املحاضزة عشزة

خلق العالمة التجارية BRANDING
بصشف الىغش عما إرا هىا هخعامل مع مىخج مادي أو خذمت غير ملمىظت ،ليي ًخمىً العمُل مً الخمُيز بين
عشوض اإلاىسدًً اإلاخىافعين ً ،جب أن ًيىهىا كادسًٍ على الخمُيز فُما بُنهم .وإن الحفاظ على فاسق
مىطىعي أمش صعب.
إرا هىذ حعلم أن اإلاشترًً ًفظلىن عشض مىافعً ألهه ًمخلً ظمت أو ميزة ،أو ًمىذ مىفعت ال جلذمها
مىخجاجً ،فئن العالج الىاضح هى إعادة جيىًٍ مىخجاجً.
في خين أن البدث عً الاخخالفاث اإلاىطىعُت التي ًمىً إعهاسها لجمُع خعاباث العمالء اإلادخملين ًفعش
الىثير مً الترهيز على جطىٍش مىخج حذًذ ،فمً الىاضح أن هزه اإلاضاًا راث خُاة كصيرة في معغم الحاالث.
لزلً ًدخاج الباةعىن إلى وظابل أخشي لخمُيز إهخاحهم ،وكذ أدي رلً إلى الترهيز على العالمت الخجاسٍت
هعىصش أظاس ي في اإلاضٍج الدعىٍلي.
إن الاخخالفاث اإلاهمت التي جمىً اإلاشترًً مً الخمُيز بين اإلاىخجاث والخذماث اإلاصممت لخلبُت اخخُاحاث
معُىت هي إلى خذ هبير هدُجت سغباتهم الخاصت للغاًت ،وإدساههم للحلىٌ اإلاخاخت للعشض.
وان ماهى مطلىب هى  JNDأو .USP
 JNDحعني "فشق ملحىظ ""just noticeable difference
" و " USPهلطت بُع فشٍذة "". unique selling point
اإلاشيلت هي أن هزا مىحىد في رهً اإلاشتري الزي ًىىي وٍشبط عادة مع بعع الصىس أو الاظم  -العالمت
الخجاسٍت.
ًىغش الىثير مً الىاط إلى العالماث الخجاسٍت ،هما ًىغشون إلى الدعىٍم ،هخطىس خذًث .في الىاكع  ،فئن
أصىٌ العالمت الخجاسٍت حعىد إلى ما كبل الخاسٍخ اإلاذون .ومىز صمً سحُم ،طبم الىاط عالماث مميزه على
ممخلياتهم مً آحل الخعشف عليها ،وواهذ هزه اإلاماسظت ظابذة بين اإلاىخجين هزلً بين اإلاعتهلىين.
إرا هىذ فخىسا باإلاىخجاث التي جيخجها ،فمً الطبُعي أن جىد وطع عالمخً الخجاسٍت عليها بدُث ًمىً
لآلخشًٍ ؤلاعجاب بها وششائها مىً .وباإلاثل ،إرا واهذ هىان خاحت مخىشسة  ،فمً اإلاىطلي جىشاس الششاء مً
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الباةعين الزًً خاصث بظاةعهم الشض ى اإلاىعىد .وبالطبع  ،فئن الجاهب العلبي هى أن العالمت الخجاسٍت
ُ
شض ،وهى أخذ ألاظباب الشبِعُت
جمىً العمالء الزًً لم جلبى خاحاتهم مً ججىب الششاء مً مصذس غير م ٍ
التي جذفع الحيىماث إلى مطالبت اإلاىخجين بخعشٍف أو جدذًذ إهخاحهم.
بذأث العالمت الخجاسٍت ،هما وعشفها الُىم  ،في مىخصف اللشن الخاظع عشش وىظُلت للمىخجين لخمُيز
إهخاحهم مً العلع ،أو اإلاىخجاث غير اإلاميزة ،مثل الصابىن والشاي والعىش وغيرها ،والتي جباع جللُذًا
بالجملت إلى ججاس الخجضبت .في هزه الغشوف ال ًىحذ لذي اإلاىخج أي وظُلت للخأزير على اخخُاس اإلاشتري النهاةي.
