az
d.c

or
m

Ho

w.

ww

om

om

فهـــــرســـت

az
d.c

پیشگفتار25..............................................................................

فص ــل اول :آغاز کار من27.............................................................
آنچــه از کار کــردن بــرای پنــج شــرکت بــزرگ آموختــهام • همیشــه دور خودتــان را بــا مهرههــای

کلیــدی الهامبخــش احاطــه کنیــد • وقتــی بقیــه بــه ســمت راســت میرونــد شــما بــه چــپ
برویــد • از دفتــر خــارج شــوید و بــه خیابــان برو یــد • در حاشــیه بــه ســر ببر یــد • هیچچیــز

or
m

ناممکــن نیســت.

Ho

فص ــل دوم :زمان همه چیــز را تغییر میدهد47.....................................
سفری از کاال به نام تجاری ،از نام تجاری به برند • نگاهی کوتاه به اینکه چرا
برندها با روبهرو شدن با «اقتصاد توجه» قدرت خود را از دست میدهند.

فص ـ ــل سوم :رهایی احساسی71.......................................................

w.

چــرا بــاور دارم رابطههــای احساســی میتواننــد برندهــا را دگرگــون کننــد؟ • ا گــر روز هــای
خــود را بــه بررســی اطالعــات اختصــاص میدهیــد ،تمــام کلمــات ایــن بخــش را بــا دقــت
نگرش :موریس لوی ،شرکت پابلیسیس گروپ

ww

«دو مرتبــه« بخوانیــد.

فص ــل چهارم :تنها چیزی که الزم دارید عشق است89.............................
عبوردادن برند به مرحلهی بعدی به کلمهای سهحرفی بستگی دارد :ع _ ش _ ق.
نگرش :شان فیتز پاتریک ،ورزشکار؛ تیم ساندرز ،شرکت یاهو

برند محبوب
فص ــل پنجم :به من احترام بگذار103...................................................
عشــق فقــط در صورتــی شــیوه ی تجــارت مــا را دگرگــون میکنــد که بر پایـهی احترام باشــد • نکتهای
بســیار ســاده :بــدون احتــرام عشــقی هــم وجــود نــدارد .دقــت کنیــد کــه بــا احترامگذاشــتن

om

چــه چیــزی بــه دســت میآور یــد.
فص ـ ــل ششــم :عشــق بالتکلیــف اســت113......................................

az
d.c

وفاداری بیچونوچرا را چگونه ایجاد میکنید؟
َ
نگرش :الن وبر ،مجلهی بازرگانی فستکمپانی

فص ـ ــل هفتم :وســواس زیبــا125.....................................................
نهــا وفــاداری بیدلیــل را بــا ایجــاد حــس رازآلودگــی ،لذتجویی
برنــد محبــوب چیســت؟ آ 
و رابطـهی صمیمانــه بــه وجــود آوردهانــد .اینجــا جایــی اســت کــه اولیــن ایدههــای مــا در آن

or
m

عملــی میشــود.

نگرش :جیم استنگل ،شرکت پروکتر اند گمبل

فصل هشتم :آنچه باید انجام دهم ،خیالپردازی است139.......................
دریابیــد کــه چطــور رازآلودگــی ،رابط ـهی شــما بــا مصرفکننــده را دگرگــون میکنــد.

Ho

داســتانهای معرکــه • شــخصیتهای اســطورهای • گذشــته ،حــال و آینــده بــا همدیگــر
• رؤیــا و الهــام • از ایدههــا ،رفتــار و عملکــرد کســانی کــه رازآلودگیهــای فوقالعــاده ایجــاد

w.

میکننــد الهــام بگیریــد.

فص ــل نهم :تماس انسان175......................................................

ww

پنــج حــس بینایــی ،شــنوایی ،بویایــی ،المســه و چشــایی برنــد محبــوب را بــه واقعیــت
تبدیــل میکنــد • لذتجوهــای اصلــی و پیشــتاز نشــان میدهنــد کــه چطــور مــا را بــه
حرکــت وامیدارنــد.
نگــرشَ :دن اســتورپر ،شــرکت موســیقی جهانــی پوتویامــو؛ ماســاو اینــو ،شــرکت
َ
خودروســازی تویوتــا؛ الــن و بــر ،مجل ـهی فس ـتکمپانی

22

فهرست
فصــل دهــم :نزدیــک بــه تــو213.....................................................
رابط ـهی صمیمــی دغدغ ـهی دوران ماســت • رابط ـهی صمیمــی بــه زمــان و احساســات
حقیقــی و صادقانــه نیــاز دارد ،کــه هــر دو بســیار کمیــاب اســت • ببینیــد کــه تجارتهــای

om

سرشــار از رابطــهی صمیمانــه چگونــه احســاس همدلــی ،تعهــد ،اشــتیاق و عالق ـهی

شــدید ایجــاد میکننــد.

فصــل یازدهــم :عبــور از خــط243...............................................

az
d.c

محــور عشــق و احتــرام اولیــن قــدم شماســت .بــا تعییــن اینکــه امــروز کجــا قــرار دار یــد،

میتوانیــد راه خــود را دنبــال کنیــد .از محــور عشــق و احتــرام بهــره ببر یــد ،شــرکت

محصــوالت عکسبــرداری کــداک نشــان میدهــد کــه چطــور در بــازار جــوان نیرو یــی تــازه
بــه خــود ببخشــید.

نگرش :اریک لنت ،شرکت کداک

or
m

فص ــل دوازدهم :الماسهای در ذهن261........................................
چطــور مشــتری را بــه خریــدار تبدیــل کنیــد؟ بــا رازآلودگــی ،لذتجو یــی و رابط ـهی
صمیمانــه • فروشــگاه فرصــت ســازندهی جدیــدی اســت ،فضایــی کــه تنهــا منتظــر
تبدیلشــدن بــه نمایــش رؤیاهاســت.

Ho

نگرشَ :دن استورپر ،شرکت موسیقی جهانی پوتویامو

w.

فصل سیزدهم :حاال میتوانم به وضوح ببینم301.................................

بازآفرینــی تحقیــق .پژوهــش و قــدرت گــوشدادن و شــواهد محکــم جدیــدی کــه میگو یــد
برندهــای محبــوب اهمیــت زیــادی بــه مصرفکننــدگان میدهنــد.

ww

نگــرش :مالکــم گلــدول ،نویســنده؛ پیتــر کو پــر ،شــرکت بینالمللــی کوالــی کوانــت؛ جیــم

اســتنگل ،شــرکت پروکتــر انــد گمبــل؛ ماســاو اینــو ،خودروســازی تویوتــا؛ ِکلــر همیــل،
شــرکت نایــک گــودس

23

برند محبوب
ف ـ ــصل چهاردهــم :خورشــید را دنبــال خواهــم کــرد331...........................
مصرفکننــدهی الهامبخــش بینهایــت ارزشــمند اســت

•

کارکنــان شــرکت

ساچیاندســاچی الهامبخشتر یــن ماجراهــای مر بــوط بــه مصرفکنندگانشــان را بــه

om

اشــتراک میگذارنــد • ماجراهایتــان را در ســایت  www.lovemark.comبــه مــن بگوییــد.

نگرش :تیم ساندرز ،شرکت یاهو؛ مالکم گلدول ،نویسنده

فصــل پانزدهــم :غــرش رعــد365..................................................

az
d.c

برندهــای محبــوب در حــال فعالیــت • روایتهــای زندگــی واقعــی مصرفکنن ـدگان از
برندهــای اوالی ،لکســوس ،چیر یــوس و پــودر لباسشــویی تایــد ،قــدرت رازآلودگــی،
لذتجویــی و ارتبــاط صمیمانــه را نشــان میدهــد.

فصــل شــانزدهم :جهــان امروز به چــه چیــزی نیــاز دارد؟393.............................

or
m

نقــش تجــارت ایــن اســت کــه جهــان را مــکان بهتــری بــرای همــه تبدیــل کند .برنــد محبوب

شــدن بایــد هــدف تکتــک شــرکتها باشــد .بــه ایــن دغدغــه بیشــتر بپرداز یــد.
َ
نگــرش :ســاندرا داوســن ،دانشــگاه کمبر یــج؛ الــن و بــر ،مجل ـهی تجــاری شــرکت ســریع
(فس ـتکمپانی؛ دکتــر آرنــو پنز یــس ،برنــدهی جایــزهی نو بــل؛ جیــم اســتنگل ،شــرکت

ww

w.

Ho

پروکتــر انــد گمبــل؛ بــاب ایشــروود ،شــرکت ساچیاندســاچی)
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وسواس زیبا
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Ho

فصـــــــــل چهاردهم
خواهم کرد

331

ww

w.

خورشید را دنبال

برند محبوب
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ww

خورشید را دنبال خواهم کرد

332

خورشید را دنبال خواهم کرد

om

فصـــــــل چهاردهـــم

az
d.c

خورشی ــد را دنبــال خواهــم کــرد

برندهــای محبــوب بــه افــرادی تعلــق دارنــد کــه عاشــق آنهــا هســتند .بهانــدازهی
ً
کافــی ســاده اســت؛ امــا همیــن کــه از دیــدگاه مصرفکننــده (نــه کامــال از دیــد آن

برنــد) بــه آن توجــه میشــود ،نکتــهای دیگــر آشــکار میشــود .در واقــع ،بعضــی افــراد

or
m

عشقشــان را بــه یــک برنــد خیلــی جــدی میگیرنــد.

