما را ســخت می کنــد. دوســت مــن بــه نظــر مــن اســمت را بــه امیرعلی 

تغییــر بــده حتــی اگــر شــده غیر رســمی.

زیاد نگران نباشید

ــن ســطرها هســتید نگــران  ــدن ای ــون در حــال خوان ــه اکن ــا شــما ک و ام
نباشــید. طبــق تحقیقــی کــه مــن بیــن 100 نــام انجــام داده ام حــدود 60 در 

ــی هســتند! ــای موجــود، خنث صــد نام ه

ــن: احســان  ــل خــود م ــام و فامی ــل ن ــد مث ــی داری ــی خنث ــر نام شــما اگ
مهدی نــژاد و یــا صدهــا نــام دیگــر، خیلــی نیــازی نیســت کــه به فکــر تعویض 
آن باشــید. البتــه اگــر بخواهیــد نامــی زرنگ داشــته باشــید راهکارهایــی وجود 
دارد کــه می توانیــد از اســامی مســتعار، یــا  افــزودن قســمت هایی اضافــه بــه 

نام تــان اســتفاده نماییــد.
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 اگر نام و نام فامیلتان زرنگ است که بسیار خوش شانس هستید.

نام هایــی مثــل بهــرام رادان، پرویــز پرســتویی، پارســا پیروزفــر، 
نیکــی کریمــی و یــا ســخنران توانــا نیمــا کیمیایــی اســامی زبــر و 

ــوند. ــوب می ش ــگ محس زرن

اگــر هــم نــام و فامیل تــان تنبــل اســت کــه بهتــر اســت همیــن 
امــروز فکــری بــه حالــش بکنید.

در ادامه داستانی واقعی را برای تان نقل می کنم که می تواند آموزنده باشد.

داستان مملی چاقالو

سال ها پیش پسری تپل، مپل و 13 ساله دارای یک مشکل بود!

نــام او محمدعلــی بــوده و بــه دلیــل چاقــی او را مملــی چاقالــو می نامیدنــد. 
ایــن داســتان کابــوس زندگــی محمدعلــی بــوده اســت تــا این کــه:

از یــک روز تصمیــم می گیــرد کــه بــه ایــن وضــع خاتمــه داده و نامــش را بــه 
امیرهوشــنگ تغییــر می دهــد. در ابتــدا مثــل هر تغییــر دیگر، افــراد دیگــر او را 
جــدی نگرفته  انــد، امــا او کوتــاه نیامــده و تــا او را امیرهوشــنگ صــدا نمی زدنــد 

پاســخ نمی داده اســت.

بعــد او را مســخره کرده انــد،  امــا او بــاز هــم کوتــاه  نیامــده اســت. ســپس بــا 
او بــه جنــگ پرداخته انــد!

 از پدرش کتک هم خورده است، اما او باز هم کم نیاورده است.

باالخــره نــام جدیــد او را پذیرفته انــد. او اکنــون بیــش از 50 ســال اســت کــه 
امیرهوشــنگ است!
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ایــن شــخص پــدر مــن اســت. االن کمتــر کســی محمدعلــی  را می شناســد 
و همــگان وی را بــه نــام امیرهوشــنگ می شناســند.

ناگفتــه نمانــد کــه شــاید اگــر از ابتــدا وی را بــا بیــان درســت محمدعلــی 
ــد. ــر نمی آم ــام ب ــن ن ــر ای ــدد تغیی ــز در ص ــد او هرگ می خواندن

چــه بســا کــه تلفــظ صحیــح بســیاری از نام هــا خــودش باعــث ارزشــمند 
ــود. ــودن آن می ش ب

امــا اغلــب مشــکات از جایــی آغــاز می شــود کــه دیگــران شــما را بــا الفــاظ 
ســاختگی و گاهــا تحقیرآمیــز صــدا می زننــد. در ایــن زمــان اســت کــه تحمــل 

ایــن شــرایط ســخت می شــود.

پــس اگــر خودتــان یــا اطرافیان تــان درگیر همچنین مشــکاتی هســتید در 
انجــام این تغییــر تردیــد نکنید.

یک نکته قابل ذکر:

پیشــنهاد می کنــم اگــر نامــی مســتعار یــا جدیــد بــرای خــود 
ــبک تان  ــر و س ــه ظاه ــه ب ــد ک ــی بگذاری ــد، نام ــاب می کنی انتخ

منطبــق باشــد. 
و مثل ژان کلود وندام تقلبی نشوید! 

 ژان کلود وندام کیست؟
چنــدی پیــش بــا یکــی ار بســتگانم کــه در خــارج از ایــران زندگــی می کنــد 
صحبــت می کــردم. بــه مــن گفــت کــه نــام و فامیلــش را تغییــر داده اســت. 
اســم و فامیلــش محمــد امیــن محســنی مفیــدی بــود کــه مقــداری طوالنــی 
بــه حســاب می آمــد. خصوصــا کــه در التیــن بســیار ســخت نوشــته می شــد.

او نام و فامیلش را به امین مفیدی تغییری شایسته داده بود.
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اما یک خاطره نقل کرد که بیان آن را خالی از لطف ندیدم.

امیــن تعریــف کــرد زمانــی کــه بــرای تغییــر نــام بــه اداره مربوطــه رفتــم، 
افــراد زیــادی در ســالن انتظــار نشســته بودنــد و هــر کــس کــه کارش تمــام 
می شــد از بلندگــوی ســالن نــام و نــام خانوادگــی جدیــدش را صــدا می زدنــد.

)در آن کشور هیچ محدودیتی برای انتخاب نام و فامیل افراد وجود ندارد.(

امین گفت:

ناگهــان پخــش یــک نــام از بلندگــوی ســالن، توجــه مــن و اغلب حاضــران را 
بــه خــودش جلب کــرد.

ژان کلود وندام!

 ژان کلود وندام!

بــرای آن دســته از دوســتانی کــه ایــن نــام را نمی شناســند، ایــن نــام یــک 
هنرپیشــه معــروف آمریکایــی اســت کــه بدنســاز و رزمــی کار بــوده اســت.

امیــن گفــت: همــه منتظــر بودیــم کــه چه کســی ایــن نــام را بــرای خودش 
انتخــاب کرده اســت؟

ناگهــان بــا یــک جوانــک خارجــی 50 کیلویــی الغــر انــدام و نحیــف مواجــه 
شــدیم کــه احتمــاال معتــاد هــم بــود.

تقریبا تمام سالن زدند زیر خنده، برخی ریز ریز و برخی هم بلند بلند!

 ایــن بنــده خــدا بــا ایــن ظاهــر، اســم یــک فــرد معــروف عضانــی را روی 
خــودش گذاشــته بــود کــه باعــث خنــده و اســتهزای حضــار شــد.

خاصــه ایــن داســتان می توانــد یــک درس بــرای نام گــذاری انــواع اســامی، 
خدمــات و محصــوالت آموزنده باشــد.
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مثل همان داستان نام گذاری ژیان که با محصولش تطابق نداشت.

نتیجه:

اگــر خواســتید نام تــان را بــه صــورت رســمی یــا غیــر رســمی 
تغییــر دهیــد بــه ایــن مــوارد هــم فکــر کنیــد کــه مثــل ژان کلود 

ــوید! ــدام تقلبی نش ون

همان طــور کــه داریــوش نــام داران هــم بــرای آن شــخص زیــادی 
ــزرگ بود. ب

در ســطرهای آتــی چنــد موضــوع واقعــی بــرای شــما تعربــف می کنــم کــه 
فکــر می کنــم خالــی از لطــف نباشــد.

دکتر علی مزینانی

فکــر کنــم تعــداد محــدودی از مــا ایرانی هــا ایــن نــام را بشناســیم. ایشــان 
یکــی از بزرگتریــن اسام شناســان ایــران بودنــد کــه بعــد از گذشــت ســال ها از 

فوتشــان همچنــان آموزه هــای ایشــان نقــل محافــل اســت.

ایشــان دکتــر علــی شــریعتی هســتند کــه نــام  فامیــل اصلی شــان بــه نــام 
زادگاهشــان یعنــی مزینــان بود!

امــا ایشــان بــه درســتی تغییــر نــام خانوادگــی داده و نــام فامیــل شــریعتی 
را بــرای خــود انتخــاب کردنــد کــه هــم مرتبــط بــا زمینــه کاری شــان یعنــی 
شــریعت بــود و هــم حــروف ))ع ، ی(( بیــن اســم و فامیــل نوعــی تجانــس 

آوایــی بــرای ایشــان بــه وجــود آورد.
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اسامی گیج کننده

در یکی از ســخنرانی هایم در دانشــکده روانشناســی دانشــگاه تهران، سخنران 
دیگــر، در حــال اجــرای یــک مســابقه بــود و زمانــی کــه قصــد داشــت برنــده را 
اعــام کنــد، دســتش را داخــل تنگ شیشــه ای کــرده، یک کاغــذ بیــرون آورده 

و شــخصی را بــه بــاالی ســن فــرا خواند:

آقای مهرزاد فرهادی

کسی باال نیامد، او مجدد صدا زد:

آقای مهرزاد فرهادی

خانمی از جایش بلند شد و به سمت سن حرکت کرد.

ســخنران گفــت: خانــم شــما چــرا بــاال میاین؟ گفتــم آقــای مهــرزاد فرهادی 
ــاال بیان ب

خانم فرمودند: من مهرزاد فرهادی هستم!

هم سخنران و هم سرکار خانم کمی خجالت زده شدند!

حــال اگــر ایــن ســرکار خانــم در فعالیت هــای اجتماعــی و تجــاری نقــش 
پررنگــی داشــته باشــد، مطمئنــا از ایــن نــوع مســائل بیشــتر برایشــان پیــش 
ــت خــود و اطرافیان شــان شــود. ــد موجــب خجال ــه می توان ــد ک ــد آم خواه

ــوده و  ــان مشــترک ب بخشــی ار اســامی هســتند کــه بیــن خانم هــا و آقای
امــکان گیــج شــدن مخاطبــان را دارنــد. مــن پیشــنهاد می کنــم اگــر قصــد 
داریــد فعالیتــی تجــاری انجــام دهیــد کــه ممکن اســت ایــن موضــوع برای تان 

دردسرســاز شــود، ایــن نام  هــا را تغییــر دهیــد. 
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نام هایی از این دست:

مهــرزاد بــرای خانمهــا، شــهرزاد بــرای  آقایــان، شــروین بــرای  خانم هــا، عزت 
بــرای خانم هــا، پویــا بــرای خانم هــا و ...........

و خاطره دوم

در جلســه ای دیگــر هــم کــه چنــدی پیــش در آن حضــور داشــتم، یــک بــار 
اســم شــخصی خوانــده شــد بــا ایــن مضمــون:

خانم اکرم غام ...

امــا ایــن بــار یــک آقــای عینکی بــا کــت و شــلوار مشــکی و کــراوات صورتی، 
بلنــد شــده و به روی ســن رفــت! ایشــان اکــرم غــام............. بودند.

بــه نظــر مــن ایــن دوســت عزیــز،  یعنــی آقــای اکــرم غــام.........، هــم از بابت 
اســم و هــم بابــت نام خانوادگــی درگیــر واژه هــای تنبل هســتند.