ومع رلً ،إرا كمذ بخعبئت مىخجً معبلا وجمُيزه باظم مميز مثل  ، Sunlightزم ظاهذث هزا الاظم
باإلعالن والتروٍج ،فمً اإلامىً أن ًلىم اإلاشترون بخدذًذه باالظم ومً زم"سحبه" عبر كىىاث الخىصَع
بدُث ًيىن على باةع الخجضبت أن ًلىم بخخضٍىه إرا أساد إسطاء عمالبه.

كذ ٌعضي همى العالمت الخجاسٍت إلى العذًذ مً العىامل بما في رلً:
• همى ؤلاهخاج والاظتهالن الىبير
• جدعين الىلل والاجصاالث
• الخدعِىاث في مجاٌ الخعبئت
• صٍادة معذٌ ؤلاإلاام اللشاءة والکخابت وهمى ؤلاعالهاث
• أهىاع حذًذة مً مىافز الخجضبت
• جدعين معخىٍاث اإلاعِشت
• جطىٍش كىاهين لحماًت العالماث الخجاسٍت.
ًخمخع العامل ألاخير بأهمُت خاصت ألهه ًمىذ العذًذ مً اإلاىافع هفعها والبراءة ولىً مع حاربُت إطافُت أن
العالماث الخجاسٍت مىحىدة إلى ألابذ في خين أن بشاءاث الاختراع جيخهي بعذ فترة مدذودة مً العىىاث .عالوة
على رلً  ،إرا كام شخص ما
بيسخ عالمخً الخجاسٍت  ،فمً العهل إزباث أنهم كامىا بزلً وطلب الخعىٍع .هما أهه ًمىً اللىٌ أن
"الخللُذ هى أهثر أشياٌ ؤلاطشاء أصالت خُث ًمىً لليسخ أو التزًُف أن ًمىذ دعاًت مجاهُت إطافُت
لعالمخً الخجاسٍت.
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وبما أن معغم الفشوق اإلاىطىعُت ًمىً جدذًذها واظخيخاحها ،أو جدعُنها ،في غظىن بظعت أشهش ،فلذ
لعبذ الاخخالفاث الصخصُت دوسا سبِعُا في اظتراجُجُت اإلاىخج .هزا ال ٌعني أن الاخخالفاث اإلاىطىعُت غير
مهمت  -فهي هزلً .إرا وان اإلاىخج ال ًخطابم مع مىاصفاث مىخجاث اإلاىافعين الشبِعُين ،فمً غير اإلاشجح
أن ًخم الىغش فُه ،ولىً إرا خذر رلً ،فعىف ًثبذ أن الشوابط مع العالمت الخجاسٍت في رهً اإلاشتري
ظخيىن هي العامل الحاظم .وبىاء علُه ًُ ،ىغش إلى بىاء العالمت الخجاسٍت كضزورة لألسباب آلاثية:

• بىاء طلب معخلش وطىٍل ألاحل
• إطافت اللُمت التي ًبدث عنها العمالء
• جطىٍش أظاط ظلُم للىمى والخىظع اإلاعخلبلي
• اإلادافغت على اهخمام الىظطاء  ،وخاصت ججاس الخجضبت
• خلم ظمعت همىغمت ًشغب الىاط في جطىٍش عالكاث معها.
"العالمت الخجاسٍت الىاجحت :هي الاظم ،أو الشمض ،أو الخصمُم ،أو اإلاضٍج الزي ّ
ٌعشف" مىخج "مىغمت معُىت
باعخباسه ًمثل ميزة جمُيزًت معخذامت" ( .) 1992 ،Doyle in Baker
يتضمن هذا التعزيف عدة هقاط مهمة:


ًمىً أن جخخز العالماث الخجاسٍت العذًذ مً ألاشياٌ ولِعذ مجشد أظماء.

 العالماث الخجاسٍت لِعذ ملخصشة على اإلاىخجاث اإلاادًتً .مىً للعالمت الخجاسٍت أن جيىن أًظا
مشجبطت بخذمت أو مىغمت أو ختى طمىح.


