


Dr.rezadabiri



یادگیری مداوم تمرین سرفصل ها
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برند چیست 
برند

سرفصل ها

هنذاولین چیزی است که در ،اولین طعم،برند اولین نام
!شما ایجاد می شود

ی هن شما مذاسم فوتبال به میان میاید اولین اسم که در 
....یا در بدنسازی و ؟آید چیست 

آن نام همان برند است
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چند اشتباه رایج در درک مفهوم برند
این اولین و مهمترین اشتباه است؟نام تجاری برند است 

در فوتبال مسی یک برند محسوب می شود ولی کسی نماد شخصی مسی را نمی شناسد 
،زرگانبسیاری از ب. اما عالمت تجاری نداشته باشید،شما ممکن است مالک برند بزرگی باشید

عموال مشخصی بزرگی محسوب می شوند که برندهای ،نویسندگان و سلبریتی ها،هنرمندان
.ندارندتجاری عالمت 

د اما یک برن،بت کنیدثممکن است برای خودتان یا محصول تان یک عالمت تجاری ،در مقابل
بت رسمیثهن مخاطب شکل می گیرد و نه با مجوز دولت و ذچون برند در . محسوب نشوید

.حقوقی
خودتان کافی است االن برای. عالمت تجاری داشته باشد،هر کسی می تواند با صرف هزینه ی اندکی

اما با . نیدبت کثآن را به سادگی ،یک نشانه ی گرافیکی طراحی کنید و در هر کشوری که هستید
.بت شده داریدثفقط یک عالمت تجاری ،این کار هنوز برند ندارید

د و مفهوم اما این که مفهوم برن. بت شده هم دارندثالبته برندهای بسیاری هستند که عالمت تجاری 
،مفرض کنی«مترادف»،فرض کرده و یا بدتر از آن«الزم و ملزوم یکدیگر»عالمت تجاری را 

.اشتباه است
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برند نمی شوند«حسن شهرت»به الزاما همه ی برندها همه 
ک برند االن به ی،فالن شخص یا فالن شرکت»: بسیاری از ما این اصطالح را به کار می بریم که

«.تبدیل شده است
سن شناخته شده و دارای ح)بت به کار می رود ثبرند با بار معنایی م،در چنین جمله ایً  معموال

هم می تواند شکل منفی،اما به خاطر داشته باشیم که برند شدن در معنای عام(. شهرت
.داشته باشد

حتی یک .حتی یک دزد باسابقه یا یک جنایتکار بالفطره را نیز می توان صاحب برند فرض کرد
خودروساز ضعیف هم که هر محصول اش ممکن است دارای صدها مشکل و ایراد بوده و 

دم جا هن مر ذدر برند مرگیاعدم ایمنیِ  برندممکن است به عنوان،هرگز قابل اتکا نباشد
.بیفتد و در کالم شان به کار برود

ه مردی که زنان را می دزدید و ب: سال ها در ایران یک برند شخصی قدرتمند بود«خفاش شب»
.فجیع ترین شکل به قتل می رساند

داعش یک برند است اما آیا میتواند به این برند برای رشد 
فردی اعتماد کرد و چه حسی را در شما به وجود می 

آورد
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برند بودن با گران بودن مترادف نیست

خیر

پاسخ شما

بله
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واقعیت

ه تردیدی در این نیست که برندهای گران قیمت بسیاری در دنیا وجود دارند کخیر
ژیلت و اپل نمونه هایی از آن ها محسوب ،رولکس،رولز رویس،رالف لورن
ه برندها اما به خاطر داشته باشیم که هیچ کس دیکته نکرده است ک. می شوند

.باید گران باشندحتما 
،تویوتا،اراز . برند شده اند،با ارزان بودن یا به صرفه بودن،بسیاری از برندهااتفاقا 

ب قدرتمندی محسواتفاقا برندهای بیک و هواوی هم برند هستند و ،سواچ
می شوند
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برند داشتن فراتر از شعار داشتن است

چه میخواهی
مهمترین سوال این است چرا 

میخواهید برند شوید

ارتباطات
ر و مفید ثداشتن ارتباط مو

در رشد برندینگ شما 
بسیار مهم است

دانش شما
در کاری که میخواهید انجام دهید 

آیا مهارت کافی دارید و از اعتماد 
به نفس کافی برخوردارید

شبکه های اجتماعی
به چه میزان در شبکه های 

اجتماعی فعال هستید و 
به چه شکل
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مشا برند هستید

چطور شروع می کنید هدف
01

برند

سرفصل ها

برند شخصی

دقیقا دنبال چه می گردید و
چه هدفی را دنبال می کنید 

ن این مهمترین و اساسی تری
بخش شروع است

اینکه بخواهید یم برند 02
ی شوید باید یک استراتژ
و این برندینگ داشته باشید
نیاز به گرفتن مشاوره 

تخصصی دارد
شبکه های اجتماعی وب سایت

داستن یک وب سایت برای 03
م رشد و معرفی خود بسیار مه

و اساسی است و باید در 
اولویت شما باشد

ی تهیه فیلم وپاکدست ها04
متعدد در راستای بهبود 

معرفی شما بسیار مهم و
اساسی است
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اهمیت و مزایای برند شخصی