اســامی ای بــا مــدل اکــرم، اشــرف، محبــت و....... کــه بــرای نــام مردان بــه کار 
رفته انــد نیــز طبــق قوانیــن ثبــت احــوال اکنــون ممنــوع بــوده و بــه راحتــی 

قابــل تعویض هســتند. 

پــس پیشــنهاد می کنــم اگــر قــرار اســت فعالیــت تجــاری  جــدی ای را انجام 
دهیــد ، حتمــا روی اســامی خــود یک بازنگــری مجدد بفرماییــد و اگــر الزم بود 

آن هــا را رســمی یــا حداقل غیررســمی تغییــر دهید.

 حــال ماشــین نام ســازی را روشــن کنیــد و اســامی ای را کــه می شناســید 
را در دســتگاه  بگذاریــد:

حامد بهداد  قیف باالی ماشین نام سازی  نام زرنگ

قیف باالی ماشین نام سازی    نام زرنگ پرویز پرستویی 
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ــین  ــه    ماش ــک هنرپیش ــوان ی ــه  عن ــدی  ب ــین احم حس
ــی ــا خنث ــل ی ــی تنب ــازی  نام نام س

اما حسین احمدی ...... باید چکارکند؟ 

چرخاندن  قســمت ســاخت ماشین نام ســازی حســین احمــدی 
نامــی زرنــگ امیرحســین احمدی دسته

ــه عنــوان  ب ــاالی ماشــین نام ســازی  عیســی رجبــی   قیــف ب
یــک ســخنران موفقیتــی نامــی تنبــل

پیشــنهاد مــن بــرای ایشــان بــا کمتریــن میــزان تغییرات  ماشــین 
ــت.  ــی  اس ــیحا رجب مس چرخاندن دسته ــازی نام س

ــه واژه عیســی پیــدا کــرد کــه پذیــرش  نزدیکتریــن نامــی کــه می تــوان ب
اطرافیــان را نیــز در بــر دارد. مســیحا

اسم و فامیل خودتان ......................................... قیف باالی ماشین نام سازی

اگر خنثی با تنبل بود  ماشین نام سازی دسته را بچرخانید

اسم و فامیل یکی از دوستانتان   ......................................................... قیف باالی ماشین 
نام سازی

ماشین نام سازی دسته را بچرخانید   اگر تنبل یا خنثی بود

ــد رئیــس یــا همکارتــان  در ادامــه دو اســم آشــنایان دیگرتــان کــه می توان
باشــد را انتخــاب کــرده و در ماشــین بگذاریــد. ایــن کار بــرای ایــن اســت کــه 

قــدرت تحلیــل و ســاخت نام تــان را افزایــش بدهیــد.
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اسم و فامیل...................................................... قیف باالی ماشین نام سازی

اگر  خنثی یا تنبل بود................ماشین نام سازی. چرخاندن دسته

اسم و فامیل.................................................... قیف باالی ماشین نام سازی دسته 
را بچرخانید 



فصل هشتم:

واژه های روزمره
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بفرما، بنشین، ....

چنــدی پیــش و زمانــی کــه بــه یــک مجموعــه فروشــگاهی لوازم خانگــی، 
مشــاوره مــی دادم درصــدد بررســی مشــکات عدیــده  آن ها بــودم که یکــی دوتا 

از مســائل ایــن مجموعــه توجهــم را بــه خــود جلــب کــرد.

یکــی از مشــکات بــه ظاهــر کوچــک ولــی مهــم ایــن مجموعــه اســتفاده از 
واژگان نامناســب بــود.

ــد از  ــم. بع ــاده کردی ــای نظرســنجی آم ــک ســری فرم ه ــدم ی ــن ق در اولی
خریــد و  نصــب کاال بــه مشــتریان زنــگ می زدیــم و 5 پرســش می پرســیدیم.

نتیجه این بود:

در فرمهای نظر سنجی مشتریان به این نکته اشاره شده بود که:

 دراغلــب مــوارد، نیروهــای تحویــل بــار و خدماتــی، تنــد و گاهــی بی ادبانــه  
ــد. برخــورد می کنن

یعنــی بــه عبارتــی بیشــترین نارضایتی هــا از واژگان و برخوردهــا بــود و نــه 
قیمــت  و کیفیــت کاال!
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ضمــن ایــن کــه تعــداد قابــل توجهــی از مشــتریان راضــی را نیــز افــرادی 
تشــکیل می دادنــد کــه مشــتریان دائمــی مجموعــه بــوده و بــه اســم و فامیــل 

توســط فروشــندگان شــناخته می شــدند.

مــوارد را دقیقــا بررســی کــرده و یــک فرهنــگ واژگان جدیــد و یــک دســتور 
بــه خاطرســپاری نــام مشــتریان برایشــان تعریــف کــردم که چنــد نمونــه از آن 

ــم: ــر می نمای ــان ذک را برای ت

اولین راهکار:

زمانــی کــه بــرای برررســی اعتراضــات وارد عمــل شــدم، متوجــه شــدم کــه  
گرفتــن پــول توســط نیروهــای حمــل بــار از مشــتریان اغلــب باعث مشــکات 

می شــود.

 افــرادی کــه بــار حمــل می کردنــد اغلــب از طبقــات پاییــن اجتمــاع بــوده 
ــوع، کار را  ــن موض ــه همی ــد ک ــوردار بودن ــی برخ ــیار ضعیف ــات بس و از ادبی
ــا تدویــن یــک برنامــه بســیار دقیــق از  ــه شــدت مشــکل می کــرد. پــس ب ب
هزینه هــای تبلیغاتــی ســنتی مجموعــه کاســته و هزینــه حمــل و نقــل بــار 
را بــرای مشــتریان کامــا رایــگان کردیــم تــا دیگــر وجهــی بیــن مشــتری و 

ــدل نشــود. ــری رد و ب نیروهــای بارب

همیــن یــک کار هــر چنــد کــه بــار هزینــه ای داشــت اما خــود تاثیــر مثبتی 
حــدود 90 درصــد داشــت و اعتراضــات بــه شــدت کم شــدن.
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دومین راهکار:

ــرای نیروهــای  یــک فرهنــگ واژگان و همچنیــن اصــول آداب معاشــرت، ب
خدماتــی و حمــل بــار تعریــف کــرده و قوانیــن بســیار ســخت گیرانه ای در ایــن 

خصــوص تدویــن کردیــم. 

اما بیشترین بازخورد را از همان هزینه رایگان به دست آوردم.

نتیجــه ایــن کــه: بعضــی مواقــع تــاش بــرای تغییر فرهنــگ کامــی برخی 
از افــراد، علی الخصــوص در کوتاه مــدت تاثیــر چندانــی نــدارد!!

سومین راهکار:

  نیروهــای فــروش، شــب بــه شــب کل فاکتورهــای فــروش را بازدیــد نمــوده 
تــا اســامی مشــتریان را  بــا چهره شــان بــه خاطــر بیاورنــد.

ــندگان  ــه مجــدد مشــتریان، فروش ــان مراجع ــث می شــد زم ــن کار باع  ای
نام هــای فامیــل آن هــا را بــه خاطــر آورده و در ســام و احوالپرســی پیش قــدم 

. ند شو

بعضــی از مواقــع هــم بــرای بــه خاطــر ســپاری، یــک تصویــر را بــه نــام یــا 
فامیــل افــراد پیونــد می زدیــم کــه بهتــر بــود کمــی هــم خنــده دار باشــد.

مثــا شــخصی عینکــی و کــم مو کــه نــام فامیلــش شــامبیات...... بــود را این 
گونــه مثــال زدیم:

ــن خاطــر عینکــی شــده و  ــه همی ــده( خــورده و ب  ایشــان شــام بیات)مان
ــه اســت! ــش ریخت موهای

شــاید بــه نظــر خنــده دار و مضحــک بیایــد امــا کار می کنــد. توصیــه می کنم 
حتمــا ایــن روش را بــرای بــه خاطرســپاری نام افــراد بــه کار ببرید.
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نتیجــه ایــن کار خیلــی زود مشــخص شــد. مشــتریانی کــه بــه محــض ورود 
مجــدد بــه مجموعــه، بــا نــام فامیلشــان خوانــده می  شــدند،  احســاس بســیار 
ــب  ــندگان متعج ــوش و ذکاوت فروش ــات از ه ــی اوق ــته و گاه ــری داش بهت

می شــدند.

حال این که همه این ها تکنیک های تمرین شده بود و نه هوش و ذکاوت!

ــد  ــواب می ده ــما ج ــن روش در کســب و کار ش ــر ای ــم اگ ــه می کن  توصی
حتمــا آن را بــه کار ببندیــد.

ــر  ــوی دیگ ــراد را جل ــن اف ــت ای ــام درس ــد ن ــر بتوانی ــوص اگ علی الخص
مشــتریان صــدا بزنیــد ایــن کار بــه شــدت باعــث ایجــاد افتخــار در اغلــب 
مشــتریان خواهــد شــد. احســاس شــناخته شــدن حــس خوبــی اســت کــه 

ــردم خواهــان آن هســتند. ــب م اغل

یک رفتار شخصی خودم را برای تان مثال می زنم.

ساندویچ زبان

یــک ســاندویچی کوچــک و محلــی می شناســم کــه  چندیــن ســال اســت 
از آنجــا ســاندویچ زبــان می خــرم و االن دیگــر تقریبــا بــا هــم دوســت هســتیم.

اغلــب مــوارد غــذا را تلفنــی ســفارش می دهــم و زمانــی کــه بــرای گرفتــن 
ــد: ــش می گوی ــه همکاران ــازه او می شــوم از دور ب ــذا  وارد مغ غ

غذای آقای مهدی نژاد را بیاورید.

سپس خودش هم رو به من می گوید: چطوری آقا احسان! خوش اومدی.

در قــدم بعــدی کارت عابــر بانکــم را بــه او می دهــم و خــودش بــدون ایــن 
کــه رمــز بپرســد کارت را می کشــد! چــون رمــز مــرا حفــظ اســت!!
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ــه کار  ــرا ب ــل م ــام و فامی ــه ن ــن گون ــه او ای ــی ک ــم: زمان ــه می گوی  صادقان
ــرم. ــذت می ب ــیار ل ــرد بس می ب

خصوصا اگر افراد دیگری هم آن جا حضور داشته باشند.

این کار احساس افتخار و غرور به من می دهد.

در همــان حــد  افتخــاری کــه در همایش هــا و ســمینارها، ســخنران از توجه 
حضــار کســب می نمایــد! 

ناگفتــه نمانــد کــه این ســاندویچی بــرای خــودش یــک برند معــروف محلی 
اســت و مشــتریان پــر و پــا قرصی کــه اغلب جوانــان هســتند دارد.

ــم و از گفتــن آن هــم  ــروش کار می کن ــازار ف ــن موضوعــات در ب مــن روی ای
ابایــی نــدارم. مطمئــن هســتم مکان هایــی وجــود دارنــد که تعــداد زیادی از شــما 
دوســتان  بــه آن جــا مراجعــه کــرده و مشــتری دائــم و وفادارشــان هســتید چون، 

شــما را می شناســند و بــا نــام کوچــک یــا نــام فامیــل صدای تــان می کننــد.

البتــه ایــن کار، زمانــی فوق العــاده ارزشــمند اســت کــه آن کســب وکار هــم 
در نــوع خــودش، برنــدی شناخته شــده و معــروف  باشــد.