ألاهم مً رلً ،جمىذ العالماث الخجاسٍت الىاجحت ميزة جىافعُت معخذامت  -فالىدُجت الطبُعُت
هي أن العالماث الخجاسٍت غير الىاجحت لها جأزير معاهغ بالظبط.

ّ
عشفذ  Doyleمصطلح "معخذامت" باعخباسها اإلايزة ال ًمىً للمىافعين اظخيعاخها بعهىلت ،وبالخالي جمثل
عابلا أمام دخىلهم ألاظىاق التي جىافغ فيها العالمت الخجاسٍت ،بِىما ًلصذ بمصلح 'الخفاطلُت differential
"ميزة حعخبر مهمت على ألاكل لبعع اإلاعتهلىين بدُث ظىف ٌعخخذمىهه هأظاط للخمُيز بين مىسدي
اإلاىخجاث اإلامازلت.وفقا ل " " Davis- 2002فقد أظهزت ألابحاث أن:
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ًذفع  ٪ 72مً العمالء عالوة بيعبت  ٪ 22على الععش للعالماث الخجاسٍت اإلافظلت لذيهم.

% 52 ظُذفعىن أهثر%25
 %42 ظُذفعىن أهثرمً%32
 %25 ظُلىلىن أن الععش ال يهم
 أهثر مً ٌ %75عخخذمىن العالماث الخجاسٍت هأظاط لخىحُه كشاساث الششاء
 %52 مً العمالء جىحههم العالمت الخجاسٍت.
مً الىاضح أن العالمت الخجاسٍت جملً اللذسة على جدىٍل العلع غير اإلاالبمت أو العلع غير الخفظُلُت إلى
ظلع حعىق أو ظلع مخخصصت.
على هذا النحى ،ثمتلك العالمات التجارية الناجحة أربع سمات رئيسية.
فهي جىصل الجىدة والخذمت اإلاخفىكت والخماًض ً ،ظاف إلى رلً أن العالمت الخجاسٍت اللىٍت جمىً اإلاالً
مً فخذ ألاظىاق بعشعت أهبر والحصىٌ على مضاًا اإلاخدشن ألاوٌ . first –mover advantages
ًخم جمثُل العذًذ مً العالماث الخجاسٍت بشعاس أو سمض  ،وهزا هى ما ًمىً الخعشف علُه فىسا  .على الشغم
مً أن حمُع العالماث الخجاسٍت لها أظماء  ،فئن رلً هى ما "ًشمض إلى مجمىع العماث التي حشيل العالمت
الخجاسٍت وٍصبذ بشيل ظشَع مشادفا للشطا الزي جلذمه العالمت الخجاسٍت" .اظم العالمت الخجاسٍت هى شيل
مً أشياٌ الاختزاٌ الزهني الزي ًلخص بذكت حمُع العىامل التي ًجب مشاعاتها عىذ اجخار كشاس الششاء.
وبمجشد أن هدذد عالمت ججاسٍت جمخلً العماث اإلاطلىبت وجلذم الشطا اإلاشغىب ،زم ًمىىىا اظخخذام هزه
العالمت الخجاسٍت هبُان مىحض لشغباجىا الخاصت بفئت معُىت مً ألاشُاء واخخُاسها في مىاظباث معخلبلُت
عىذما جيشأ الحاحت إليها .هزه الحالت مً "الىالء للعالمت الخجاسٍت" هي الحالت التي ًطمذ حمُع اإلاىخجين
الىصىٌ إليها .وبمجشد وحىدهاً ،ىدعب الش يء وطعُت ظلعت مخخصصت ،ألن اإلاعتهلىين ظِىفلىن حهذا
خاصا للحصىٌ عليها ولً ًلبلىا بذًال عىه بعهىلت.
في معغم الحاالثً ،مىذ الىالء للعالمت الخجاسٍت وطعا ميافئا لعلع الدعىق – ظيبزٌ حهذا للحصىٌ على
العالمت الخجاسٍت اإلافظلت ،ولىً إرا لم جىً مخاخت ،فعىيىن بداحت إلى الىغش في البذابل على أظاط
الخلُُم الذكُم لخصابصها ملابل "ججاه" العالمت الخجاسٍت اإلافظلت لذًىا.