پول

ارتباطات
زندگی شخصی

زمان
پرسونال 

برندیگ

9



سوال مهم

من نیاز به توسعه 
فردی و برندینگ 

؟شخصی دارم 
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برند

ه فعالیت زیاد در شبک
های اجتماعی با 
محوریت توسعه 

برندینگ

داشتن وب سایت 
شخصی با مالک ها و 
فاکتورهای برندینگ 

شخصی

مهارت کافی در حوزه 
درخواستی برندینگ 
شدن به شکل کامال 

حرفه ایی

ابزار های مهم برندینگ شخیص
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برند

سرفصل ها

برند شخصی

برند لوکس

برند لوکس یا الکچری
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برند

برند شخصی

برند لوکس

Luxury Brand

بطور نمونه گرانی های 
ند اخیر در کشور نشان بر 

بودن و یا الکچری بودن
نیست و تنها به دلیل

است ... عدم مدیریت و 

،فقط با گران کردن
لوکس نمی شوید

1

س تنها راه ایجاد برند لوک
در کار این است که خود 

را باور کنید و بدانید 
متفاوت هستید و کاری

که انجام می دهید 
خالقیت دارد

باور فردی

2

ادامه

استمرار در کار بسیار 
اد مهم است و شما باید ی
بگیرید هر روز باید 
ات نسبت به روز قبل مهر 
بیشتری کسب کنید

3

سرفصل
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کلیات

برند لوکس

تفاوت ایجاد کردن 
نسبت به دیگران و 

م دهی ظخالقیت و ن
در کار

برند شخصی

روی خود و مهارت خود 
کار کردند

برند

متفاوت بودند و در 
هن جای داشتنذ

مرور

14



دکرت رضا دبیری

مهم نیست کجا قرار دارید 

مهم این است آینده خود را بسازید 
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ارتباطات خود را : سوم 
ت نسبت که حوزه فعالی
خود گسترش دهید

برای آن هزینه : دوم 
کنید و زمان زیادی را در

ابتدا برای این کار 
اختصاص دهید

ید برای برند شدن اول با
یدیک هدف را تعیین کن

زمان زیادی را : آخر 
برای معرفی خود در 
ر شبکه های اجتماعی پ

طرفدار قرار دهید

نتیجه گیری



تیتر سوم تیتر دوم  تیتر اول

برای آموزش خود به 
ی دیگران زمان مناسب

قرار دهید

برند شدن در ورزش

به گونه ایی رفتار 
کنید تا محاطب 

احساس کند برای او 
اشته اییدذزمان گ

برای کار خود نرخ 
مشخصی را تعیین و
در زمان های خاص 

آپدیت کنید

سه نکته طالیی
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زمان

تمرکز

هزینه 

مهارت

ارتباطات

حضور مستمر

کلید موفقیت
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خالقیت-1 استراتژی برند-2 محاسبه رشد-3 برنامه-1

رثارتباط مو-5 مطالعه -6مهارت-7

19

در کل



به عقیده من بعد از 
برند شدن

به شعور مخاطب 
اریدذاحترام بگ
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.عنوان خود را وارد کنید

تیتر اول

لورم ایپسوم متن 
ساختگی با تولید
سادگی نامفهوم 

.است

لورم ایپسوم متن 
ساختگی با تولید
سادگی نامفهوم 

.است

تیتر دوم

لورم ایپسوم متن 
ساختگی با تولید
سادگی نامفهوم 

.است

تیتر سوم

تجزیه و تحلیل
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برند

برند شخصی و 
%25لوکس

استراحت

15%
ارتباطات

15%
زمان روزانه

20%
مطالعه

باشداین نمودار بر اساس تحقیق دکتر دبیری طراحی شده و عمومی نمی

روزانه تجزیه و تحلیل
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تمرین
25%

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iBTieoFGQHJRKvYzI--rAifnOPGi9vWOa6QLb3httjQ/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iBTieoFGQHJRKvYzI--rAifnOPGi9vWOa6QLb3httjQ/copy


برند

برند شخصی

برند لوکس

چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

مطالعه مطالعه تمرین برندسازی مطالعه

تمرین تمرین مطالعه مطالعه برندسازی

برندسازی برندسازی برندسازی تمرین تمرین

یادداشت 
روزانه

یادداشت 
روزانه

یادداشت 
روزانه

یادداشت 
روزانه

یادداشت 
روزانه

شنبه و جمعه برریس هفته5 تجزیه و تحلیل
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تمرین برندسازی مطالعه
تمرکز روی تخصص و
تمرین های مداوم

حضور در شبکه های 
وااجتماعی و تولید محت

به روز کردن خود از 
مطالب و مقاله های 

مرتبط

نتیجه گیری

مشا  برای موفقیت در برندسازی خود چاره ایی 
موارد زیر نداریدءجز
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جمالت طالئی

این جمالت را هر روز تکرار کنید نتیجه گیری

من قادر هستم به تمام اهداف ام برسم●
هن  خود تمرکز کنمذباید هر روز روی ●
نماز مشاوره و تخصص افراد مرتبط به برندسازی استفاده ک●
در دوره های مرتبط شرکت کنم●
الگو خاصی را در برندینگ دنبال کنم●
برای مخاطبین خود احترام قائل شوم●
برندینگ را با اهمیت باال در برنامه خود قرار دهم●
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توانایی

نتیجه گیری

استمرار

امید

نتیجه گیری

یادداشت کنیم

خالق باشیم

1نتیجه 

الگو داشته 
باشیم

مطالعه کنیم

بلند پرواز 
باشیم
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؟برند شدن را برای چه هدفی میخواهید 

سوال مهم
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ااب تشکر از توجه مش
دکرت رضا دبیری