اینهــا از آن دســته افــرادی هســتند کــه حتــی بــا شــنیدن کلمــهی «مشــتری
غیرفعــال» شــوکه میشــوند .آنهــا عاشــق دفترچههــای راهنمــای بازاریابــی و
فعــاالن «ضدبرندســازی» هســتند .آنهــا کســانی هســتند کــه برندشــان را تبلیــغ

Ho

و از آن طرفــداری میکننــد ،کســانی کــه در جایــگاه خــود باقــی میماننــد .کســانی
کــه اصالحــات و بهســازی را پیشــنهاد میکننــد ،کســانی کــه وبســایتهایی

w.

را راهانــدازی میکننــد و آن را در سراســر جهــان گســترش میدهنــد؛ همچنیــن
ایــن افــراد بــرای برندهــای دوستداشــتنی خــود ماننــد متولیــان اخالقــی عمــل
اصــول اعالمشــدهاش پایبنــد نگــه میدارنــد.

ww

میکننــد .آنهــا اثبــات میکننــد کــه اشــتباهات درســت هســتند و برنــد را بــه

من آنها را مصرفکنندگان الهامبخش مینامم.

333

برند محبوب

«بازاریابــی ویروســی یعنــی افــراد نظــر دیگــران را بــه ســمت
خدمــات شــما جلــب میکننــد و روی پیشــنهادی کــه

om

بــه آنهــا میدهنــد بهشــدت پافشــاری دارنــد .آنهــا
مصرفکننــدگان الهامبخــش شــما هســتند .ایــن
مصرفکننــدگان چیزهایــی را میخرنــد و میفروشــند

az
d.c

کــه در قبــال آنهــا شــور و اشــتیاق دارنــد؛ بنابرایــن ممکــن
اســت بگوینــد«ِ :ا ،هنــوز بــا خــط هوایــی جــت بلــو پــرواز
ً
نکــردهای؟!» و تقریبــا بلیــت را بــه شــما بفروشــند و شــما
را ســوار کننــد! آنهــا بــرای شــرکت بــه شــعبهای بــرای

بازاریابــی همهم ـهای 1تبدیــل میشــوند .در روزهــای

or
m

اولی ـهی شــروع بــه کار شــرکت یاهــو از ایــن دســت

بازاریابیهــا زیــاد داشــتیم .حــاال میتوانیــد ایــن رونــد
را در گــوگل ببینیــد .افــراد در برابــر گــوگل چنــان پرشــور
و اشــتیاق هســتند کــه نمیتواننــد جلــوی خودشــان را

Ho

بگیرنــد و چیــزی از آن بــه دوستانشــان نگوینــد .در شــرکت
یاهــو ،افــراد بیآنکــه بــرای بازاریابــی دالری از مــا دریافــت

w.

کننــد ،خدماتمــان را بــه مــردم اطالعرســانی میکردنــد.
آنهــا مصرفکننــدگان الهامبخــش مــا بودنــد».

ww

(تیم ساندرز ،2مدیر ارشد حل بحران شرکت یاهو
و نویسندهی کتاب عشق نرمافزاری قاتل است)

 :buzz marketing .1شــکلی از بازاریابــی دهانبهدهــان کــه اســتراتژی آن غیرســنتی اســت و اغلــب از خالقیــت بــرای تعامــل
و جــذب مخاطبــان اســتفاده میکنــد.
2. Tim Sanders

334

خورشید را دنبال خواهم کرد

om

گـر و ه ـــی ا ز
مصر فکننــد گا ن
ا لها م بخــش
انجمنــی بــرای

az
d.c

در ســال  ،1985مصرفکنندگانــی الهامبخــش بودنــد
کــه آشــکارا و قاطــع ،بــه شــرکت کوکا کــوال گفتنــد

حفــظ چیزهــای
اصیــل

تشــکیل

دادنــد .هــول و هــراس
خریــد بــه وجــود آمــده
بــود .در شــهر ســان آنتونیــوی

نوشــابهی جدیــد نمیتوانــد جایگزیــن کوکا کــوالی
ً
قدیمــی شــود و دقیقــا هــم همــان شــد .ایــن اتفــاق بــا ماشــین خــود بــه شــهری رفــت کــه
بســیار بــدی بــود؛ ز یــرا حــدود چهــار میلیــون دالر نوشــابه در آن پــر میشــد و بهانــدازهی
ایالــت تگــزاس ،شــخصی محلــی

or
m

بــرای تحقیــق در بــازار ســرمایهگذار ی شــده بــود و

هزار دالر کوکا کوالی «اصل» خرید.

بیــش از دویس ـتهزار آزمــون مــزهی پنهــان 1انجــام

در نهایــت ،کوکا کــوال پیــام را دریافــت کــرد.

شــده بــود .شــاید در مجمــوع ،نوشــابهی جدیــد

فقــط کمتــر از ســه مــاه طــول کشــید تــا این

Ho

اهمیتــی نمیدادنــد .ســیل عظیــم تماسهــای تلفنــی

مصرفکننــده را بدهــد و بــه ترکیــب

و نامههــا بیانگــر تقاضــای بازگشــت کوکا کــوالی اصلــی

تولیــد اصلــی بازگــردد .کــوکا اعتــراف

بــود.

کــرد کــه ایــن مصرفکنندگانانــد

w.

مــزهی بهتــری داشــت ،امــا عاشــقان کوکا کــوال بــه آن

شــرکت بــزرگ پاســخ مــوج خشــمگین

محبــوب هســتند ،نــه شــرکت.

 :blind test .1آزمونی که در آن اسم محصوالت مشخص نیست و شما بدون دانستن نام
محصوالت آن را میسنجید( .م)
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شکســت نوشــابهی جدیــد بــه افســانهای در تجــارت تبدیــل شــد؛ امــا مــن عاشــق آن

om

مصرفکنندگانــی هســتم کــه باعــث ایــن جنجــال و برگشــت شــدند .در ایــن بیــن،
ســایت کوکا کــوال بــا بــه اشتراکگذاشــتن مطالبــی بــا عنــوان «خاطــرات نوشــابهی

جدیــد» دیــن خــودش را بــه آنهــا پرداخــت .مطلــب ز یــر یکــی از مطالــب مــورد

az
d.c

عالقــهی مــن اســت:

«در تمــام زندگیمــان ،مــن و خانــوادهام طرفــداران پروپاقــرص
کوکا کــوال بودهایــم .بهخاطــر مــیآورم زمانیکــه مدیــران
کوکا کــوال تصمیــم گرفتنــد فرمــول خــود را تغییــر دهنــد ،اعضــای

خانــوادهی مــن بهشــدت آشــفته شــده بودنــد .میدانســتیم

or
m

کــه بــرای عرضــه و فــروش کــوالی جدیــد تار یــخ مشــخصی
وجــود دارد و کــوالی قدیمــی از قفســهها برداشــته میشــود.
پــدرم ،کــه یکــی از مصرفکننــدگان دوآتشــهی نوشــابه اســت،

هراســان و دســتپاچه شــد .ســریع به فروشــگاه رفت و چندین

Ho

بســته از نوشــابههایی را خریــد کــه حــاال بــه اســم کــوالی

w.

کاســیک شــناخته میشــدند .آن نوشــابهها فقــط دوهفتــه
ً
دوام آوردنــد .وقتــی ایــن اتفاقــات افتــاد ،مــن بچــه بــودم و کاما
بــه خاطــر مــیآورم کــه پــدرم اجــازه داد «نوشــابهی کاســیک»
او را بنوشــم .خــدا را شــکر کــه کــوالی کاســیک بازگشــت،

ww

و گر نه خانوادهی من هنوز آشفته بود!»
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راجــر انریکــو ،1مدیرعامــل ســابق پپسـیکوال ،رقیــب سرســخت کوکاکــوال ،در کتــاب

om

معــروف خــود ،بــا نــام آن یکــی مــرد چشــمک زد ،مینویســد« :شــرکت کوکاکــوال
ً
بعــد از اتمــام کابــوس ،بــه هو یــت خــود پــیبــرد ».احتمــاال بایــد اضافــه میکــرد« :بــه

برنــد محبــوب بودنشــان پــی بــرد».
ً
آن آزمونهــای پنهــان واقعــا ناشــیانه بودنــد؛ چــون آنهــا یــک ســؤال کلیــدی را

az
d.c

فرامــوش کــرده بودنــد:

«نظرتــان چیســت ا گــر مــا فرمــول کوکا کــوال را بــه ایــن
فرمــول جدیــد تغییــر دهیــم؟»

or
m

ـرانجام کار را بــه مصرفکننــدگان الهامبخــش گوشــزد
ایــن ســؤالی اســت کــه سـ
ِ
ً
میکنــد و کامــا بــرای آنهــا روشــن میکنــد کــه «بهتر یــن جــای بهتــر را میگیــرد»
و ارزش خــودش را از دســت نمیدهــد.