وٍترجب على رلً أن السلع امليسزة هي جلً العلع التي لم ًخمىً أي مىسد مً إهخاج ميزة جفاطلُت
معخذامت وأن والء العالمت الخجاسٍت فيها مىخفع أو غير مىحىد.
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لذا فإن اسم العالمة التجارية لديه عدد من الخصائص املميزة .أهه:
 شيل مً الخعشٍفاث أو شاساث اإلايشأ
 الىعذ بمعخىي معين مً الاحعاق في ألاداء
 جطمُىاث على أصالت وأداء اإلاىخج
 مؤشش على الخصابص ألاظاظُت أو ظماث اإلاىخج.
جمىً هزه العماث ،بشيل مشترن اإلاشترًً مً حشىُل اإلاىاكف ججاه العالمت الخجاسٍت ختى عىذما ًيىن
مً الصعب جمُيزها عً البذابل اإلاىافعت اللشٍبت .ومً اإلافاسكاث أن العذًذ مً العالماث الخجاسٍت ألاكىي
وألاهثر شهشة هي اإلاىخجاث التي ًيىن مً الصعب فيها الخمُيز بين هاجج أخذ اإلاىسدًً عً هاجج اإلاىسدًً
آلاخشًٍ باظخخذام معاًير مادًت أو مىطىعُت .وبالخالي ظُيىن مً الصعب على الىاط الخمُيز بين مششوباث
اليىال وخبىب ؤلافطاس واللهىة الفىسٍت والصابىن واإلاىغفاث وما إلى رلً في ما ٌعشف باخخباساث الاظخخذام
العمُاء"  ." blind usage testsظُيىن للخفظُالث الثابخت معنى خلُلي فلط عىذما ًيىن اإلاىخج مىطىعا
في عبىجه ومشجبطا بعالمخه الخجاسٍت اإلاألىفت ودعمه التروٍجي .مً الىاضح أن العالماث الخجاسٍت راجُت
بطبُعتها بشيل حىهشي.
ألاظماء الخجاسٍت الىاجحت عادة ما جيىن وصفُت ،مميزةً ،مىً اظخخذامها دولُا
(أمش طشوسي لعالمت ججاسٍت عاإلاُت)،بعُطت  ،وظهلت الخىاصل بصشٍا .جؤدي هزه الخصابص إلى مىكف
إًجابي ججاه الاظم في خين ًخم الىغش إلى اليلماث أو ألاشُاء غير اإلاألىفت بشيل ظلبي.
عىذما ًيىن للمىخج أهمُت مىخفظت لذي اإلاشتري ،فئن جلُُم خصابصه الجىهشٍت ال
ٌعخدم الجهذ ،لزا فئن اإلاغهش واإلاعشفت باظم العالمت الخجاسٍت ظىف ًجعل اإلاشتري مُاال له.
ٌعخبر جدذًذ فُما إرا ظُعطى ول مىخج اظم ججاسي مىفصل أو ظِخم اظخخذام عالمت ججاسٍت شاملت
"مغلت" "  " umbrellaلجمُع مىخجاث الششهت أو اإلاىخج .حعخخذم العالماث الخجاسٍت للمىخجاث مً كبل
ششواث مثل  Procterو  Gambleمع اظم
مميز ليل مً مىخجاتها  ،على ظبُل اإلاثاٌ:
 .1مىخجاث الغعُل والىغافتBounce, Cheer, Cascade, Comet, Dawn, Era, Joy, Tide :
 .2الشعاًت الصحُتIvory, Crest :
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 .3العىاًت بالجماٌCover Girl, Head and Shoulders :
 .4اإلاىاد الغزابُت واإلاششوباثFolgers, Pringles :
 .5اإلاىادًل الىسكُتPampers, Luvs, Always :
املازايا الزئيسية عإعاا ل منت اسم مميز:
* هى أن هىان مخاطش أكل مً أن ًؤزش فشل مىخج واخذ على أي مىخج آخش
* أهه ًمىىً الخىافغ في العذًذ مً فئاث اإلاىخجاث التي ًمىً اعخباسها مخخلفت جماما في رهً العمُل
* أهً حعخطُع جلذًم أهثر مً مىخج واخذ طمً هفغ فئت اإلاىخج  ،بمعخىٍاث أظعاس مخخلفت وحزابت
للطاعاث مخخلفت مً العىق.