چهارمین راهکار

 جایگزیــن نمــودن واژگان روزمــره فروشــندگان در زمانــی کــه قــرار بــر ایــن 
بــود از حســاب های مشــتریان اســتعام گرفتــه شــود. یعنــی بــه طــور مثــال، 
مشــتری تقاضــای خریــد اقســاطی کاال را داشــت و منــوط بــه ایــن بــود کــه 
چــک مشــتری اســتعام برگشــتی شــده و پــس از تاییــد، کاال بــرای مشــتری 

ارســال شــود.
بســیاری از مشــتریان در ایــن مرحلــه احســاس ناراحتــی می کننــد یــا بــه 

ــر می خــورد! اصطــاح  کمــی بهشــان ب
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پــس مــا روی فرهنــگ واژگان کار کردیــم و بــه جــای ایــن واژه کــه بگوینــد 
چک های تــان توســط مــا بابــت برگشــتی اســتعام شــود گفتــه می شــد:

چک های تان توسط سیستم حسابداری استعام گردش می گردد.

با این تغییر بیان واژگان2 اتفاق می افتاد:

1. مشــتری متوجــه می شــد کــه کنتــرل چــک توســط یــک سیســتم مجزا،  
یعنــی حســابداری انجــام می پذیرد.

2. از واژه چــک برگشــتی اســتفاده نمی گردیــد و بــه جــای آن از واژه گــردش 
حســاب اســتفاده می شــد.

ــری  ــتری تغییی ــت مش ــک در رضای ــیار کوچ ــر واژه گان بس ــن تغیی همی
ــود.  ــاد نم ــمگیر ایج چش

پنجمین راهکار

 ادبیات بین کارمندان و مدیران مجموعه بود.

قانونــی وضــع شــد کــه مدیــران و کارمنــدان یکدیگــر را بــا لفــظ آقــای و 
خانــم ............ صــدا بزننــد و یــا اگــر بــا اســم کوچــک فــردی را صــدا می زننــد 

حتمــا از واژگان آقــا یــا خانــم اســتفاده نماینــد!

مثا آقای میرحسینی، خانم رنجبر، آقا وحید، علی آقا و .............

ایــن کار بــه شــدت روحیــه جمعــی مجموعــه را بــاال بــرده و از تنش هــای 
موجــود کاســته شــد.
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راهکار ششم

این دوستان از بابت خدمات پس از فروش خود دچار مشکل بودند.

  البتــه در ایــران ایــن موضــوع یــک مبحــث فراگیــر اســت و بــه قــول یکــی 
از دوســتان مشــاور و ســخنرانم، واحدهــای خدماتــی اغلــب شــرکت ها )دقــت 

کنیــد گفتــم: اغلــب، نــه همــه( بیشــتر شــبیه لیان شــامپو اســت!

توضیــح: لیان شــامپو یک قلعه تشــکیل شــده از یاغیــان بود که فرمانده شــان 
هــم لینچــان نــام داشــت! اگــر اطاعــات بیشــتر خواســتید از دوســتان و افــراد 

قدیمی تــر بپرســید بــه شــما خواهنــد گفت.

 مشــتری کاالیــی را خریــداری نمــوده  و جنــس دچــار مشــکل فنــی شــده 
بــود. در اغلــب مــوارد، مشــتری در چنین حالتی احســاس اســترس داشــته و به 

مجموعــه مراجعــه نمــوده و تقاضــای حــل مشــکل را دارد.

ــرای حــل  ــرکاران را ب ــا تعمی ــد: باشــد م ــه مشــتری می گفتن مســئوالن ب
ــتیم. ــان می فرس ــه منزلت ــکل ب مش

ــرکار  ــتریان از واژه تعمی ــوده و مش ــی ب ــه کاال در دوران گارانت ــی ک از آنجای
احســاس خوبــی نداشــتند، اغلــب اظهــار نارضایتــی کــرده و تقاضــای تعویــض 

کاال را داشــتند.

من این واژه تعمیرکار را با واژه تکنسین و سرویسکار جایگزین نمودم.

یعنی در موارد خدماتی، به جای این که گفته شود، تعمیرکارمان می آید   می گفتند: 

تکنســین یــا سرویســکار مربوطــه جهــت بازدید مســاله شــما می آیــد. حتی 
ــه جــای آن از واژه  مســاله  ترجیحــا از واژه مشــکل هــم اســتفاده نکــرده و ب

ــم. ــتفاده می کردی اس
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همچنیــن اگــر محصولــی بــه مجموعه بــرای رفع مشــکل عــودت شــده بود،  
در پاســخ مشــتری می گفنند: تکنســین مجموعه در اســرع وقت مســاله شــما 

را رفــع خواهــد نمود.

واژه تکنســین و سرویســکار بــار معنایــی متفاوتــی از تعمیــرکار دارد،  
علی الخصــوص در ایــران کــه واژه  تعمیــرگاه  و تعمیــرکار بــرای اغلــب افــراد 
مســاوی اســت بــا یــک مغــازه کثیــف و شــلوغ، پلــوغ کــه کاالی شــما هرگــز 

ســالم از آنجــا خــارج نخواهــد شــد!

بالطبــع تعمیــرکار هــم بــرای اغلــب ایرانی هــا معنــای تصویــری مرتبــط بــا 
همــان تعمیــرگاه نــه چنــدان مطلــوب را دارد.

راهکار هفتم

 ایــن بــود کاری کننــد تــا مشــتریان بتواننــد نــام یــا فامیــل فروشــندگان یــا 
مدیــران مجموعــه را بــه خوبــی حفــظ کننــد.

در اولین قدم هم من نام خانوادگی خودم را به عنوان مثال قرار دادم:

نام فامیل من نامی خنثی است: مهدی نژاد. 

اغلب افراد در به خاطرسپاری اسم کوچک مشکلی ندارند، احسان. 

امــا در بــه خاطرســپاری نــام فامیــل، تعــداد زیــادی از افــراد برخــی از مواقــع 
ــور و امثال هــم.  ــد: مهــدی زاده، مهدی پ آن را اشــتباه تلفــظ کــرده و می گفتن

مــن هــم یــک راهــکار بــرای خــودم ســاختم:

ــار نــام  بــرای معرفــی بــه افــرادی کــه مــرا بــار اول می دیدنــد و یــا یــک ب
ــم:  ــد می گفت ــتباه خطــاب می کردن ــرا اش ــل م فامی
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هــر موقــع در بــه خاطرســپاری قســمت دوم فامیلــی من مشــکل 
داشــتید بــه یــاد   فامیلی رئیــس جمهــور ســابق، آقــای احمدی نژاد 

بیفتیــد، بــا ایــن تفــاوت کــه مــن مهدی نژاد هســتم!

احمدی ))نژاد((- مهدی))نژاد((

بــه ایــن صــورت بــرای فروشــندگان و مدیــران آن مجموعــه هــم قاب هــای 
ذهنــی ســاختیم تــا نامشــان در خاطــر مشــتریان بماند.

ــه  ــود را  این گون ــام فامیلــش تیمــوری ب فی المثــل، یکــی ار مدیــران کــه ن
ــا پایــش  ــام خانوادگــی مــن تیمــوری اســت کمــی ب ــم:  ن ــی می کردی معرف
لنــگان راه می رفــت و می گفــت بــه یــاد تیمــور لنــگ بیفتیــد تــا نــام مــن بــه 

خاطرتــان ســپرده شــود!

شــاید االن بخندیــد امــا اگــر بــا ایــن روش کنــار آمدیــد، توصیه می کنــم آن 
را بــه کار بســته و تاثیراتــش را ببینید.

بــا همیــن تغیییــرات ســاده واژگان، بخــش زیــادی از مشــکات روزمــره این 
مجموعــه فروشــگاهی رفــع گردید.

ــان  ــم، هم ــش را بگوی ــن بخ ــت آورد ای ــم دس ــه بخواه ــک جمل ــر در ی اگ
ضرب المثــل قدیمــی خودمــان اســت کــه می گویــد:

ــن  ــا ای ــانند، ام ــوم را می رس ــک مفه ــردو ی ــین  ه ــا و بنش بفرم
هنــر شماســت کــه بتوانیــد از آن هــا درســت اســتفاده  کنیــد.

در ادامــه تعــدادی از واژگان عمومــی و روزمــره را نــام می بــرم کــه مطمئــن 
هســتم بــا تغییر بــه کاربــردن آنها نتایــج بهتــری از روابط مــان خواهیــم گرفت.

چنــد واژه پرکاربــرد روزانــه کــه در جامعــه مــا بار ســنگینی ایجــاد می نمایند 
یــا بــه اصطــاح  )تنبــل هســتند( و اگــر بتوانیــم آن هــا را بــا واژه های ســبک تر 

یــا زرنگ تــر جایگزیــن نماییــم احســاس بهتــری به وجــود خواهــد آمد:
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سرطان
1. واژه ســرطان را بــا واژه کنســر جایگزیــن نماییــم. هرچنــد ایــن واژه فرنگی 

اســت، امــا اغلــب مــا در ایــران ســرطان را مســاوی بــا مــرگ می دانیــم! 
البته خود واژه سرطان هم عربی است و فارسی نیست.

بازرسی
2. بــه جــای کلمــه بازرســی )بــرای هرچیــزی( کــه بــار معنایی بســیار تندی 
دارد از واژه کنتــرل اســتفاده نماییــم. مگــر ایــن کــه منظورمــان ایجــاد رعــب و 

ــت باشد. وحش

مالیات
3. بــه جــای واژگان دارایــی و مالیــات، از واژه اداره امــور اقتصــادی اســتفاده 
ــاغل آزاد،  ــان مش ــر صاحب ــد اکث ــه می آی ــات ک ــی و مالی ــم دارای ــم. اس کنی

ــد.  ــترس می گیرن اس

البته این پیشنهادی برای دولت است که انجام دهد.

قرص توهم زا
4. بــه جــای اســتفاده از واژه قرص هــای شــادی آور در رســانه های عمومــی از 
واژه  قرص هــای توهــم زا یــا روانی کننــده اســتفاده شــود. شــما وقتــی می گوییــد 

قــرص شــادی آور عمــا داریــد بــرای آن تبلیــغ می نمایید!

ــام ببــرم امــا  واژگان بســیار زیــادی وجــود دارنــد کــه می توانــم برای تــان ن
فعــا بــه همیــن چندتــا بســنده می کنــم. 
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اما پیشنهاد من برای شما
بــه دور و بــر خودتــان نگاهــی عمیق تــر بیندازیــد و واژگانــی را کــه احســاس 

می کنیــد نیــاز بــه تغییــر دارنــد را تغییــر مثبــت دهید.
همــه ایــن هــا را گفتــم تــا شــما عزیــزان را نســبت بــه قدرت هــای مثبــت 
و منفــی واژگان آگاه تــر کنــم. هــر چنــد کــه مطمئن هســتم بســیاری از شــما 
همیــن االن هــم از ایــن نــوع واژگان جایگزیــن شــده در کســب و کار و روابــط 

خــود  اســتفاده می نماییــد.
پــس روی اســتفاده از واژگان مناســب یــک بازنگــری مجــدد کنیــد. حتــی 
ــان  ــواده و همکاران ت ــای خان ــا اعض ــره ب ــورت روزم ــه ص ــه ب ــی ک روی واژگان

ــد. ــتفاده می نمایی اس
مــن خــودم از زمانــی کــه در حــال نوشــتن ایــن کتــاب بــودم بــه شــدت 
ــه کار بــردن واژگان مناســب فکــر می کنــم. علی الخصــوص در ارتبــاط  روی ب
بــا همســر و فرزنــدان، اســتفاده از واژگان مناســب کمــک شــایانی بــه ارتباطات 

بهتــر شــما خواهــد نمــود.
یک نکته دیگر را می گویم و این بخش را به پایان می رسانم:

افــراد بســیار مــودب و متشــخصی را دیــده ام که تنهــا در یک مــکان از واژگان 
نامناســب اســتفاده می نمایند.