مصرفکننــدگان الهامبخــش فهمیدهانــد کــه عشــق بــه یــک برنــد دوطرفــه اســت.

Ho

وقت ـی مصرفکننــدهای آنقــدر شــما را دوســت دارد کــه در راســتاری محصولتــان
کاریمیکنــد ،حــال هــر کاری ،آن موقــع بایــد بالفاصلــه بــه او توجــه کنیــد.

صــادق باشــید .چنــد کارت پیشــنهادات و انتقــادات در جعبــه باق ـی مانــده کــه

w.

بایــد آنهــا را پیــدا کنیــد؟ چنــد مرتبــه بیتوجــه از کنــار یــک مشــتری خشــمگین رد

شــدید و دلیــل خشــم او را جو یــا نشــدید؟ و کمــی عجیــب نیســت کــه تاکنــون هرگــز

ww

یــک ایمیــل معمولــی هــم از یــک مصرفکننــده دریافــت نکردهایــد؟ بلــه ،تجــارت
از خــودش خــوب محافظــت میکنــد و مصرفکننــدگان بــه ایــن موضــوع واقــف
هســتند؛ امــا ایــن مصرفکننــدگان هســتند کــه بــذر الهامبخشــی را میکارنــد.

1. Roger Enrico
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om

بنابرایــن بهتــر اســت بــه ایــن مصرفکننــدگان الهامبخش،
کــه عاشــق کارهــای شــما هســتند ،فکــر کنیــد .بــه آنهــا
کمــک کنیــد کــه حامــی برنــد شــما شــوند و از ســوی دیگــر،
شــاهد افزایــش ســرعتتان بــرای تبدیلشــدن بــه برنــد
محبــوب باشــید.

اســت.

آنهــا در بــازی گرگمبههــوا ،کــه مــن
آن را بــازی «گفتــاری» میگویــم،
صــدای اول هســتند.

w.

Ho

or
m

az
d.c

مصرفکننــدگان الهامبخــش ســایتهای طرفــداران را میســازند؛ آنهــا
بــرای مبــارزات و فعالیتهــا ماننــد کاتالیــزور و میانجــی عمــل میکننــد؛
مصرفکننــدگان الهامبخــش میتواننــد محصــوالت خــوب را بهتــر کننــد؛
همچنیــن آنهــا ایدههایــی درخورتوجــه دارنــد ،ایدههایــی کــه برنــد شــما را متحــول
میکنــد .البتــه ا گــر شــرایط را بــرای آنهــا مهیــا کنیــد.
بــا توجــه بــه تجربیــات مــن ،مصرفکننــدگان الهامبخــش فقــط عاشــق برنــد
نیســتند ،بلکــه عاشــق افرادنــد .همیــن ویژگــی باعــث میشــود احساســات آنهــا
برانگیختــه شــود و همیــن امــر دلیــل توانایــی محــض آنهــا در الهامبخشبــودن

ww

معروفترین و اولین آ گهی بازرگانی تولیدشده در تاریخ کدام است؟
اپــل1984 ،؟ درســت اســت؟ ایــن آ گهــی فقــط یکمرتبــه در ســوپر جــام فوتبــال
امریکایــی پخــش شــد .یکشنبهشــب بــود کــه مــردم بــرای اولینبــار آن آ گهــی را
دیدنــد .بــاور نمیکنــم کــه همــه آن را دیــده بودنــد .آن زن بــا آن چکــش چــهکار کــرد؟
و بعــد از آن ...فعالیــت گفتــاری.
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om

بهتر یــن کاری کــه میتوانیــد انجــام دهیــد ایــن اســت :ســرگرمکردن وبرانگیختــن
بــا یــک اثــر برجســتهی رازآلــود و لذتبخــش همــراه بــا ارتباطــی صمیمانــه .پ ـس از
آن ،افــراد ســخنگفتن را آغــاز میکننــد و حــال شــما معجــزهی قــدرت ارتبــاط را در
دســتان خــود دار یــد :فعالیــت گفتــاری.
البتــه مــن عبــارت «گفتــاری» را بســیار احمقانــه میدانــمِ .آخــر کلمــات از کجــا
میآینــد؟ چــه اهمیتــی دارد کــه کالم از دهــان چهکســی خــارج مــی شــود و چــرا
آن حــرف را میزنــد .بعضــی افــراد درحالیکــه مکالم ـهی نامفهــوم تلفنــی دارنــد در
پیــادهرو بــه شــما نزدیــک میشــوند .تکتــک مــا همیــن کار را میکنیــم .در کار خــود
ماننــد آنهــا نباشــید ،از یــک ســمت قــدم بردار یــد و هرگــز از ســرعت خــود نکاهیــد.
مــا میتوانیــم همــه چیــز را بشــنویم؛ امــا میخواهیــم بــه چیــزی گــوش بدهیــم کــه
برایمــان اهمیــت دارد؛ حــال چــه از طــرف کســی باشــد کــه دوســتش داریــم و چــه
از طــرف کســی باشــد کــه بــه او احتــرام میگذار یــم .از ایــن رو ،برندهــای محبــوب
از طر یــق روابــط احساســی هــم رشــد میکننــد ،نــه فقــط از طر یــق روابــط گفتــاری.

az
d.c

or
m

همانطــور کــه مالکــوم گلــدول ،نویســندهی معــروف کانادایــی ،اشــاره میکنــد:

Ho

«مــن بــه دنبال کســی هســتم کــه فقط در ظاهر دانشــش بیشــتر
ً
از مــن باشــد .ا گــر واقعــا بــه دنبــال بهتر یــن منبــع در کامپیوتــر
باشــم ،کســی را پیــدا میکنــم کــه در ایــن صنعــت کار کــرده

w.

باشــد؛ امــا او را نمیخواهــم! در حقیقــت ،بیشــتر مــا بــه دنبــال

کســی میگردیــم کــه اطالعاتــش چنــدان برتــر از مــا نباشــد .در

ww

ـود مــن اعتمــاد را بــه مهــارت و خبرگــی ترجیــح
بیشــتر مــوارد ،خـ ِ
میدهــم؛ از ایــن رو ،از بــرادرم درخواســت کمــک میکنــم».
اجازه دهید برخی از این مصرفکنندگان الهامبخش فعال را بررسی کنیم:
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تکـــــهکردن الهامبخش

om

مصرفکننــدگان الهامبخــش میتواننــد محصــوالت برندهــای
محبــوب را متحــول کننــد .بر یــک 1نــام یــک شــرکت تولیدکننــدهی
شــکالتهای مربعــی اســت کــه طرفــداران وفــادار بســیار ز یــادی در
یونــان دارد؛ امــا ایــن شــکالتها یــک مشــکل داشــتند .قطعههــا بــه

az
d.c

انــدازهای ضخیــم بودنــد کــه تکهکــردن یــا گاززدن هرکــدام از آنهــا
مشــکل بــود.

خردهفروشهــا بالفاصلــه ایــن پیــام را از مصرفکننــدگان دریافــت

کردنــد و بــه اطــالع شــرکت بر یــک رســاندند .مصرفکننــدگان

تکههــای باریکتــری میخواســتند تــا بتواننــد آنهــا را گاز بزننــد.

or
m

کارکنــان شــرکت بر یــک شــکایات را شــنیدند و دســتبهکار شــدند.
تکههــای شــکالت باریکتــر و ارزانتــر شــد!
برندهــای محبــوب پیــام مصرفکننــدگان را پیامهایــی از روی
عشــق میداننــد؛ درحالیکــه برندهــای دیگــر آنهــا را شــکایت تلقــی

Ho

می کننــد.

ف�ـــــول الهامبخش

w.

در اســپانیا ،مصرفکننــدهای الهامبخــش در بازاریابــی گروهــی

ww

شــرکت بــزرگ مــواد غذایــی جنــرال میلــز 2شــرکت کــرده بــود .یــک
طرفــدار افراطــی غــذای مکزیکــی اولــد ِال پاســو 3میدانســت کــه اگــر

بخواهــد خــوراک مــورد عالقــهاش آســانتر در دســترس باشــد ،بایــد بــه
ســراغ شــرکت جنــرال میلــز بــرود.
 :Break .1معنی لغوی این واژه شکستن و تکهکردن است.
2. General Mills
3. Old EL Paso
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یکــرد راه موفقیــت توجــه بیشــتر بــه مســائل بومــی بــود.
همانطــور کــه او تصــور م 
ا گــر محصولــی همچــون ســس ســنتی اســپانیایی پیســتو مــا بــود ،امــا بــه شــیوهی
مکزیکــی درســت میشــد ،چــرا بــه آن ســس ســیک ان چانکــی میگفتنــد؟

om

برداشــت افــراد از محصــوالت اولــد ِال پاســو ایــن بــود :محصوالتــی کــه بســیار
تندنــد ،پختــن آنهــا بســیار ســخت اســت و مخصــوص مراســم خــاص اســپانیولی
هســتند؛ امــا مصرفکننــدهی الهامبخــش مــا معتقــد بــود کــه میتــوان غــذای

az
d.c

مکزیکــی را نیــز ماننــد پیــای اســپانیایی (برن ـج و گوش ـت و زعفــران) روزانــه

مصــرف کــرد.