كذ ًخم إلغاء هزه اإلاضاًا بفلذان وفىساث الحجم؛ فلذان اللذسة على جمذًذ أو حعضٍض خلىق ملىُت العالمت
الخجاسٍت ؛ والحاحت إلى جطىٍش هىٍت حذًذة وظمعت حذًذة ليل مىخج حذًذ .ومع رلً  ،فئن العذًذ مً
العالماث الخجاسٍت ألاهثر شهشة في العالم هي ششواث بذال مً مىخجاث مدذدة.
في الىاكع  ،واهذ زماوي مً بين العششة ألاوابل في عام  1992ششواث بذال مً مىخجاث مدذدة  ،هما ًدبين
مً الشيل 2-6
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ًخمخع هزا الاججاه  -وهى وطع العالمت الخجاسٍت للمؤظعت  -بمىافع هبيرة  ،خاصت في ألاظىاق التي ًيىن
جميز مىخجاتها كىٍا وغالبا ما ًيىن ألاظاط الشبِس ي للمىافعت .وهىزا حعخخذم  Microsoftو  GEو Nokia
الابخياس الخىىىلىجي همصذس سبِس ي للميزة الخفاطلُت اإلاعخذامت .في هزه ألاظىاق  ،خُث ًيىن الخغُير
ظشَعا وغالبا مً طبُعت زىسٍت ولِعذ جطىسٍت  ،فئن زلت العمالء بأن اإلاؤظعت كادسة على جدلُم اإلاىافع
اإلاىعىدة هي التي جخغلب على اإلالاومت الطبُعُت للخغُير الجزسي ،مما ًجعل مً الصعب على مبخىشًٍ غير
معشوفين أن ًيىهىا سوادا في أظىاق حذًذة .وبالخالي فئن الهىٍت اإلاؤظعُت أو العالمت الخجاسٍت حعمل بمثابت
"مغلت" لجمُع مخشحاتها وأوشطتها ومصذسا إلايزة جفاطلُت معخذامت.
وبطبُعت الحاٌ ،فئن العالمت الخجاسٍت هي مىطىع بدذ راتها وٍجب على اللاسا أن ٌعدشير بعع اإلاصادس
التي جم الاظدشهاد بها إلحشاء جدلُل أهثر جفصُال  .ولىً باخخصاس  ،جدغى العالماث الخجاسٍت بشعبُت لذي
العمالء ألنها حعاعذ في جبعُط عملُت اجخار اللشاس.
العالمت الخجاسٍت هي عباسة عً بُان مىحض إلاجمىعت معلذة مً الصفاث واإلاضاًا التي جمىً "خاإلاا ًخم
حعلمها" مً جمىين اإلاعتهلىين مً الخفشٍم بين العشوض اإلاىافعت اللشٍبت ،وجطىٍش الىالء للعالمت الخجاسٍت
اإلافظلت لذيهم.
ًؤدي الىالء إلى جىشاس الششاء وٍمىذ ميزة معخذامت على مالً العالمت الخجاسٍت .خُث ًمىً اعخباس هزه
العالماث الخجاسٍت بمثابت أصىٌ  ،كذ جخجاوص كُمتها جلً ألاصىٌ واإلاىاسد اإلاادًت ألاخشي  -عاهشة خلىق
اإلالىُت الخجاسٍت .ومع رلً  ،شأنها شأن حمُع ألاصىٌ ألاخشي  ،فئن العالماث الخجاسٍت ظىف جظمش
باإلهماٌ ،وبالخالي ،فئنها جخطلب اهخماما معخمشا واظدثماسا للحفاظ على ميزتها الخفاطلُت.
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