آن هم در اتومبیل و زمان رانندگی در خیابان است!
ــود می نشــینید  ــل خ ــه در اتومبی ــروز ک ــن ام ــم از همی ــش می کن خواه
قبــل از اســتفاده از اولیــن واژه رکیــک یــا نامناســب، آن را بــا واژه  ای مودبانــه 

جایگزیــن نماییــد.

از شما ممنونم.
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تمارین فصل:
ماشین نام سازی را روشن می کنیم:

تنبل 1. واژه تعمیرکار برای یک مجموعه فروشگاهی

واژه تکنسین یا سرویسکار  زرنگ چرخاندن دسته ماشین نام سازی

تنبل 2. واژه شادی آور برای قرص های مخدر 

چرخاندن دسته واژه توهم زا برای قرص های  ماشین نام سازی
زرنگ مخدر

تنبل 3. واژه سرطان برای کسی که این بیماری را گرفته است 

ــرای کســی  ــته واژه کنســر ب چرخاندن دس ــازی ماشــین نام س
خنثی یــا زرنگ کــه خــودش یــا عزیزانــش دچــار ایــن بیمــاری هســتند 

4. واژه اســتعام چک برگشــتی، برای بررســی حســاب یک مشــتری 
تنبل

چرخاندن دســته واژه بررســی گــردش مالــی  ماشــین نام ســازی
زرنگ توســط حســابداری 

چند تا را خودتان بنویسید:

اگــر خــدای ناکــرده تنبلــی کــرده و خــودکار یــا مــداد نداریــد مــن صبــر 
ــد. ــد و بیاوری ــم بروی می کن

از مــن بــه شــما نصیحــت: هــر گاه بــدون خــودکار یــا مــداد کتابی در دســت 
گرفتیــد بدانیــد از کتــاب خواندتــان کمتریــن نفعی نخواهیــد برد!!

حاال خودتان می دانید و این کتاب.
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5. واژه ..............................برای .............................تنبل. ماشین نام سازی..................................
چرخاندن دسته...........................زرنگ

6. واژه ...............................برای..................................تنبل. ماشین نام  سازی............................
چرخاندن دسته...............................زرنگ.

7. واژه ...............................برای..................................تنبل.ماشین نام سازی.............................
چرخاندن دسته...................................زرنگ

8 . واژه ................................برای.............................تنبل. ماشین نام سازی...............................
چرخاندن دسته ............................... زرنگ

ــان  ــری هرچــه بیشــتر خودت ــرای یادگی ــد و ب ــت می گذاری ــه وق ــن ک از ای
ــم. ــما ممنون ــد از ش ــل می کنی ــا را ح تمرین ه

بــه شــما تضمیــن می دهــم اگــر خــودکار به دســت باشــید و نــکات کاربردی 
هــر کتــاب ارزشــمندی را کــه می خوانیــد یادداشــت کنیــد و بــه اصطــاح من 

کتــاب را خط خطــی کنیــد، جــزو خــواص جامعــه خواهیــد بود.
ایــن کار کم کــم شــما را بــه یکــی از مطلعــان جامعــه خــود بــدل خواهــد 

کــرد! البتــه اگــر تــا االن نیســتید.
خوب عزیزان من سفر به سرزمین نام  سازی رو به پایان است.

حیف که چه زود تمام شد.
در ادامــه دریــک فصــل کوتــاه بــه مــرور مــواردی کــه تــا االن اشــاره کردیــم 

خواهــم پرداخــت کــه توصیــه می کنــم حتمــا آن را مطالعــه کنیــد.
ــذاری  ــایت و نام گ ــذاری س ــرای نام گ ــردی ب ــاه و کارب ــه کوت ــا دو ضمیم ضمن
ــا را  ــد آن ه ــرد دارد می توانی ــان کارب ــر برای ت ــه اگ ــای آموزشــی آورده ام ک کتاب ه
نیــز مطالعــه نماییــد. درغیر این صــورت نیــازی به مطالعــه این دو ضمیمه نیســت.

و بریم تا فصل بسیار مهم مرور را با هم بخوانیم.





فصل ویژه

نام گذاری کتاب
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ــن  ــاب و عناوی ــورد نام گــذاری کت ــه صــورت تخصصــی در م ــن فصــل ب ای
فصل هــای کتــاب نویســی نوشــته شــده اســت. آنهــم بــا رویکــرد آموزشــی و 

تجــاری.

پس اگر این زمینه ها برای شما جذابیت ندارد می توانید این فصل را نخوانید.

متشکرم.

دغدغه شخصی

من برای نام گذاری این کتاب  بین دو نام دچار تردید شده بودم

ــام کتابتــان جلــب  قوانیــن نام گــذاری کتــاب می گویــد کــه بهتــر اســت ن
توجــه ایجــاد کنــد و کمــی هــم خــاص باشــد.

ــه  ــودم ک ــرده ب ــاب انتخــاب ک ــن کت ــرای ای ــی درواژه را ب ــام ترکیب ــن ن م
ترکیبــی از دروازه+ واژه  بــود.

امــا یــک قانــون دیگــر هــم داریــم کــه می گویــد در زمینــه ای اگــر اولیــن 
هســتید می توانیــد از نــام اصلــی همــان کاری کــه انجــام  می دهیــد اســتفاده 

نمایید.
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مثــل همــان نــام اصلــی یعنــی نام هــای تجــاری، تنبــل، زرنــگ، خنثــی کــه 
آن را نیــز  انتخــاب کــرده بــودم نامــی  کــه بســیار بــه موضــوع نزدیــک  بــود!

نام درواژه برای کتاب الکترونیکی نام گذاری انتخاب شد.

برای آگاهی بیشتر شما دوستان در زیر 5 قانون نام گذاری کتاب را آورده ام:

البتــه اینهــا قوانینــی هســتند کــه مــن بــه کار می بــرم و احتمــاالً  قوانیــن 
دیگــری هــم وجــود دارنــد.

قانون اول

توصیــه می شــود اگــر قصــد داریــد کــه وارد مبحثــی شــوید کــه قبــا وجود 
داشــته اســت از اســامی ای اســتفاده نماییــد کــه باعــث ایجاد تعجب شــوند!

مثل قورباغه ات را قورت بده برایان تریسی. 

چــون صدهــا کتــاب در مــورد مدیریــت زمــان وجــود داشــته اســت، برایــان 
تریســی بــه درســتی بــا ایــن عنــوان کنجــکاوی ایجــاد کننــده، بــه نام گــذاری 

ــش پرداخت. کتاب

کتــاب زاگ، اثــر نیومایــر کــه یــک اثــر پرفــروش در بازاریابــی و برندینــگ 
ــون جلــب توجــه بهره گرفتــه اســت. اســت نیــز از همیــن قان

البتــه ایــن اســم از همــان واژه معــروف زیــگ زاگ آمــده اســت. در این عرصه 
کتاب هــای زیــادی وجــود داشــته اســت و زاگ بــا همیــن نــام متفــاوت ســری 

در ســرها بیرون آورده اســت.

ناگفتــه نمانــد کتاب هایــی بــا فــروش بیــش از 30 میلیــون نســخه و بیشــتر 
در دنیــا داریــم کــه از اســامی عــادی اســتفاده کرده انــد چــون در زمینه هــای 

خودشــان تقریبــا اولیــن بوده انــد، مثــل:
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)بیندیشــید و ثروتمنــد شــوبد( اثــر ناپلئــون هیل، که حدود 80 ســال اســت 
کــه در حــال فــروش بــوده و پرفروش تریــن کتــاب کســب و کار دنیاســت. در 
آن زمــان کتاب هــای زیــادی در ایــن زمینــه وجــود نداشــته و اســم واضــح و 

روشــن بــه آن هــا کمــک شــایانی کــرده اســت.

کتــاب )هفــت عــادت مردمــان موثــر( اثــر اســتفان کاوی هــم همین طــور 
کــه تــا بــه امــروز بیــش از30 میلیــون نســخه فروش داشــته اســت و  دقیقــا در 

عنــوان مشــخص اســت کــه قــرار اســت چــه چیــز را آمــوزش  دهــد.

قانون دوم

 اگــر کتــاب شــما، گــروه ســنی یــا اجتماعــی خاصــی را در بــر گرفته اســت، 
بهتــر اســت در عنــوان کتــاب مشــخص کنیــد. فی المثــل کتابــی کــه بــرای 

بیمه ای هــا نوشــته شــده اســت: 7 اشــتباه مهلــک  یــک کارگــزار بیمــه!
راز موفقیت یک بانکدار!

معمای ثروت یک معلم ساده!

قانون سوم
 یکــی از مــوارد دیگــری کــه اگر بتوانیــد آن را در عنــوان بیاوریــد باعث جلب 
توجــه می شــود اســتفاده از اعــداد اســت. در 2 مثــال بــاال ایــن اعــداد وجــود 
داشــت و همین طــور کتــاب 7 عــادت مردمــان موثــر، 12 ســتون موفقیــت اثــر 
جیــم ران و کتاب هــای برایــان تریســی کــه اغلــب عــدد 21 هســتند و ...............

البته اعداد لبه تیغ هستند و باید با دقت از آن ها استفاده کنید.

اعــداد در عنــوان کتــاب تــا حــدودی می تواننــد بــرای خواننــده توقــع ایــن را 
کــه قــرار اســت بــا چــه چیــزی مواجــه شــوند در پی بیــاورد.
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قانون چهارم

ــه را در  ــک نظری ــا ی ــک روش و ی ــان ی ــما خودت ــر ش ــر اگ ــوارد دیگ در م
زمینــه ای جدیــد ارائــه داده ایــد بســیار بهتــر اســت آن را در  عنــوان کتــاب خود 
بیاوریــد. مثــل مــن کــه قصــد داشــتم از  ماشــین نام ســازی  اســتفاده کنــم.

کتــاب پرفــروش ســت گادیــن بــا نــام گاو بنفــش، دارای دو قابلیــت اســت. 
هــم جلــب توجــه و هــم ایــن کــه اصطاحــی مخصــوص خود نویســنده اســت 

و از ابتــدا تــا انتهــای کتــاب بــه کار مــی رود.

ســت گادیــن کتــاب دیگــری نیــز دارد کــه شــیب نــام دارد و در ایــن کتــاب 
مســیر موفقیــت را بــه گذشــتن از یــک شــیب بــا زاویــه بــاال تشــبیه نمــوده 

اســت. ایــن گونــه اصطاحــات بســیار ارزشــمند و کاربــردی اســت.

6 کاه تفکــر  نیــز کتابــی ارزشــمند از دکتــر ادوارد دوبونــو  اســت کــه بــه 6 
نــوع تفکــر موجــود در مغــر مــا انســان ها می پــردازد، نمونــه ای ترکیبــی دیگــر 

بــرای اســتفاده از عــدد و اصطاحــات شــخصی نویســنده اســت. 