او فکرهــای خــودش را روی کاغــذ آورد و فهرســتی از پیشــنهاداتش را بــه شــرکت

جنــرال میلــز فرســتاد .او بــه شــباهتهایی بیــن خورا کهــای مکزیکــی و
اســپانیایی اشــاره کــرد و حتــی پیشــنهاد داد یــک کتــاب آشــپزی نوشــته شــود و در

or
m

آن افــراد را متقاعــد کننــد کــه آمادهکــردن اولــد ال پاســو بســیار ســاده اســت.

نتیجـهی ایــن دخالــت الهامبخــش چــه بــود؟ مدیــران بازاریابــی جنــرال میلــز متنــی
بــا پایــان خــوش نوشــتند .آنهــا تغییــرات پیشــنهادی را انجــام دادنــد:
محصوالت جدید با نامهای جدید و...
پاســو تهیــه کننــد!

ww

w.

Ho

درســت حــدس زدیــد ،قــرار شــد کتــاب آشــپزی را طرفــداران دوآتشــهی اولــد ِال
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مـــــادربزرگهای الهامبخش

om

مصرفکننــدگان الهامبخــش میخواهنــد برنــد محبوبشــان هــم
بــرای خودشــان در دســترس باشــد و هــم بــرای ســایر افــراد .ایــن برتــری
آنهاســت .در ترکیــه ،یــک مادر بــزرگ متوجــه شــد کــه بطــری شــیر

az
d.c

در قرمــز مــورد اســتفادهاش بهســختی در مغــازهی محلــی گیــر میآیــد.
بــرای همیــن دســتبه کار شــد .ایــن مصرفکننــدهی الهامبخــش
از نــوهی خــود مراقبــت میکــرد و شــیر در قرمــز تنهــا محصولــی بــود
کــه احســاس میکــرد بــرای عزیزکــردهاش بــه انــدازهی کافــی مناســب

اســت؛ اما او و همســرش در حومهی شــهر اســتانبول زندگی میکردند

or
m

و در ایــن مــکان ،دسترســی بــه شــیر در قرمــز ســخت بود .او بــا مغازهی
محلیشــان حــرف زد ،بــا نماینــدهی فــروش محصــوالت لبنــی
ســوتاس تمــاس گرفــت و همچنــان بــه زنــگزدن ادامــه داد تــا ...شــیر
در قرمز در محلهشان توزیع شد!

Ho

ایــن اتفــاق فوقالعــاده بــود؛ امــا پــس از آن او قدمــی فراتــر گذاشــت؛
ز یــرا نگــران بــود کــه ا گــر فــروش پاییــن باشــد ،مغــازهی محلــی دیگــر

w.

آن شــیر را نیــاورد؛ بــه همیــن دلیــل ،کمپینــی شــخصی راه انداخــت.
مغــازه را تزییــن کــرد و گروهــی از داوطلبــان را بــرای پخــش اعالمیــه و

ww

انتشــار خبــر جــذب کــرد.

بــاور دارم کــه مصرفکننــدگان الهامبخشــی از ایــن دســت در سراســر
دنیــا وجــود دارنــد کــه فقــط منتظــر یــک تمــاس هســتند.
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om
az
d.c
or
m
Ho
w.

ww
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عـــــکسهای الهامبخش

om

or
m

az
d.c

مهمتر یــن عاملــی کــه بــر اســاس آن میتــوان دریافــت کــه یــک برنــد
میتوانــد بــه برنــد محبــوب تبدیــل شــود یــا نــه میــزان ســاعاتی اســت
کــه مصرفکننــدگان الهامبخــش صــرف کلوپهــای طرفــداری از آن
میکننــد .در میــان برندهــای محبو بــی کــه بهآســانی و در عیــن حــال
بــا همــکاری مشــتاقانه رشــد کردهانــد ،هیچیــک بــه انــدازهی دوربیــن
لومــو ،1ســاخت روســیه ،مــرا شــگفتزده نکــرده اســت .شــاید قدیمــی
باشــد .از نظــر شــما ،طراحــی عجیبو غریبــی دارد؟ امــا بیشــک
دوستداشــتنی اســت.
بهتــر اســت بــاور کنیــد .در اینترنــت ،بــرای لومــو  25ســایت کشــوری،
هشــتاد ســایت شــخصی و هفــت ســایت اجتماعــی وجــود دارد؛ از
جملــه :شــبکهی نمادیــن  .www.lomography.comحتــی طرفــداران
لومــو کارخانــهی ســنت پیترز بــورگ را واداشــتند تــا تولیــد مــدل قدیمــی
 LC.Aرا از ســر بگیرد .آنها به کارخانه رفتند و به شــهردار شــهر ســنت
پیترز بــورگ ،والدیمیــر پوتیــن ،فشــار آوردنــد .هیچکــس نمیتوانــد ســر

Ho

راه برنــد محبــوب بایســتد.

w.

عرضـــــهی الهامبخش

ww

مصرفکنندگانــی کــه وفادارانــی بیچونو چــرا بودنــد شــرکت تولیــدی
وســایل صوتــی و تصو یــری تکنیکــس 2را وادار کردنــد کــه دک (رادیــو
گــرام)  1200قدیمــی را دو بــاره بــه بــازار عرضــه کنــد .مشــخص شــد کــه
دیجیهــا عاشــق ایــن صفحــهی بــزرگ گــردون جهانــی هســتند و
بهجــز آن بــا هیــچ چیــز دیگــری کار نمیکننــد .حــاال برنــد تکنیکــس

1. LOMO
2. Technics
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om

بــه شــرایط تبدیــل شــدن بــه برنــد محبــوب بــرای صحنــهی کلــوپ شــبانه نزدیــک
شــده اســت .بــرای اثبــات ایــن حــرف ،بــه تیشــرتها ،کیفهــا و روکشهــای
روی صفحههــا نــگاه کنیــد کــه خطــوط بیعیــب پیــچ در پیــچ رادیوگرامهــای
تکنیکــس و دیگــر وســایل رویشــان کشــیده شــدهاند .اتفاقــی مشــابه بــا آنچــه بــرای
بســتنی کنگفــو در دانمــارک افتــاد.
یــک دیجــی یــک شــبکهی رادیــوی محلــی بیش از شــشهزار نفــر مصرفکنندهی
الهامبخــش را متقاعــد کــرد کــه بــا شــرکت محلــی َوندیبــرگ تمــاس بگیرنــد
تــا بســتنی کنگفــو بــا طعــم شــیرینبیان را دو بــاره بــه بــازار برگرداننــد .چهــار
ســال بعــد ،یعنــی در ســال َ ،2002وندیبــرگ وبســایتی راه انداخــت کــه در آن
مصرفکننــدگان میتوانســتند بــه بســتنی مــورد عالقهشــان رأی بدهنــد .نتیجــهی

az
d.c

بدیهــی چــه بــود؟ کنگفــو  51.000رأی بهدســت آورد!

or
m

شمارش معکـــــوس الهامبخش

در حــال شــمارش معکــوس اســت.

345

ww

w.

Ho

شــاید جیــم جتــرز از شــهر داگالس و یـ ِـل ایالــت جورجیــا متعصبتــر از طرفــداران
ً
لومــو باشــد .او احتمــاال بزرگتر یــن مصرفکننــدهی الهامبخــش اســت .در ســال
 ،1999عقر بــهی کیلومترشــمار تویوتــای جیــم ،مــدل اســتارلت ،نزدیــک یــک
ً
میلیــون مایــل را نشــان مــیداد .آیــا او عاشــق ماشــینش بــود؟ قطعــا بــود .آن مــدل
اســتارلت هنــوز جعبهدنــده ،موتــور اصلــی و همــهی تعمیــرات منظمــش را داشــت
و کامــل و بیعیــب بــود و جیــم میخواســت کــه همــه ایــن موضــوع را بداننــد.
َ
عشــق او بــه تویوتایــش باعــث شــد کــه وی در برنامــهی تلــویزیونـ ــی «لســتشــــو بــا
دیو یــد لترمــن» شــرکت کنــد و تماشــاچیها خودشــان ببیننــد کــه اعــداد صفــر روی
صفحــهی کیلومترشــمار چگونــه ظاهــر میشــوند.
یادتــان باشــد کــه جیــم دو ماشــین کمــری
دارد ،یکــی بــا  240هــزار مایــل کارکــرد و
دیگــری بــا صدهزارتــا .در حــال حاضــر ،جیــم

برند محبوب

پیشـــــرفت

om

مصرفکننــدگان الهامبخــش همیشــه ُپرشو روشــوق ،تــا ابــد پــرذوق ،گاه
متعصــب و بهشــدت وفــادار هســتند .دستگذاشــتن روی ارتباطــات احساســی
آنهــا میتوانــد دیدگاهــی تــازه را بــرای برندهــای محبــوب بــه ارمغــان آورد .برندهــا
تمایــل دارنــد کــه همــه چیــز را ســیاه و ســفید ببیننــد؛ امــا ایــن فقــط عشــق اســت

az
d.c

کــه از دل مصرفکننــدگان الهامبخــش میدرخشــد.
عقــل ســلیم میگو یــد بــه دنبــال مصرفکننــدگان الهامبخــش باشــید و بــه
نوآور یهایــی اهمیــت دهیــد کــه بــه طراحــی ،تولیــد ،بازاریابــی ،توزیــع و رونــد

فــروش برمیگردنــد.

بــرای بهبــود تجــارت،

تــرک رابطههــای کنترلشــدهای کــه تاکنــون

or
m

بــا مصرفکنندگانتــان داشــتهاید ســخت اســت .ایــن نکتــه بدیــن
معنــی اســت کــه تاکنــون تمایــل نداشــتهاید قــدرت مصرفکننــدگان
الهامبخــش را آزاد کــرده و ب ـهکار بگیر یــد؛ امــا در حــال حاضــر ،مــا از آن

Ho

رهاســازی گذشتهایم.اســتفاده ار اینترنــت ،تــا حــد ز یــادی مصرفکننــدگان
الهامبخــش را قدرتمنــد کــرده اســت و آنهــا قصــد دارنــد قدرتشــان را در راههایــی
فراتــر از تصــور مــا بــه کار گیرنــد .پــس آمــاده باشــید.

w.

بــاور دارم کــه بــا نزدیکشــدن بــه مصرفکننــدگان الهامبخــش ،هــر تجارتــی
می تواند متحول شود و درراستای تبدیلشدن به برند محبوب پیشرفت کند.

ww

مــا صداهــا و نظــرات مصرفکننــدگان الهامبخــش را در
ســایت  www.lovemarks.comجم ـعآوری کردهایــم.
در ادامــه ،گزیــدهای از چیزهایــی را آوردهایــم کــه شــوق و
شــور و وفــاداری افــراد سراســر جهــان را تحتتأثیــر قــرار
داده اســت.
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رمو
مکانــی پرشــور ،غــار آنالیــن عالءالدیــن ،جایــی کــه بایــد بــرای
خوشگذرانــی همیشــه آن را داشــته باشــید .اینجــا یــادآور دوران
جوانــی اســت؛ هیجــان تهیــهی هدیــهای عالــی و علــم بــه اینکــه
دریافتکننــدهی هدیــه تــا بازگشــت دو بــاره بــه رمــو نمیتوانــد صبــر
1

om

کنــد .عشــق یعنــی چیزهــای راهراه رمو یــی!

az
d.c

(مدیر ،استرالیا)

آیکیا
آیکیــا جایــی اســت کــه تخیــل بــه واقعیــت تبدیــل میشــود و جایــی کــه
بزرگســاالن بچــه میشــوند .در فروشــگاه آیکیــا ،میتوانیــد روی مبلهــا
بپر یــد ،روی تختهــا بخوابیــد ،ز بــان ســوئدیتان را تقویــت کنیــد،
خانــهی خودتــان را کشــف کنیــد ،مدادهــای مجانــی داشــته باشــید
و بچههــای خــود را در زمیــن بــازی تنهــا بگذار یــد ...و همــهی اینهــا
2

or
m

در ماشــینتان جــا میشــوند!

(دانشجو ،ایتالیا)

خط هوایی تاهیتی نوی
همیــن کــه قــدم در هواپیمــا میگذار یــد ،بــوی گل تیــاری کــه در فضــا
پیچیــده شــما را مشــعوف میکنــد ،یــک لیــوان نوشــیدنی فرانســوی
بنوشــید؛ بهآرامــی بــه صندلیتــان تکیــه دهیــد و در کابیــن آبــی آســوده
بــه خــواب برو یــد .قبــل از فــرود ،فقــط بــرای اینکــه بیــدار شــوید ،خانــم
مهمانــدار تاهیتــی بهآرامــی بــه شــانهی شــما میزنــد و یــک حولــه بــه
دســتتان میدهــد .اولیــن مرتبــهای کــه بــا ایــن خــط هوایــی پــرواز
کــردم ،نمیخواســتم از آن پیــاده شــوم؛ حتــی وقتــی در پاپیــت،
3

Ho
w.

ww

پایتخــت تاهیتــی ،فــرود آمــده بودیــم.

(روزنامهنگار ،ایاالتمتحدهی امریکا)
1. REMO
2. IKEA
3. Tahiti Nui
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آیپاد
تــا وقتیکــه آیپــادم همراهــم باشــد ،هرکجــا بــروم در حــال

om

جنبوجــوش هســتم .ایــن عملــی اختیــاری نیســت؛ بلکــه نگــرش
مــن اســت .آیپــاد نگاهــی سرشــار از عشــق بــا خــود دارد.
(مدیر تبلیغاتی ،ایاالتمتحدهی امریکا)

az
d.c
اپل

بعــد از چهــارده ســال هنــوز عاشــقش هســتم .ا گــر بخواهــم صــادق

or
m

باشــم ،نمیدانــم چــرا ایــن احســاس را دارم .فقــط اینکــه هرگز نخواســتم
ً
نمونــهی دیگــری را امتحــان کنــم .واقعــا تاکنــون نمیدانــم تفاوتهــای
آنهــا در چیســت ...البتــه ،بــه غیــر از ظاهــر!
ً
همیشــه بــه خــودم میگفتــم هــر دو تقریبــا یــک چیــز هســتند؛ هــر دو
یــک جــور هســتند ،امــا آیــا روی میــز ،هــر دو یــک حــس را منتقــل

Ho

میکننــد؟ ا گــر بخواهیــم عمیــق تــر نــگاه کنیــم ،ایــن موضــوع مربــوط
بــه شــیوهای اســت کــه مــا در اســتفاده از آنهــا بــه کار میگیــرم .در

w.

مقابــل ،تنهــا کاری کــه آنهــا انجــام میدهنــد ،پاســخ دادن بیدرنــگ
بــه نیازهــای شماســت .آیــا چیــزی فراتــر از ایــن ،آن راجــذاب کــرده

ww

اســت؟ ریچــارد برایــرز /جــورج کولونــی .کامپیوتــر شــخصی /اپلمــک.
چــه احمقــی میآیــد زوج روحــی خــود را طــالق بدهــد؟! اپلمــک ،تــو
برنــد محبــوب مــن هســتی.

(طراح ،نیوزیلند)
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ای َ -چنل
تأثیــری کــه ای _ چنــل از طر یــق خدمــات بــر هــر جامعــه میگــذارد،
خارقالعــاده اســت .ای _ چنــل فقــط یــک شــبکهی تلویزیونــی
نیســت ،بلکــه بــرای گردهمایــی عمومــی و ســازمانی خیرخواهانــه و
دوســتانه بــه تمــام مــردم اســتان منیتو بــان خدماترســانی میکنــد.
ای چنــل دوستداشــتنی اســت؛ ز یــرا چیــزی را عرضــه میکنــد کــه
دوستداشــتنی اســت .ایــن شــبکه برنامههــای نمایشــی عالــی
هــم عرضــه میکننــد .در کانــادا ،چندیــن شــبکه وجــود دارد کــه بــه
مخاطبانــش توجــه میکننــد؛ امــا ای _ چنــل بســیار صــادق اســت
و امــواج عشــق خــود را در منطقــه ســاطع میکنــد .مــردم سراســر
منیتو بــان عالمــت « »Aرا روی خانههــا ،ماشــینها ،لبــاس بچههــا
و آستینهایشــان درج کردهانــد و البتــه همــهی آنهــا دستســاز
1

om

az
d.c

or
m

هســتند .ایــن مــردم عاشــقاند.

(تهیهکننده ،کانادا)

قاصــر اســت.

ww

w.

Ho

مجسمهی آزادی
در زمانهــای متمــادی ،چــه در گذشــته و چــه حــال ،انســانیت او را
بــه عنــوان نمــاد قــدرت و امیــد بــه زندگــی منصــوب کــرده اســت؛ آیــا
امــروزه نیــز ایــن مجســمه نمــاد همیــن موضــوع اســت؟ مــن درون بــدن
او ایســتادهام ،از پلههــای پیــچ در پیچــش بــاال رفتــهام و از تاجــش
قلمــروی وی ا بررســی کــردهام .اصالــت و شــرافت صــورت او ،نــگاه
خیــرهی همیشــگی او و طــرز ایســتادن مســتقیم و قدرتمنــد او چنــان
اطمینــان و صمیمیتــی بــه تــو میدهــد کــه هیچچیــز دیگــری در
کــره زمیــن نمیتوانــد آن را بــه تــو اعطــا کنــد .کلمــات از بیــان امیــد و
اعتقــادی کــه بــا دیــدن مجســمهی جاودانــهی آزادی حــس میکنــی
(کارگردان هنری ،ایاالتمتحده ی امریکا)
1. A- Channel
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باربی
مــد روز مشــهور دهــهی  ،60بــه لطــف عشــق پایــدار دختــران جــوان در
همهجــای دنیــا ،حــاال یــک برنــد محبــوب واقعــی اســت .باربــی روی

om

امیــد و آرزو هــای آنهــا دســت گذاشــت و تــا بخشــی از راه بزرگســالی،
دستشــان را گرفــت و همراهشــان بــود؛ امــا همیشــه بــه شــیوهی مالیــم

بازیکــردن.

az
d.c

(ویراستار ،نیوزیلند)

آودا

1

ماننــد گروهــی از خواهــران مهر بــان ،مراقــب و جــذاب .محصــوالت
مــوی آودای مــن هــر روز صبــح منتظــر نشســتهاند تــا موهایــم را آرایــش

or
m

کنند.بــا رنگهــای خوشــایند و مالیمشــان ،بــه پــا میخیزنــد تــا
بهآرامــی ،از مــن محفاظــت کننــد و درخشــانم کننــد ...آنهــا صبورانــه
روی موهــای ژولیــده و ِو ز مــن کار میکننــد تــا بــه آنهــا نظــم دهنــد
و در نهایــت بهخو بــی موهایــم را درخشــان و رهــا میکننــد .آنهــا مــرا

Ho

در عطــر پــر نشــاط خــود غــرق میکننــد و مــرا راهــی میکننــد تــا بــا دنیــا
رو بــهرو شــوم .حــدس میزنــم کــه عاشــق شــدهام.

w.