قانون پنجم

  نکتــه دیگــری کــه در نام گــذاری وجــود دارد اســتفاده از واژه هــای تصویــری 
ــد  ــد در خری ــد می توانی ــا اســتفاده نمایی ــن گزینه ه ــد از ای ــر بتوانی اســت. اگ

کتــاب شــما نقــش ایفــا کنند.

مثل:

 شنا با کوسه ها اثر هارو اکر

قورباغه را ببوس برایان تریسی

سوپ جوجه برای روح
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چه کسی پنیر مرا ربود

دیدن ماشین های قرمز و............

هــر چــه مولفه هــای تصویــری در نــام  کتــاب شــما و اصــوال هــر نــام دیگــر 
ــر  ــر در خاط ــا بهت ــن نام ه ــه ای ــوند ک ــث می ش ــند باع ــته باش ــود داش وج

مشــتریان بماننــد.

ــای  ــی از کتاب ه ــردم همگ ــام ب ــه ن ــی ک ــت کتاب های ــر اس ــه ذک الزم ب
معتبــر و پــر فــروش دنیــا بــوده و اگــر بــه زمینه هــای موفقیــت و کســب و کار 

ــد باشــد. ــد بســیار مفی ــا می توان ــدن آن ه ــد خوان عاقه مندی

نقش مهم زیرعنوان در کتاب

 در کتــاب، شــما ایــن فرصــت را در زیــر عنــوان هــم داریــد کــه  موضــوع 
خودتــان را معرفــی نماییــد.

چــه بســا اگــر زیــر عنــوان کتــاب قورباغــه را قــورت بــده برایــان تریســی 
ــرد! ــاد نمی ک ــی ایج ــروش باالی ــاب ف ــن کت ــود نداشــت، ای وج

 شــما در زیــر عنــوان، طــی یــک یــا دو خــط توضیــح می دهیــد کــه قــرار 
اســت چــه منفعتــی بــه خواننــده برســانید.

نکته قابل ذکر این است که:

ــم و ممکــن اســت در  ــد  آموزشــی، تجــاری می گوی ــا دی ــکات را ب ــن ن  م
زمینــه کتاب هــای علمــی، تاریخــی و .... قوانیــن دیگــری هــم حاکــم باشــند.

امــا در هــر حــال اگــر قصــد داریــد کتابــی پرفــروش بســازید روی عنــوان و 
زیــر عنــوان بســیار دقــت کنیــد.
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پشت جلد:

پس از این دو عامل، پشت جلد هم فرصت خوبی برای عرض اندام است.

اگــر می توانیــد، از افــراد معروفــی در حــوزه خودتــان توصیــه نامــه بگیریــد و 
اگــر نــه،  در چنــد خــط یــک تبلیــغ از خودتــان و کتــاب بنویســید، بــه نحــوی 
کــه کســی کــه کتــاب را بــرای اولیــن بــار در دســت می گیــرد، وقتــی متــن 

پشــت جلــد را خوانــد جــرات نکنــد کتــاب را نخــرد!
این خیلی مهم است.

پروفسور آی اس هایاکاوا
ــناتور  ــه در دوره ای س ــاکاوا  ک ــام پروفســور های ــه ن شــخص دانشــمندی ب
کالیفرنیــا بــوده اســت واژه هــا را بــه چنــد دســته تقســیم کــرده اســت و آن هــا 

ــان فرضــی قــرار داده اســت. را روی یــک نردب

روی پلــکان ایــن نردبــان هــر چــه باالتــر رویــم واژگان انتزاعی تــر_
می شــوند غیرملموس تــر_ 

1. واژه هــای گــروه اول یــا پایــه کــه تصویــری و کامــا مشــخص هســتند و 
حتــی یــک کــودک هــم می توانــد آن هــا را خوبــی تجســم کنــد مثــل:

فیل زرد، هلو، سیب سبز، انار سرخ و........

2. واژه هــای گــروه دوم واژه هــای عمومی تــر هســتند کــه افــراد بایــد از ســطح 
باالتــری از واژگان بــرای بیــان آنهــا اســتفاده نماینــد. در مــورد مثال بــاال می توان 

از چهارپایــان، میوه جــات نــام بــرد کــه ســطح باالتــری را شــامل می شــوند.

3. واژه هــای گــروه ســوم واژه هــای نســبتا انتزاعــی هســتند مثــل جانــداران، 
خوراکی هــا و ....
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کــه گــروه بزرگــی را در بــر می گیرنــد و معمــوال تصویــر مشــخصی را بــرای 
ــاداور نیســتند. ما ی

4. واژه هــای گــروه چهــارم امــا واژه هــای فوق انتزاعی هســتند، مثل بشــریت، 
حیات، موفقیــت و ..........

که مخاطبان سطح باالتری را مدنظر قرار می دهند.

بهتریــن راهــکار ایــن اســت کــه بــرای عناویــن فصل هــای کتــاب از واژه های 
گــروه اول و یــا دوم اســتفاده شــود تــا همــواره در خاطــر بماننــد. اگر ایــن امکان 

وجــود نداشــت بــه ترتیــب از واژه هــای گروه هــای بعــدی اســتفاده نمایید.

توضیح این که:

ــت از واژگان  ــر اس ــخنرانی های تان بهت ــاب و در س ــن کت ــگارش مت  در ن
تمــام گروه هــا اســتفاده نماییــد، تــا بتوانیــد بــه خوبــی مفهــوم را رســانده و بــه 

ــم نشــوید! ــم مته ــاده انگاری ه س

ــا و  ــرکت کنندگان در همایش ه ــی ش ــاب و حت ــدگان کت ــی از خوانن برخ
ــد. ــل ســاده گویی مواخــذه کنن ــه دلی ــا ممکــن اســت شــما را ب کارگاه ه

متاســفانه بســیاری از مــا خصوصــا در ایــران، تصــور می کنیــم کــه اگر مطلب 
مهمــی را بیــان می کنیــم یــا می شــنویم بایــد حتما پیچیــده هم باشــد.

یکــی از دوســتانی کــه در آلمــان زندگــی می کنــد و چندیــن و چندبــار در 
دوره هــای آنتونــی رابینــز مــدرس موفقیــت، شــرکت کــرده اســت می گفــت: 

مــا 5000 دالر ورودی داده بودیــم و یــک روز کاس مــا، در یــک زمیــن گلف 
برگــزار شــد. تنهــا کاری کــه رابینــز انجــام داد زدن تــوپ گلــف بــا چــوب و بــا 

زوایــای مختلــف بود!



۱7۴

نام های تجاری تنبل، زرنگ، خنثی
دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند

وی بــه ایــن ترتیــب بــه مــا نشــان مــی داد کــه اگــر یکــی دو ســانتی متــر 
متفــاوت ضربــه بزنیــم محــل فــرود تــوپ ده هــا متــر تفــاوت پیــدا می کنــد!

در تمــام یــک روز همایــش، وی ســعی داشــت همیــن یــک مفهــوم ســاده و 
تصویــری را بــه مــا برســاند! فقــط و فقــط همیــن.

امــا  فعــا در ایــران اگــر مــا همچنیــن همایشــی برگــزار کنیــم اغلــب افــراد 
ایــن موضــوع را بــه حســاب کــم اطاعــی ما گذاشــته و بــه اصطــاح می گویند 

فانــی دارد وقــت تلــف می کنــد.

مــن بــر همیــن اســاس و بــرای متهــم نشــدن بــه ایــن عنوان-ســاده گویی- 
پیشــنهاد می کنــم، بهتــر اســت کــه در جــای جــای کتابتــان یــا ســخنرانی تان 

از تمــام گروه هــای واژگان اســتفاده نماییــد. 

انتخاب نام فصل ها

چنــد نکتــه قابــل ذکــر در مــورد نام گــذاری فصل هــا وجــود دارد کــه اگــر 
بتوانیــد آن هــا را رعایــت کنیــد می توانــد باعــث بهتــر شــدن کتابتــان شــود:

1. بهتــر اســت اســامی خــاص باشــند و لزومــی نــدارد کــه 100 درصــد بــه 
موضــوع فصــل مرتبــط باشــد؛ مثــا در یــک کتــاب بازاریابــی نوشــته شــده 

اســت: جنــگ در ذهــن مشــتریان.

2. یــک ویژگــی را توضیــح دهــد و بــه خواننــده بگویــد کــه اگــر این فصــل را 
بخوانــد چــه عایــدی خواهد داشــت: 

 5 رازی که وکا هرگز به شما نخواهند گفت

3. کنجــکاوی ایجــاد نمایــد؛ مثــا در کتــاب جدامانــدگان مالکــوم گادول 
آمــده اســت: راز تیــم ملــی هاکــی کانــادا! 
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4. عصاقــورت داده نباشــد. بهتــر اســت کمــی فکــر کنیــد و یــک برداشــت 
خــاص از موضــوع فصــل درآورده و آن را بنویســید. پیشــنهاد می کنــم بــه یــک 
ــن کار  ــد، ای ــی بیندازی ــا نگاه ــای فیلم ه ــه عنوان ه ــد و ب ــوپ بروی ــو کل ویدئ
می توانــد ایده هــای خوبــی بــرای نــام کتــاب و نــام فصل هــا بــه شــما بدهــد.

5. اســم فصل هــا حتمــا نبایــد موضــوع کل فصــل باشــد. دقیقا مثــل فیلم ها 
کــه ممکن اســت اســم فیلم، یــک ســکانس از فیلم باشــد.

6. عنــوان فصل هــا بــا لحــن انــرژی مثبــت بیان شــود و بار منفی نداشــته باشــد. 
این هــا خــود باعــث جلــب عاقــه مخاطب و محــرک خوانــدن فصول اســت.

جلد کتاب
ــرای خریدکتــاب شــما مراجعــه  مخاطبــان کــه در مکان هــای حضــوری ب

ــد: ــدام می کنن ــر اق ــا روش زی ــب ب ــد اغل می کنن
1. رنگ و طرح جلد

2. عنوان اصلی کتاب
3. عنوان فرعی یا زیر عنوان

4. پشت جلد
5. صفحات اول داخل کتاب

پس دستورالعمل مشخص شد:
ــوان گفــت  ــا رعایــت کنتراســت کار کنیــد، چــون می ت ــا کیفیــت و ب 1. ب

اولیــن عامــل جلــب توجــه اســت.

2. روی انتخــاب عنــوان کتــاب و همین طــور فونــت و ســایز آن بــه شــدت 
دقــت کنیــد. اغلــب بهتــر اســت فونــت عنــوان در بزرگ تریــن ســایز ممکــن 
ــده شــود. همین طــور جلــب توجــه  ــه خوبــی خوان ــا از راه دور هــم ب باشــد ت

عنــوان بســیار مهــم اســت. حداکثــر از دو نــوع فونــت اســتفاده نماییــد.
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3. کاری کــه در ایــران اغلــب انجــام نمی شــود را حتمــا انجــام دهیــد و آن 
ــرای شــما فــروش  یکــی دو خــط نوشــتن زیــر عنــوان اســت. زیــر عنــوان ب
اصلــی را ایجــاد می کنــد. قولــی کــه بــه مشــتری می دهیــد و کارآیــی اصلــی 

ــت. ــان اس کتاب ت

4. پشــت جلــد کتــاب هــم فرصتــی مناســب بــرای گرفتــن توصیــه از افــراد 
ــاب و  ــی از کت ــه کوچک ــاب، خاص ــت آوردهای کت ــات دس ــهور، توضیح مش
خاصــه هــر تبلیغــی بــرای این اســت که افــراد ترغیــب شــود کتــاب را خریده 

بخوانند. و 

نکتــه مهــم ایــن کــه هیــچ گاه قیمت را پشــت جلــد کتــاب ننویســید. چون 
معیــار خریــد کتاب تــان قیمــت آن می شــود.

ــر  ــتند و اگ ــت هس ــا و قیم ــوان فصل ه ــه، عن ــل و اولی ــات داخ 5. صفح
می توانیــد قیمــت را جایــی بنویســید کــه عناویــن جــذاب فصل هــا دیده شــود.

ــرای   زمانــی کــه فــرد در حــال ایــن اســت کــه تصمیــم بگیــرد پــول را ب
ــه  ــرای او توجی ــد ب ــرفصل ها می توان ــودن س ــذاب ب ــردازد ج ــما بپ ــاب ش کت

قیمــت مناســبی باشــد.
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تمارین فصل: 

مداد یا خودکارتان را برداشته و چند جای خالی زیر را پر کنید.

ــل آن  ــاب را داخ ــد کت ــای چن ــرده و نام ه ــن ک ــازی را روش ــین نام س ماش
بگذاریــد:

1. گاو بنفش  ماشین نام سازی  زرنگ

2. سرزمین رویاها ماشین نام سازی  خنثی

3. 5 روش استیو جابز در سخنرانی  ماشین نام سازی  زرنگ

4. فنــاوری مــدرن طراحــی وب ســایت های آموزشــی ماشــین 
ــر  ــی و اگ ــی خنث ــتند نام ــن هس ــته اولی ــن رس ــر در ای ــازی  اگ نام س

ــود. ــوب می ش ــف محس ــی ضعی ــد نام ــود دارن ــر وج ــای دیگ نمونه ه

5. جنگ بازاریابی ماشین نام سازی  زرنگ

6.  ..................... ماشین نام سازی .....................

7.   ..................... ماشین نام سازی .....................

8 .  ..................... ماشین نام سازی .....................





فصل ویژه:

نام گذاری سایت
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فصلــی کــه پیــش رو داریــد بــه صــورت اختصاصــی در رابطــه بــا نام گــذاری 
ســایت نوشــته شــده اســت  و چنانچــه شــما دوســت عزیــز بــه ایــن زمینــه 

ــد. ــدن آن صرف نظــر نمایی ــد از خوان ــد می توانی ــه ای نداری عاق

ــن پرســیده می شــود  ــا  از م ــن روزه ــه ای ــن ســواالتی ک یکــی از بیش تری
راهنمایــی بــرای گذاشــتن اســم ســایت اســت.

من چند تکنیک بسیار مهم کاربردی را برای تان آورده ام:

1. امالی واژگان

تمــام تاشــتان را بکنیــد تــا واژگان را جــوری انتخــاب کنید که امــکان تایپ 
اشــتباه بــه حداقل برســد.

تعــداد زیــادی از اســامی فارســی در تایــپ التیــن یــه صورت هــای مختلفــی 
نوشــته می شــوند کــه ممکــن اســت بــا نــام شــما جــور نباشــد.

مثال:

احسان مهدی نژاد
EHSAN MEHDINEZHAD
EHSUN MEHDYNEJAD
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EHSAN MEHDINEJAD

و ده ها مدل دیگر

پــس بهتــر اســت چنانچــه اســمتان مثــل نــام و نــام خانودگــی مــن امــکان 
تایــپ اشــتباه دارد از ایــن نــام بــرای عنــوان ســایت خــود اســتفاده نکنیــد.

امــا اگــر اســمتان از لحــاظ تایــپ التیــن امــکان کمتریــن اشــتباه را داشــت 
می توانیــد از آن هــا اســتفاده کنیــد. البتــه بــه شــرطی کــه هدفتــان برندســازی 

شــخصی باشــد و نــه شــرکتی.

(BABAK RAD ( به طور مثال: بابک راد

همینطــور اگــر قصــد داریــد یــک نام شــرکتی یــا غیر شــخصی برای ســایت 
خــود بگذاریــد هــم همین قانــون را بــه کار بگیرید.

به طور مثال:

نامی که امکان تایپ اشتباه آن کم باشد.
Medadesabz.com

Manobebin.com

Raftardarmani.com

بــا ایــن حــال اگــر نامتــان امــکان تایــپ دو حالــت را داشــت بهتــر اســت که 
هــر دو دامیــن را خریــداری کنید.

مثا:

RAFTARDARMANI.COM   RAFTARDARMANY.COM 

 نکته دیگر این که ترجیحا دو پسوند را کنترل کنید.
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.COM    .IR

 اگــر ایــن دو دامیــن خالــی باشــند می توانیــد نــام خــود را ثبــت نماییــد. 
ــر وارد شــوید: ــه یکــی  ازســایت های زی ــرای کنتــرل ایــن موضــوع هــم ب ب
WHOIS365.COM              WHOIS.NET                       DOMAINTYPER.COM

Domainname.com          WORDHIPPO.COM           Bertina.us

NAMESTATION.COM  ( انتخاب نام تجاری)           NAMESMITH.IO (انتخاب نام تجاری)

در ایــن ســایتها بــا یــک باکــس خالــی مواجــه می شــوید کــه امــکان تســت 
همــه دامین هــا وجــود دارد.

البتــه بــرای ثبــت دامیــن ) آی آر( کمــی بــا پیچیدگــی مواجــه هســتیدکه 
خیلــی هــم ســخت نیســت.

) NIC.IR ( سایت علوم بنیادی

 در ایــران مســئول دامنــه   )آی ار( اســت کــه  بــا ارســال مدارکی مثل اســکن 
کارت ملــی می توانیــد. ایــن دامنــه را ثبــت نمایید.

دامنه ها به صورت یک ساله و یا بیشتربه شما اجاره داده می شوند.

 قیمــت دامنه هــای  دات کام حــدود 15 دالر اســت و دامنه هــای ای از 
ــد. ــال پرداخــت نمایی ــه ری ــد ب ــه می توانی ــالیانه اســت ک حــدود 5 دالر س

اگــر کارتــان را تــازه شــروع کرده ایــد و بــه نامتــان خیلــی مطمئــن نیســتید 
بهتــر هســت نــام را یــک ســاله بگیرید.

ضمنــا بــرای خریــد دات کام هــم می توانیــد از شــرکت های زیــادی کــه در 
ایــران هســتند اســتفاده نمایید

مثل پارس پک، هاست  ایران،  ایران هاست و.....
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اغلــب ایــن شــرکت ها نــام را بــه اســم خودتــان می گیرنــد و از ایــن بابــت 
نگرانــی وجــود نــدارد. امــا بازهــم کنتــرل کنیــد که نــام دامنــه به نام شــخصی 

ــد. خودتان باش
قابلیــت جدیــدی کــه در ثبــت دامیــن بــه وجــود آمــده اســت امــکان ثبــت 

نــام فارســی بــا پســوند دات کام اســت.
com.مدادسبز

com.کامران کامروا

  و یا هر عنوان نامی که شما بخواهید بگذارید.
یک نکته:

بهتــر اســت بــرای چک کــردن امــکان موجودی نــام دامیــن از همان ســایت 
))هــو ایــز(( خارجی  اســتفاده نمایید.

چــون ممکــن اســت کــه اگــر نامتــان خیلــی خــاص باشــد و شــما آن را 
در ســایتهای ایرانــی چــک می کنیــد چنانچــه 24 ســاعت بعــد بــرای ثبــت آن 

اقــدام کنیــد دیگــر آن نــام وجــود نداشــته باشــد!!

 2. نام های تصویری

اگر بتوانید از واژه های تصویری استفاده نمایید بسیار بهتر است.
مثا همان 

MEDADESABZ

هم رنگ دارد و هم تصویری است.

عــدد هــم می توانــد بــه شــرطی کــه خــاص باشــد بــه شــما کمــک کنــد. 
فقــط ســعی کنیــد از عــدد یــک اســتفاده ننمایید چــون بیــش از حد اســتفاده 

شــده اســت.
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مدیر1. کتاب 1، همراه 1. خانه 1. ماشین 1. اماک 1  و ...................

اعداد تکراری و بی کیفیت شده اند مگر اعداد خاص و مرتبط با موضوع

همیــن مثــال ))هوایــز365(( چــون عــدد 365 روزهای یک ســال اســت در خاطر 
می مانــد. شــما هــم فکــر کنید و یــک عدد مخصــوص خودتــان را پیــدا کنید.

3. نامهای کوتاه تر بهتر هستند

هــر چــه نــام کوتاه تــر باشــد هــم بهتــر اســت. اغلــب مــا انســان ها خصوصــا 
امــروزه بســیار تنبــل شــده ایم. خــود مــن بــه شــخصه اگــر در اینســتاگرام و 
شــبکه های مجــازی یــک اســم طوالنــی ببینــم حوصلــه خواندنــش را نــدارم.

پــس هــر چــه می توانیــد از نام هــای کوتاه تــر اســتفاده نماییــد. کوتــاه را بــا 
اختصــاری اشــتباه نگیرید!

پــس اگــر بخواهیــم بــه صــورت خاصــه گفته هــای بــاال را خاصــه وار تکــرار 
ــامل: کنیم ش

1. امکان تایپ راحت
2. استفاده از مولفه های تصویری

3. کوتاه  اما اختصاری ممنوع!
4. ثبت هر دو دامین:

.com    .ir

این موارد اگر رعایت شوند شما می توانید بگویید که نام تجاری خوبی دارید.
نکته :

یــک مــورد بســیار مهــم این  اســت که امــروزه اغلــب افــراد از طریق ســرچ های 
گــوگل و شــبکه هایی مثــل بینــگ و یاهــو بــه ســایت شــما می رســند و شــاید 

اصــا نیــازی نباشــد کــه اســم کامل ســایت شــما را تایــپ نمایند.
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اما تیر آخر!

اگــر تمــام ایــن راه حل هــا بــه شــما بــرای ســاخت و انتخــاب یــک دامیــن 
کمــک نکــرد از ایــن گزینــه اســتفاده نماییــد:

وارد ســایت www.namemesh.com بشــوید و در آن جــا کلمــه مــورد نظــری را 
کــه دوســت داریــد آن را بــه دســت آوریــد بنویســید.

ــابه و  ــای مش ــواع دامین ه ــی ان ــورت تصادف ــه ص ــودش ب ــایت خ ــن س ای
ترکیبــات جدیــد و طنــز نــام انتخابــی شــما را کــه دامنه هــای آزاد دارنــد بــه 

ــد! ــام می کن ــما اع ش

البتــه بــاز هــم تکــرار می کنــم، تنهــا زمانــی از ایــن گزینــه اســتفاده نماییــد 
کــه دیگــر هیــچ راهــی نداریــد.

پــس اگــر محتــوای ســایت شــما حرفــه ای و پربــار بــوده و لینک هــای زیادی 
داشــته باشــد ایــن خــود  عامــل هدایــت افــراد به ســایت شــما خواهــد بود.