(آموزگار ،ایاالتمتحدهی امریکا)

ww
1. Aveda
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توینینگز

1

چاییهــای توینینگــز جایــگاه و یــژهای در زندگــی مــن دارنــد .مــن
همیشــه ســحرخیز نیســتم ،امــا ا گــر باشــم ،بهمحــض بیدارشــدن در آن

om

نــور دوستنداشــتنی ،روی تصو یــر ســینی صبحانــهام بــا یــک قــوری

چایــی کارنــاوال روســی توینینگــز تمرکــز میکنــم .در نتیجــه ،مــی توانــم
آن حرکــت شــجاعانه را انجــام دهــم و از ز یــر پتــو بیــرون بیایــم .فقــط

az
d.c

یــک فنجــان میتوانــد ذهــن مــرا بهآرامــی آزاد میکنــد ،آن هــم نــه بــا
هجــوم زمخــت کافئیــن ،بلکــه فقــط بــا پیونــددادن بــا حســی واقعــی.

چایهــای توینینگــز بــه مــن کمــک میکننــد کــه شــجاعانه بــا روز
پیــش رو یــم رو بــهرو شــوم.

(مادر ،استرالیا)

or
m

سفر به سرزمین وحشیها

٢

عالیتر یــن کتابــی کــه تاکنــون بــرای کــودکان نوشــته شــده اســت .همــه
بــا مکــس احســاس نزدیکــی و همذاتپنــداری میکننــد؛ زیــرا بخــش

Ho

کوچکــی از او در همــهی مــا وجــود دارد .گاهــی میخواهیــم از چیــزی
یــا کســی فــرار کنیــم ،بــا وجــود ایــن میدانیــم در جایــی کــه ایســتادهایم
ً
علــف ســبزتر اســت .مســلما ایــن کتــاب جاو یــدان اســت و افــراد را بــه

w.

فکــر وامــیدارد .ایــن کتــاب بــرای همیشــه دوام خواهــد آورد و کــودکان
و پــدر و مادرانشــان آن را بارهــا و بارهــا تــا ابــد خواهنــد خوانــد.

ww

(کارآفرین ،ایاالتمتحدهی امریکا)

1. Twinings
2. Where the Wild Things Are
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بیبیسی
همیــن چنــد ســال پیــش بــود کــه بیبیســی بــا کشــتی الیزابــت دوم
بلیتــی یکطرفــه بهســمت امر یــکا رزرو کــرد .ایــن شــبکه بــهزودی

om

در بیــن هــزاران شــبکهی تلویزیونــی بیمــزه و آبکــی ،بــه پرتــوی نــوری

درخشــان تبدیــل شــد؛ منظــورم همــان شــبکههایی اســت کــه مــا در
ایاالتمتحــده در بمببارانشــان بودیــم .از آن زمــان تاکنــون ،افقهــای

az
d.c

فرهنگــی مــن گســترش یافتــه و همــراه بــا برنامههــای ایــن شــبکه بــه بلــوغ

رســیدهام .از وقتــی بــه «کانــال انگلیســی» روی آوردم کلمــهی کمــدی
ً
معنــای کامــال جدیــدی برایــم پیــدا کــرده اســت؛ «تزییــن خانــه» بــه
چیــزی ماننــد ورزش تبدیــل شــده اســت و باغچــهام (یــا چیــزی کــه
شــما اســمش را میگذار یــد دو تــا قطعــه چمــن جلــوی خانــهام) رونــق

or
m

پیــدا کــرده اســت.

(مشاور حقوقی ،ایاالتمتحدهی امریکا)

کوپرتون

1

Ho

در دهــهی  ،60بــوی معطــر و شــگفتانگیز خورشــید و اقیانــوس ایــن
لوســیون ضدآفتــاب ،در جایــی دور افتــاده در ســاحل آزاد میشــد.

w.

میتوانســتید چشــمهایتان را در ســاحلی دورافتــاده ببندیــد و در
خیالتــان رؤیاپــردازی کنیــد و بــه امر یــکا ،جایــی کــه سرچشــمهی ایــن

ww

لوســیون بــود ،بگریز یــد.

(مدیر شرکت ،نیوزیلند)

1. Coppertone
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میکیموتو

1

ســه مــاه قبــل از ســال  ،1986ســرویس مروار یــد میکیموتــوی خــودم را
از نامــزدم هدیــه گرفتــم .بالفاصلــه فهمیــدم کــه ایــن ســرویس بســیار

om

ارزشــمند اســت و هــرگاه مــردی آن را بــه زنــی هدیــه دهــد ،اقدامــی
عاشــقانه و تجملــی اســت .بــرای همیشــه در ذهنــم ،خــودم را بــا تصویــر
جاکولیــن کنــدی (همســر رئیسجمهــور ســابق امر یــکا) و ملکههــای

az
d.c

انگلیــس تداعــی کــردم .وقتــی آنهــا را بــه خــود میآو یــزم ،بــه یاد عشــقی
میافتــم کــه همســرم بــه مــن دارد .ایــن ســرویس بــرای مــن بســیار عزیــز

اســت .مــن بــا ایــن مــرد ازدواج کــردم و بعدهــا صاحــب دو فرزنــد شــدیم،
مــا هنــوز بســیار عاشــق همدیگــر هســتیم.
(همسر و مادر ،ایاالتمتحدهی امریکا)

موتورسیکلتهای BMW
موتــور ســیکلتهای  BMWدنیــا و برنــدی جداگانــه هســتند ،چیــزی
بســیار فراتــر از یــک برنــد .ایــن ســبکی از زندگــی اســت ،راهــی بــرای
گذرانــدن زندگــی ،راهــی بــرای تعر یــف خــودم و دنیــای اطرافــم .وقتــی
ســوار بــر  R 1150 GSدر حــال ســفر بــه جاهــای دور افتــادهی افریقــا
هســتم ،ایــن موتــور باور نکردنــی بــه جعبــهی کمکهــای اولیــه مــن
تبدیــل میشــود و پــس از پیمــودن صدهــا هــزار کیلومتــر ،ایــن جعبــه
ً
رفیقــی میشــود بــا رابطــهای کامــال احساســی .بــرای مــن ایــن برنــد
یعنــی آزادی یــا گذشــتن از موانــع .موتــور یکتــای  BMWموتــوری بــرای
ماجراجو یــی اســت .مــن را بــه مــردی اصیــل ،کاوشــگر ،پیشــتاز و لــون
رنجــر تبدیــل کــرده اســت .ایــن موتــور مــرا بــه چیــزی بیشــتر از آنچــه
هســتم تبدیــل کــرده اســت.

ww

w.

Ho

or
m

٢

(نویسنده ،افریقای جنوبی)
1. Mikimoto
2. BMW
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om

برگههای یادداشت
چســباندن یــک برگــهی یادداشــت روی یــک صفحــه ،تــا عمــق وجــود
ذوقزدهام میکنــد .اهمیتــی نــدارد کــه آیــا برگــه خــوب چســبیده
اســت یــا نــه ،یــا اینکــه مطلبــی تمیــز روی آن نوشــته شــده اســت یــا نــه،
فرقــی نمیکنــد کــه پــاره یــا جوهــری شــده باشــد .در هــر حــال ،هیــچ
صفحــهای کامــل نیســت ،مگــر اینکــه حداقــل یــک برگــه چســبان روی
آن باشــد؛ برگههایــی کــه بهشــکلی ظر یــف جــدا میشــوند ،امــا بــه
انــدازهی کافــی محکمانــد کــه در جــای خــود ثابــت بماننــد .اهمیتــی
نــدارد کــه چندمرتبــه ســر کتــاب مــیروم ،مهــم نیســت چنــد مرتبــه

az
d.c
صفحــات را ورق میزنــم.

or
m

(نمونهخوان ،ایاالتمتحدهی امریکا)

تیفانی
فقــط یــک جعبــه آبــی آســمانی اســت؛ امــا میدانیــد کــه داخــل آن
ً
چیــزی کامــال خــاص وجــود دارد .آیــا میتوانیــد بــدون هیجانزدگــی از
چیــزی کــه داخــل جعبــه اســت نلرز یــد و جعبــهی تیفانــی را بــاز کنیــد؟
هیــچ برنــد دیگــری نمیتوانــد احســاس شــما را در بــارهی یــک نفــر دیگــر
1

Ho

w.