البتــه اگــر نــام ســایت شــما از ویژگی هایــی کــه در بــاال ذکر شــده برخــوردار 
باشــد امــکان بــه خاطرســپاری را راحت تــر کــرده و امــکان بازگشــت دوبــاره و 

چندبــاره افــراد بــه ســایت شــما را بیشــتر می نمایــد.

ــذاری ســایت وجــود  ــرای نام گ ــت ب ــادی در اینترن ــع زی ــه مناب ــد ک هرچن
دارند.امــا مــن ســعی کــردم نکاتــی را کــه خــودم بــرای نام گــذاری بــه کار بردم 

را بــه شــما عزیــزان آمــوزش دهــم.

بــه نظــر مــن کمــی بــرای انتخــاب نامــی کــه قصــد داریــد برایتــان مانــدگار 
ــت بگذارید. باشــد وق

این نام شاید تا سال ها معرف شما و کسب و کارتان باشد.



موفق و نامدار باشید.

فصل آخر:

مرور مهم آموخته ها
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خــوب خوشــحالم و بــه شــما صمیمانــه تبریــک می گویــم کــه بــا هــم تــا 
ــد! ــر از آن خط خطــی کردی ــه و مهم ت ــاب را مطالع ــن بخــش کت ای

این دومی خیلی مهمتر است.

اکنــون خیلــی کوتــاه و کاربــردی بــه مرور فصولــی کــه گذراندیم می پــردازم. 
بــر طبــق منحنــی فراموشــی  ابینگ هــاوس تقریبــا 80 درصــد آموخته هــای ما 
تنهــا پــس از 24 ســاعت بــه فراموشــی ســپرده می شــود و تنها خاصه نویســی 

و مــرور آموخته هــا اســت کــه مانــع ایــن فراموشــی می شــود.

مــن ســالهای زیــادی فقــط کتــاب می خوانــدم بــرای یــک بــار، بــدون ایــن 
کــه خاصه نویســی کنــم.

اطاعــات بســیار زیــادی را انباشــته کردم بــدون این کــه بتوانــم در زمان های 
الزم از آنهــا اســتفاده نمایــم. تــا ایــن کــه فهمیدم بایــد کتاب را خاصه نویســی 

و مــرور کــرد تــا فهمید!
پیشــنهاد مــن به شــما دوســت عزیــز آگاه کــه این کتــاب را مطالعــه نمودید 
ــان را خط خطــی  ــن کتاب ت ــای م ــر خــاف توصیه ه ــر ب ــه اگ ــن اســت ک ای
نکردیــد! در اولیــن فرصــت کــه پیشــنهاد می کنــم حداکثــر تــا 3 روز آینــده 
باشــد کل کتــاب را مــروری دوبــاره کــرده و نکاتــی را فکــر می کنیــد برای تــان 
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ــا آ5  ــذ آ4 و ی ــا روی کاغ ــاب ی ــوده اســت را داخــل کت ــردی ب جــذاب و کارب
نوشــته و داخــل کتــاب بچســبانید.

ایــن کار باعــث می شــود تــا شــما بــه صــورت حرفــه ای تــری مطالــب را بــه 
خاطــر بســپارید و در زمان هــای الزم از آنهــا اســتفاده نماییــد.

اکنون مرور کتاب را با هم آغاز می کنیم.

در فصــل اول بــه مبحــث اســامی محصــوالت پرداختیــم و روش هایــی را در 
مــورد نام گــذاری محصــوالت آموختیــم.

1. نام هــای مرتبــط بــا محصــول و اســتعاره ها کــه بیشــترین بازخــورد را در 
بیــن مشــتریان دارنــد. مثالــش هــم نام هــای مثــل فرآورده هــای لبنــی چوپــان 

ــداران بودند. و دام

همچنین قالی سلیمان، پفک نمکی، خوشخواب را هم مثال زدیم.

ــه ماشــین های  ــم ک ــال زدی ــری و دارای شــخصیت را مث ــای تصوی 2. نام ه
آهــو بیابــان، ســیمرغ، ســس خرســی را در بــر می گرفتنــد.

3. نمونه هــای خارجــی را مثــال زدم کــه شــامل شــامپوی هــد انــد شــولدرز 
بــه معنــی ســر وشــانه ها بــود.

در فصــل دوم بــه تلــه نام هــای اختصــاری پرداختیــم کــه مثال هــای ایرانــی 
و خارجــی را در آن آوردم.

شــرکت هایی مثــل آی بــی ام  پــس از ســالها فعالیــت و  هزینــه میلیاردهــا 
دالر پــول توانســته اند معروفیــت کســب کننــد و شــما نمی توانیــد از ابتــدا بــا 

نامــی مثــل )آر ام تــی( کارتــان را شــروع کنیــد!

رضا، مریم، تراب.
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تنهــا حالتــی کــه اجــازه اســتفاده از نا مهــای اختصــاری را داشــتیم زمانــی 
ــود مثــل مــدل  ــود کــه اختصارمــان شــبیه یــک کلمــه خــوش آوا شــده ب  ب

)ف.ی .ا.ت( فیات

یا مثل مدل یگانهای ارتش: نزاجا، نداجا

اما در مجموع اسامی اختصاری مورد تایید نیستند!

در فصــل ســوم بــه اســامی ترکیبــی پرداختیــم و اینکــه اگــر بتوانیــد از ایــن 
دســته اســامی اســتفاده نماییــد می تــوان امیــد موفقیــت بــه آنهــا را داشــت.

نام کافــی شــاپ پنــزا را مثــال زدم. کــه از حــروف ابتدایــی نــام و فامیــل پندار 
زاهــدی تشــکیل شــده بود.

نام فدکس و آدیداس را نیز در بخش نام های خارجی آوردم

همچنین اکساب را نیز به عنوان نامی توانا مثال زدیم.

نام هــای ترکیبــی خــوب هســتند بــه شــرطی کــه بتوانیــد از آنهــا یــک نــام 
خــوش آوا درآوریــد. 

ــا  ــی ب ــه بررســی نام هــای ژنریــک پرداختــم کــه تفاوت در فصــل چهــارم ب
ــد. ــی دارن ــای عموم نام ه

نــام  ژنریــک ســاحی قدرتمنــد بــرای مالــکان آن هاســت البتــه بــه شــرطی 
کــه مراقــب رقیبــان باشــند و حضوری همــواره قدرتمند در بازار داشــته باشــند.

بــه عبارتــی وقتــی پفــک نــام ژنریــک یــک محصــول اســت، اصــل همیــن 
محصــول بایــد بســیار قدرتمندانــه در بــازار حضــور داشــته باشــد!

درســت مثــل محصــول تیــغ ژیلــت کــه هــم بــه نــام ژنریــک تبدیل شــده و 
هــم قدرتمندتریــن در بازار اســت.
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ــه  ــن ک ــم و ای ــام پرداختی ــه گســترش ن ــه مبحــث تل در فصــل  پنجــم ب
ــوالت  ــرای محص ــود ب ــروف خ ــول مع ــک محص ــم ی ــد از اس ــرکت ها نبای ش

ــد. ــد خــود اســتفاده نماین جدی

این کار ذهنیت بازار را نسبت به محصول شما ضعیف می کند.

دو تحقیــق موفــق بیــن المللــی را آوردم کــه نشــان  مــی داد نام هــای تجاری 
کــه بــا گســترش خــط بــه بــازار آمده انــد از نام هــای تجــاری جدیــد ضعیف تــر 

عمــل کرده انــد.

ــس  ــه پ ــی را آوردم ک ــازی ایران ــرکت یخچال س ــک ش ــال ی ــن مث همچنی
ــین  ــاق گاز و ماش ــد اج ــه تولی ــدام ب ــون اق ــال اکن ــد یخچ ــال های تولی ار س

ــود. ــه نمــوده ب ــام اولی لباسشــویی تحــت همــان ن

البتــه فقــط یــک حالــت بــرای اســتفاده از ایــن مبحــث وجــود داشــت  و آن 
هــم زمانــی بــود کــه شــما محصــوالت زیــاد و کوچکــی داریــد و نمی توانیــد 

هــزار نــام تجــاری درســت کنیــد.

در فصــل ششــم بــه مبحــث مولتــی برنــد یــا چنــد برنــدی پرداختیــم  کــه 
شــرکت ها اگــر بــا ایــن اســتراتژی فعالیــت می کننــد بهتــر اســت  محصوالتــی 
رقیــب هــم نداشــته باشــند و بایــد هــر کــدام از نام هــای تجــاری آنهــا رهبــری 

یــک فــرآورده را در  دســت داشــته باشــد.

روش اشــتباهی کــه یــک شــرکت بــزرگ ایرانــی در پیــش گرفتــه بــود را 
تحلیــل کردیــم. ایــن شــرکت همزمــان چندیــن محصــول شــبیه هــم از لحاظ 
ظاهــر و قیمــت در بــازار دارد کــه مشــغول خــوردن یکدیگــر هســتند و این کار 

باعــث تفرقــه بیــن فروشــندگان آنهــا شــده اســت.

نمونــه موفــق خارجــی پراکتــر انــد گمبــل را مثــال زدیــم کــه بــه درســتی 
ــه اســت. ــد را در پیــش گرفت روش مولتی برن
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ــا  ــه درســتی ب ــه موفــق داخلــی مینــو را مثــال زدم کــه ب همچنیــن نمون
ــود  ــار خ ــازار را در اختی ــی از ب ــه بخش های ــاری جداگان ــای  تج ــاب نام ه انتخ

ــرار داده اســت. ق

ــت و  ــان از  موفقی ــه نش ــورز آوردم ک ــرال موت ــا و جن ــی از تویوت مثال های
ــت. ــازار داش ــان در ب ــت آن شکس

در فصــل هفتــم بــه مبحــث بســیار مهــم نام هــای اشــخاص پرداختــم کــه 
چالــش برانگیزتریــن فصــل ایــن کتــاب بــود!

اسامی تنبل، زرنگ و خنثی را بررسی کردیم.

همچنیــن واژه هــای ممنوعــه را نــام بردیــم. از تحقیقی بین المللی یــاد کردیم 
کــه در آن بــه تاثیــر پیشــداوری افــراد در خصوص اســامی پرداختــه بود.

واژه ممنوعــه اصلــی کــه مــن بــه شــدت بــا آن مشــکل داشــتم غــام بــود 
کــه دیدیــم طبــق قوانیــن ثبــت احــوال ایــران هــم اکنــون گذاشــتن ایــن واژه 

ممنــوع شــده اســت.

ایــن فصــل بســیار مهم اســت و بــه نظر مــن داشــتن دیدگاهی هوشــمندانه 
می توانــد زندگــی بســیاری از افــراد را بهبود ببخشــد.

همچنین از یک تکنیک افزودن واژه امیر برای قدرتمندتر کردن اسامی نام بردم.
عباس به امیر عباس

حسین به امیرحسین
و ........

در فصــل هشــتم بــه کاربــرد واژه هــای روزمــره پرداختــم و تاثیــر بســیار زیاد 
آنهــا در محــاورات تجــاری روزانه.

ــکات  ــذف مش ــرای ح ــگاهی و ب ــه فروش ــک مجموع ــه در ی ــی ک تغییرات
ــل آوردم. ــن فص ــنهاد دادم را در ای ــا پیش ــی آنه ارتباط
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بــه جــای واژه بــا بــار ســنگین معنایــی تعمیــرکار پیشــنهاد دادم کــه از واژه 
ــتی از واژه  ــک برگش ــتعام چ ــای واژه اس ــه ج ــود و ب ــتفاده ش ــین اس تکنس

اســتعام گــردش حســاب اســتفاده نمودیــم.