بگو یــد.

(کارگردان هنری ،استرالیا)

ww

1. Tiffany & Company
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برکن استا ک

1

داســتانی فــو قالعــاده :در قــرن نوزدهــم ،کونــراد بیرکــن اســتاک ســاختار
قالــب چو بــی کفــش پــدر بزرگــش را اصــالح کــرد و یــک بنــد کمکــی

om

نیمقــوس انعطــا فپذیــر را بــه آن اضافــه کــرد .پزشــکان محلــی از ایــن
کفــش حمایــت کردنــد .هشــتاد ســال بعــد ،فرزنــد کونــراد ،کارل ،نســل

دیگــری از نــوآوری را بــه اجــرا گذاشــت و کفــش چو بــی را یک گام پیشــتر

az
d.c

بــرد و آن را بــه کفــش معمــول حــال حاضــر تبدیــل کــرد .در نتیجــه ،ویــال

_ ســندل بیرکــن اســتاک متولــد شــد .مــن عاشــق مــدل کالســیک آن

هســتم و بیشــتر از همــه عاشــق راحتــی آن.
(بنا ،هلند)

بایک فرایدی )دوچرخهی جمعه(
ا گــر همــهی مــا همیشــه دوچرخــه ســوار میشــدیم ،خوشــحالتر و
ســالمتر بودیــم ،هــوای مــا پاکیزهتــر بــود ،بــه محلههایمــان بیشــتر توجــه
میکردیــم و هیــچ جنگــی را بــر ســر نفــت شــروع نمیکردیــم .بــا وجــود
اینکــه ،قطارهــا ،اتوبوسهــا ،هواپیماهــا و مترو هــا ســفر بــا دوچرخــه
را پشــتیبانی نمیکننــد ،یــک بایــک فرایــدی داخــل چمــدان قــرار
میگیــرد و مــی تــوان آن را بــه همهجــا بــرد .چمــدان تبدیــل بــه یدککــش
دوچرخــه میشــود ،بــه شــما آزادی کامــل میدهــد تــا بــه هــر جــای
زمیــن کــه میخواهیــد ســفر کنیــد .آزادی عمــل تحــت فرمــان خودتــان
اســت و میتوانیــد تنهــا و بــا خوشــحالی ویزویزکنــان رکاب بزنیــد!
بایــک فرایــدی مــن عشــق مــن اســت؛ قلــب مــرا قویتــر میکنــد ،پاهایــم

ww

w.

Ho

or
m

٢

خوشاندامتــر میشــود و عشــق مــرا بــرای انســانیت گســترش میدهــد.
(طرفدار دوچرخه ،ایاالتمتحدهی امریکا)

1. Birkenstock
2. bike Friday
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مولسکین
بــا انــدازهای مناســب ،شــکلی ســاده ،باکیفیــت و امــکان حمــل
راحــت .بیــن دو جلــد ســادهاش دفترچــه پنهــان شــده اســت .از نظــر
روانشــناختی نگهدارنــده نیســت ،بلکــه کیــف اســت ،جعبــهی
گنجــی شــامل افــکار و ادراک و احساســات و تاریــخ .پیامــی بــرای
خــود مــن کــه میگو یــد :الزم نیســت مغلــوب خصوصیتهــای فــردی
و ادرا کــی دیگــران باشــم؛ اینجــا زمیــن بــازی قلــب و ذهــن مــن اســت؛
حتــی بنــد کشــی آن کار بــردی دوگانــه دارد :احاطــهی فیزیکــی و
ً
چفتوبســت روانــی ذهــن .احتمــاال ایــن بهتر یــن مــدل طراحــی اســت.
1

om

az
d.c

(دستیار مدیر فرودگاه ،ایاالتمتحدهی امریکا)

َ
فنک
فروشــندهی متخصــص کتــاب CD ،و بــازی کامپیوتــری َفنــک در
سراســر فرانســه کــه حــدود شــصت فروشــگاه دارد .رقبــای اصلــی ایــن
برنــد خردهفروشهایــی ماننــد کرفــور هســتند کــه همــه چیــز را بــه شــما
ارزانتــر میفروشــند ،از یــک پونــد در قیمــت هو یــج گرفتــه تــا دســتگاه
تلویز یــون؛ امــا َفنــک ،بهشــکلی مدیر یــت شــده اســت کــه فضــای
و یــژهای را در فروشــگاههایش ایجــاد کــرده و خر یــدن محصــوالت
فرهنگــی از آن باعــث افتخــار اســت .فروشــندگان فروشــگاههای
َفنــک در بــارهی همــه چیــز میداننــد و خیلــی بهنــدرت پیــش میآیــد
کــه بتــوان آنهــا را بــا ســؤالی دســت انداخــت .در تمــام فروشــگاههای
َفنــک ،فضاهــای اختصاصیافتــهای را میبینیــم کــه بــرای
نمایشــگاهها ،مصاحبههــای هنرمنــدان و ...در نظــر گرفتــه شــدهاند.
ایــن خصوصیــات َفنــک را فقــط بــه مکانــی بــرای فــروش محصــوالت
فرهنگــی تبدیــل نکــرده اســت؛ بلکــه فنــک مکانــی بــرای رویدادهــای
٢

or
m

Ho

w.

ww

فرهنگــی هــم اســت.

1. Moleskine
2. Fnac
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(مدیر ،فرانسه)

گوگل
گــوگل بهتر یــن دوســت مــن اســت! گــوگل بهتر یــن دوســت مــن اســت!

om

گــوگل بهتر یــن دوســت مــن اســت! گــوگل بهتر یــن دوســت مــن اســت!

گــوگل بهتر یــن دوســت مــن اســت!
(نویسندهی آ گهی تجاری ،ترکیه)

az
d.c
تویوتا

مــن اینجــا در مصــر ،هــر روز وانتتویوتاهــای دوستداشــتنی را
میبینــم .در ایــن شــرایط آبوهوایــی ،کــه بــا مشــکل بــزرگ توفــان

شــن همــراه اســت ،طراحیهــای رنگــی ز یــاد دوام نمیآورنــد .در

or
m

ایــن شــرایط ،افــراد محلــیای کــه وانتتویوتــا دارنــد ،وقتــی میبیننــد
عالمــت بــزرگ تویوتــای پشــت ماشینشــان از بیــن مــیرود ،ناراحــت
میشــوند .راهحــل بســیاری از آنهــا ایــن اســت کــه رنگهــای بــراق
را روی نشــان اصلــی تویوتــا بکشــند.با ایــن روش میتوانیــد همزمــان

Ho

عشــقتان را بــه وانــت و اســم تویوتــا نشــان دهیــد .ایــن نشــانههای
رنگشــدهی بــراق پشــت وانــت در همهجــای قاهــره و دیگــر مناطــق

w.

مصــر دیــده میشــود.

(فروشنده ،مصر)

ww
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شاهرخخان
شــاهرخخان انســان بســیار بزرگــی اســت .او بــا کمــک ســینما ،بیشــتر
لحظــات تکاندهنــده و جگرســوز زندگــی را بــه تصویــر میکشــد و از

om

ایــن راه بــر قلــب و روح میلیونهــا انســان در سراســر دنیــا تأثیــر میگــذارد.
او ترغیبــت میکنــد کــه عاشــق شــوی ،موانــع را از پیــش رو بــرداری،

دیدگاههــای بلندپروازانــه تعییــن کنــی و بــه ناممکنهــا دســت یابــی.

az
d.c

او بــه مــا نشــان میدهــد کــه چطــور میتوانیــم هــر چیــزی را کــه در زندگــی
آرزو دار یــم بــه واقعیــت تبدیــل کنیــم و در نهایــت ،بــا وجــود همــهی

نامالیمــات او «میتوانــد» .او بــه پیشــواز تغییــر و چالــش مــیرود و بــاور
دارد کــه حتــی میتــوان از اتفاقــات بــد هــم درس گرفــت .او یکــی از
الهامبخشتر یــن انســانهایی اســت کــه بــه ایــن عصــر طالیــی رونــق

or
m

بخشــیده اســت .او شــاهرخخان اســت.

(برنامهریز ،افریقای جنوبی)

ِارمنهگیلدو زگنا

1

Ho

فقــط یــک رؤ یــا؛ پوشــاکی تمامعیــار بــرای مــرد تمامعیــار؛ فقــط بــرای
شــماری از مــردان .بــه ایــن دلیــل میخواهــم یــک دســت کــتو شــلوار
فرشــتگان ِارمنهگینــدو زگنــا باشــم.

w.

ِارمنهگینــدو زگنــا بــر تــن داشــته باشــم کــه بتوانــم در بهشــت بــا تمــام

ww

(فروشنده ،کاستاریکا)

1. Ermenegildo zegna
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تامی برگر اصل
هــر زمــان کــه بــه خیابــان برلــی و رامپــارت برمیگــردم ،نمیتوانــم جلــوی
خــودم را بگیــرم و بــه احســاس شانزدهســالگی برنگــردم .در مســیر
برگشــت بــه خانــه ،از بــازی دا گــرز و کینگــز گرفتــه تــا کنســرت و خریــد
یــا هــر چیــز دیگــری کــه مــرا روزی بــه لسآنجلــس میکشــاند ،در آنجــا
ایســتگاهی بــرای مــن وجــود داشــت .مــن در آنجــا هــر چیــزی را دیــدهام:
از جشــن عروســی گرفتــه تــا درگیریهــای اراذل و او بــاش؛ از مجیــک
جیســون در ماشــین لیموزینــش تــا یــک بیخانمــان ،کــه وقتــی بــه او
غــذا دادم بــه نظــر میآمــد در چنــد روز گذشــته چیــزی نخــورده اســت.
تامــی تأثیــری عمیــق روی مــن گذاشــت ،ماننــد اولیــن بوســهام یــا اولیــن
ماشــینی کــه داشــتم .تامــی چیــزی اســت کــه در خاطــر شــما میمانــد و
ً
اصــال اهمیــت نــدارد کــه کجــا میرو یــد .بــرای مــن تامــی چیــزی بیشــتر
1

om

az
d.c

or
m

از یــک همبرگــر اســت ،آن بخشــی از زندگــی مــن اســت.

(طراح گرافیک ،ایاالتمتحدهی امریکا)

Ho
w.

ww

1. Original Tommy’s Burger
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استینوی

1

پیانو یــی کــه  %90پیانیســتهای کنســرتها آن را انتخــاب میکننــد،
یکــی از عالیتر یــن برندهــای محبــوب در موســیقی .پیانوهــای

om

اســتینوی بهزیبایــی صیقــل داده شــدهاند ،تنظیــم شــدهاند و در
طراحــی آن بــه تمــام نســلها توجــه شــده اســت .اســتینوی گذشــته،

حــال و آینــده را بــا قــدرت رازآلــود موســیقی در یــک جــا جمــع میکنــد.

az
d.c

(فروشندهی ماشین ،ایاالتمتحدهی امریکا)

بوک کراسین�

٢

در روزهایــی خشــن ســیر میکنیــم؛ روزهایــی کــه بیشــتر اخبــار تلــخ

or
m

هســتند و تشــخیص واقعیــت بســیار ســخت اســت .در نتیجــه،
ایــن حقیقــت کــه افــراد بســیار ز یــادی در سراســر دنیــا عاشــق مطالعــه

هســتند و روحیــهی ســخاوت و خوشــی هنــوز زنــده اســت ،یــک
خبــر خــوب نیســت ،بلکــه خبــری عالــی و معرکــه اســت! ســرانجام،

Ho

تشــویقکردن افــراد بــه مطالعــه شــاید بهتر یــن راه بــرای نجــات از ایــن
زوال گیجکننــده باشــد .وقتــی مــردم بــه انــدازهی کافــی مطالعــه کننــد،

w.

میآموزنــد ،فکــر میکننــد و ســپس امیدوار یــم کــه عمــل کننــد .بــوک
کراســینگ بــه مــن امیــد داده اســت .بــه همیــن دلیــل ،صمیمانــه از آن

ww

سپاســگزارم .صحبتکــردن در بــارهی آن بــا دیگــران مایــهی دلخوشــی
اســت .فکــر میکنــم هیــچ هدیــهای ارزندهتــر از درگیرکــردن دیگــران در
ایــن جنبــش نیســت.

(مشاور مدیریت ،ایاالتمتحدهی امریکا)

1. Steinway
2. Book Crossing
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om

مینی
اولیــن ماشــین مــن یــک مینــی بــود .مــن آن را بــا پولــی خریــدم کــه از
اولیــن کارم پسانــداز کــرده بــودم؛ ماشــینی بــا آن شیشــههای کشــویی
قدیمــی و پنجرههــای کنــاری کــه گیــره داشــتند.
پــدرم بهشــدت از موتــور لعنتــی آن متنفــر بــود؛ ز یــرا هربــار کــه
میخواســت آن را ســرویس کنــد مجبــور بــود رادیاتــور جلــوی موتــور را
بــردارد .مــن بــا آن ماشــین بــزرگ شــدم .او مــرا در دانشــگاه تشــخیص
مــیداد و آخــر هفتههــا بــه خانــه برمیگردانــد .در نهایــت ،روزی کــه
ازدواج کــردم ،بــه یــک پارکینــگ ماشــین ،یعنــی بــه بهشــت ،رفــت.
موتــورش دیگــر کار نمیکــرد و هزینــهی تعمیــر آن بســیار زیــاد بــود .ایــن
اتفــاق مثــل از دســتدادن دوســتی قدیمــی بــود؛ کلــی بــرای آن ماشــین
گر یــه کــردم؛ حتــی امــروز هــم ،دیــدن ماشــین مینــی باعــث میشــود
لبخنــد بزنــم .از نظــر مــن ،عرضــهی جدیــد و دو بــارهی مینــی ظرفیــت
جــذب عمیقتر یــن احساســات نســل جدیــد را دارد؛ چــون آن ماشــین
بامــزه ،شــیطان و مســتقل بــود.

az
d.c

or
m

(مشاور مدیریت ،بریتانیا)

ww

w.

Ho

دا ک مارتنز
چکمههــای داک حــس وحشــت و نگرانــی و نافرمانــی نوجوانــی را بــه
مــن و بچههــای دیگــری میدهــد کــه در حومــهی شــهر بــزرگ میشــوند.
وقتــی آنهــا را پوشــیدم پــدر و مــادرم موافــق نبودنــد .محصــوالت داک
دنیایــی را بــه دخترهــا نشــان مــیداد کــه بــرای اولینبــار «باحــال» معنــی
بیشــتری در آن داشــت تــا کلمــهی «قشــنگ»؛ گو یــا حــس شــیکبودن
را احســاس میکردیــد .درســت اســت ،تمــام دوســتان شــما کفشهــای
ً
مشــابهی میپوشــیدند .بــه همیــن دلیــل هــم ســبک شــما الزامــا اصیــل
نبــود؛ امــا داشــت جــا میافتــاد .حداقــل اینکــه ماننــد پــدر و مــادرم
لبــاس نمیپوشــیدم.
1

1. Doc Martens
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(طراح مد ،ایاالتمتحدهی امریکا)

خط هوایی سنگاپور
مــن عاشــق شــیوهی آنهــا هســتم کــه اجــازه میدهنــد در زمــان

om

ســرویسدهی غــذای محشرشــان بخوابــم و پــس از آنکــه نصــف شــب
بیــدار شــدم ،برایــم یــک کاســه ماکارونــی فوقالعــاده میآورنــد .لــذت

کامــل و بــدون جنجــال.

az
d.c

(مشاور ،بریتانیا)

اسنایدرو

1

اســنایدرو اولیــن برنــدی اســت کــه فهمیــده اســت آشــپزخانه از مکانــی
بــرای پختــن و در نهایــت ،خــوردن غــذا ،بــه مکانــی تغییــر شــکل داده

or
m

اســت کــه شــما در آن غــذا را بــه عشــق و محبتــی بــرای خــود ،خانــواده

و دوســتانتان تبدیــل میکنیــد .طراحــان معــروف بــرای آنهــا کار
میکننــد .کانتــر جدیــد آشــپزخانههای آنهــا بــه شــکلی طراحــی شــده
کــه میتــوان آن را در هــر کجایــی قــرار داد؛ حتــی در جلــوی پنجره .بســیار

Ho

کار بــردی هســتند و طــوری طراحــی شــدهاند کــه وقتــی خودتــان را بــرای
یکــی از ســرگرمیهای مــورد عالقهتــان یعنــی آشــپزی آمــاده میکنیــد

w.

خــود را متناســب بــا نیــاز شــما وقــف مــی دهــد.

(مدیرعامل ،ایتالیا)

ww
1. Snaidero
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پنج نک�های که باید فردا انجام دهید:

om

 .1از دفترتــان بیــرون بزنیــد .مصرفکننــدگان الهامبخشــتان پیــش شــما نخواهنــد

آمــد ،همچنیــن در دفتــر تــه ســالن نیــز زندگــی نمیکننــد.

az
d.c

 .2ســؤاالت عمــده و خــوب بپرســید .از شــش ســؤالی کــه مصرفکننــدگان شــما را

برمیانگیزانــد تــا بــا شــما حــرف بزننــد فهرســت تهیــه کنیــد .فهرســت را در جیــب
خــود نگــه دار یــد یــا هرکجــا کــه میرو یــد نزدیــک دســتتان باشــد.
 .3بهشدت کنجکاو باشید؛ دربارهی همهچیز.

or
m

 .4خودتــان مصرفکننــدهی الهامبخــش باشــید .بــا برنــد یــا محصــول مــورد
عالقهتــان رابطههــای احساســی برقــرار کنیــد و ببینیــد از آن دیــد چــه اتفاقــی
می افتــد.

Ho

 .5بــرای کار خودتــان تعــدادی مصرفکننــدهی الهامبخــش پیــدا کنیــد .آنهــا
خوبشــان چیســت.

ww

w.

را بــه صــرف غــذا دعــوت کنیــد ،بشناسیدشــان و ببینیــد کــه دلیــل عملکــرد
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