همچنیــن از تکنیــک بــه خاطرســپاری نــام مشــتریان و فروشــندگان نــام 
بردیــم کــه می توانیــم بــا قــاب کــردن نــام وفامیــل افــراد اســامی آنهــا را بــه 

خاطــر بســپاریم.

مثــل شــخصی کــه عینکــی بــود و کــم مــو و مــا گفتیــم کــه وی شــام بیات 
خــورده و موهایــش ریخته اســت چــون فامیلــی اش شــامبیات..... بود!

همچنیــن در روابــط روزمــره بــه شــخصی کــه بــه بیمــاری ســرطان دچــار 
شــده اســت اســتفاده از واژه کنســر را پیشــنهاد دادیــم.

در دو فصــل ضمیمــه نیــز بــه بررســی نام گــذاری کتــاب و ســایت پرداختیــم که 
خوانــدن آن را بــرای اشــخاصی کــه بــا ایــن مواردســر وکار دارنــد مثمرثمــر می دانم.

ــی مناســب را  ــاب نام ــایت و کت ــام س ــرای ن ــم ب ــک کام بخواه ــر در ی اگ
ــا اســامی ای کــه یــک  ــود ی پیشــنهاد دهــم اســتفاده از نام هایــی تصویــری ب

ــده کننــد! ــر را در ذهــن مخاطبــان شــما زن تصوی

دوست خوب من، مرور این کتاب هم به پایان رسید.

بــه شــما تبریــک می گویــم، چــون بســیاری از افــرادی کــه کتــاب می خرنــد 
کتاب هایشــان را بــه آخــر نمی رســانند!

اکنــون شــما کــه ایــن مهــم را انجــام داده ایــد مطمئنــا جــزو هوشــمندان 
جامعــه هســتید.

از شــما یــک خواهــش دارم و آن ایــن کــه اگــر مطالــب ایــن کتــاب را مفیــد 
دانســتید، حتمــا آن را انتشــار دهید.
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البتــه پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه کتــاب را بــه دوســتانتان و افــرادی کــه 
فکرمی کنیــد می توانــد برایشــان موثــر باشــد هدیــه دهیــد.

جالــب ایــن کــه بدانید محصــول کتاب بــرای مــن کم ســوددترین اســت. اما 
چــون اعتقــادم ایــن اســت که کتــاب می توانــد موثرترین روش آموزشــی باشــد 
از شــما درخواســت دارم کــه اگــر مطالــب آن را مفیــد دانســتید حداقــل 5 نفــر 

دیگــر را هــم در آموزه هــای مــا شــریک کنیــد.

ســالهای ســال مــن بــه افــراد کتــاب  هدیــه مــی دادم و هیــچ چیــز برایــم 
لذت بخش تــر از ایــن نبــود کــه ببینــم چنــدی بعــد آن فــرد از مــن بــه خاطــر 

هدیــه دادن آن کتــاب تشــکر میکنــد!

علی الخصوص اگر در زندگی آن فرد تغییری حاصل شده بود.

همیــن االن هــم افــرادی دور و بــر شــما هســتند کــه شــاید منتظــر خواندن 
مطلبــی هســتند کــه برمبنــای آن تصمیمــی مهــم در زندگــی خــود بگیرند و 

قــرار کائنــات بــر ایــن اســت کــه آن واســطه خیــر شــما باشــید.

در صفحــه بعــدی کتــاب در یــک صفحــه دســتورالعمل ســاخت نــام تجاری 
را  قــرار داده ام.

شــما هــر زمــان کــه قصــد داشــتید یک نــام تجــاری بــرای خــود یــا دیگران 
بســازید، ایــن دســتورالعمل را جلــوی خودتــان قــرار داده و بــر آن اســاس یــک 

نام تجــاری بســازید.
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دیگر صحبت را به انتها می رسانم.

به پایان آمد این دفتر         حکایت همچنان باقیست

به صد دفتر نشاید گفت      حسب الحال مشتاقی

موفق و نام دار باشید          

احسان مهدی نژاد
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فصل آخر:
مرور مهم آموخته ها

متدلوژی اول انتخاب اسم برند با روش کشف الماس

1.  ابتــدا دقایقــی وقــت گذاشــته و  و کســب  وکار خــود را در 100 کلمــه 
توضیــح دهیــد

2.  ســپس تمــام تــاش خــود را بنماییــد تــا کســب و کار مــورد نظــر را در 3 
تــا 5 کلمــه مهــم خاصــه نمایید

3.  در ایــن مرحلــه وارد ســایت های واژه یــاب شــوید و معادلهــای هم معنــی 
کلیدواژه هــای اصلــی خــود را پیــدا کنیــد

4.  در این مرحله به صدها و شاید هزاران نام می رسید که باید الک شوند

5.  در آخریــن مرحلــه از بیــن ایــن تعــداد نــام اولیــه احتمــاال به تعــدادی نام 
زرنــگ خواهیــد کــه مــا آن هــا را المــاس می نامیم.

6.  این روش یکی از روشهای قدرتمند انتخاب اسم برند است.
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نام های تجاری تنبل، زرنگ، خنثی
دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند

متدولوژی دوم انتخاب اسم برند با روش دستورالعملی چندگزینه ای 

دستوراالعمل یک صفحه ای ساخت نام تجاری

ــرای شــخصی  ــل ذکــر ایــن کــه ایــن دســتورالعمل ب نکتــه قاب
قابــل اســتفاده اســت کــه فصل هــای کتــاب را بــه خوبــی مطالعــه 

کــرده باشــد

1. قــدم اول:  نگاهــی کوتــاه بــه عناویــن زیــر کــه شــاخصه های نام گــذاری 
تجــاری هســتند انداختــه و اگــر توانســتید نامــی بســازید کــه شــامل یــک یــا 

چندگزینــه از ایــن شــاخصه ها باشــد آفریــن بــر شــما!

2. امــا اگــر نتوانســتید بــه راحتــی نامــی را مشــخص نماییــد، ابتــدا روی یک 
کاغــذ ســفید آ4 یــا روی صفحــه یادداشــت موبایلتــان شــروع کنید به نوشــتن 
از طریــق طوفــان مغــزی. یعنــی مثــا شــاخصه نام هــای اســتعاره ای را مدنظــر 
قــرار داده و هرنامــی کــه بــه ذهنتــان آمــد را بنویســید. فقــط و فقــط و فــارغ از 
هــر چیــزی بنویســید. اگــر در ایــن مرحلــه بــه نامــی رســیدید کــه بــه نظرتان 

خیلــی خــوب آمــد می توانیــد نوشــتن را پایــان دهیــد.

3. اگــر در زمــان بررســی هــر کــدام از شــاخصه ها بــه نتیجــه نرســیدید،  بــه 
ــا می توانیــد  ــاز هــم ت همیــن ترتیــب ســراغ شــاخصه های بعــدی برویــد و ب

بنویسید.

4. در انتهــا بعــد از نوشــتن حداقــل 100 و حداکثــر هــر چــه بیشــتر دســت 
از نوشــتن برداشــته و شــروع کنیــد بــه تطبیــق دادن اســامی نوشــته شــده بــا 

ــاخصه ها ش

ــام آن  ــا در انج ــد ت ــام دهی ــار انج ــن ب ــن کار را چندی ــد ای ــا بای 5. مطمئن
ــوید. ــه ای ش حرف



۱۹۹

این کاری است که خود من مدتهاست انجام می دهم و نتیجه هم می گیرم.

شاخصه ها شامل:

1. نام های استعاره ای و تداعی

2. نام های تصویری

3. نام های مرتبط با ظاهر

4. نام های دارای شخصیت

5. نام های ترکیبی

6. نام هایی که چند گزینه را با هم داشته باشند

7. اگــر محدویــت قانونــی نداریــد، نام هــای التیــن و نــام بــه زبان هــای دیگــر 
مثل، انگلیســی، ترکی، اســپانیولی، کــردی و ......

طوفان فکری را فراموش نکنید.

در این مرحله می توانید از نام های به دست آمده در متدلوژی اول استفاده نمایید.
برای ثبت نام در دوره رایگان صوتی ساخت نام تجاری همین االن وارد سایت 

زیر شوید و ثبت نام نمایید.

www.1000modir.com

موفق و نام دار باشید.

احسان مهدی نژاد



در صفحــه انتهایــی تشــکر می کنــم از تمــام عزیزانــی کــه مــرا در بــه نتیجه 
رســاندن ایــن کتــاب یــاری نمودند:

جناب آقایان: 

نــادر ســید صفــوی، مهــدی حســینیه، علیرضــا) کــوروش عقیلــی(،  شــهاب 
داوری، ســید وحیــد میرحســینی،  علــی رنجبر، علــی تازیک، محمد ســرگزی، 
مهــرداد باییــان، شــروین اردالن، علــی اکبــر داوری، محمدرضا انصاری، فرشــید 
پاک نــژاد، دکتــر حمیدرضــا صالحــی، محســن محمــدی، جعفر معدنــی، بهروز 
کامیــاب، حســینعلی داداشــی، کاوه مدنــی، مهــرداد والــی، دکتــر هانــی قائدی، 
محمدپیــام بهــرام پــور، پیــام ســلیمیان،  بهــروز لطفیــان، مهــدی دماونــدی، 
محمــد کمالــی نیــا، روهــام کریمــی، عبدالرضــا مقســم، مهــران مهدی نــژاد، 
محمــد ســارانی، رضــا معصومشــاهی، امیــر ساســانی، نوید ســید صفــوی، دکتر 
صبامهــر، مصطفــی خزائی نــژاد، مصطفــی زاهدیــه، دکتــر علی خلیفــه، محمد 
هاشــمی، ایمــان مهــدی نــژاد، هوشــنگ مهدی نــژاد، مازیــار مهدی نــژاد، وحید 
شــجیع، هــادی محمدی فــر، دکتــر ســینا شــیخ، شــهرام محمدیــان، اســتاد 
محمدرضــا رضایــی،  مهنــدس متانــت،  امیــن مصلــی نــژاد اســتاد آل ریــس، 
مرحــوم جــک تــراوت و ســایر عزیزانــی کــه مــرا در ایــن مســیر یــاری نمودنــد!

رضاکریم زاده مدیریت کتابسرای اهل سخن و نماینده  انتشارات سخنوران 



سرکار خانم ها:

ــان، شــیما  ــژگان ماکوئی ــروی، م ــم ه ــری، مری ــی، آزاده پوراکب ــار ربیع گلن
صداقــت، فهیمه چراغعلی، ســاناز ســرخ پور، ســهیا نونهــال، المیرا مختــرع زاده 
، فرزانــه محمدی فــر، خانــم لــورا ریــس و ســایر بانوانــی کــه بــه مــن در ایــن 

مســیر کمــک نمودند!

تمامــی دوســتانی کــه در بــاال ذکــر نمــودم در مراحــل مختلــف تالیــف ایــن 
کتــاب از ویرایــش، ایــده، طراحــی، کار اجرایــی کمک حــال اینجانــب بوده انــد. 

به امید روزهایی پر از شادی








