
 

 

  )برند(قانون ثابت براي تثبيت نام تجاري  22
  
  

 .قدرت يك نام تجاري ، نسبت معكوس با گسترش آن دارد): توسعه(قانون گسترش  -1

، شعبه فروش اتومبيلهاي شورلت شركت جنرال  1986در سال . در گذشته يكي از پر فروشترين اتومبيلهاي آمريكايي بوده است: شورلت 
به فروش رساند ، اما اين تالش براي رضايت همه گروهها ، موجب شد كه مفهوم و نفوذ نام تجاري ناديده انگاشته  اتومبيل 1718839موتورز
 . است ، و در بازار فروش ، از اتومبيلهاي فورد عقب مانده است 1000000امروزه ، ميزان فروش اتومبيلهاي شورلت ، ساليانه تعداد. شود

 .منه تمركز خود را محدود مي سازيد ، بر قدرت نام تجاري خود مي افزاييدزماني كه دا: قانون اختصار  -2

محدود ساختن . است تبديل شدهو محبوبترين نامهاي تجاري  يكي از مهمترين به در طول مدت كوتاهي ، قهوه استارباكز: قهوه استاربكز
 .قهوه مختلف را عرضه مي كند استارباكز، سي نوع. دامنه تمركز ، به مفهوم توليد يك محصول محدود نيست 

 . تولد يك نام تجاري از طريق معروفيت و شهرت آن شكل مي گيرد و نه از طريق تبليغات: قانون معروفيت  -3

 "طبيعي  "اين مكان ، ارائه لوازم آرايشي  هدف از گشايش. افتتاح كرد 1976را در سال  "بادي شاب  "،آنيتا راديك: بادي شاب 
واد كامال خالص و اوليه بود ، تاثيرآنها بر روي حيوانات نيز آزمايش نشده بود ، اما ساختار اين لوازم آرايشي ، كامال مناسب ساخته شده از م

با جار و جنجال و هياهوي فراواني كه در اين زمينه  –تقريبا بدون هيچ تبليغاتي . افراد اجتماعها و محيطهاي گوناگون طراحي شده بود 
 .نون بادي شاب به صورت يك نام تجاري تثبيت شده در تمامي جهان ، در آمده استاك –بوجود آمد 

 . هر نام تجاري پس از تولد ، به تبليغات نيازمند است ، تا سالم و ماندگار شود: قانون تبليغات  -4

 . " ستيكهاي درجه يكال ": مضمون ثابت تبليغات الستيكهاي گودير در طول سالها ، بدين صورت بوده است : الستيك گودير 

 . "به يقين ، گودير، زيرا كه پيشگام است ": پس چه كسي بهترين الستيكها را توليد مي كند؟ و مصرف كننده با خود مي انديشد 

براي تملك ذهن مصرف كننده و تثبيت واژه ا ي درآن ، يك نام تجاري مي بايست به كوششي وصف ناپذير : قانون واژه  -5
 .بپردازد

فدرال اكسپرس ، نخستين پست هوايي است كه تمركز خود را محدود به تحويل پستي شبانه كرده است ، و موفقيت خود : ال اكسپرس فدر
 . فدكس ، مترادف تحويل پستي شبانه است. را در ذهن مصرف كننده تثبيت كرده است  "شبانه  "را مديون اين نكته است ، زيرا كه كلمه 

 . ن اصلي موفقيت يك نام تجاري ، در ادعاي اصالت آن استرك: قانون اعتبار  -6

 : ، تبليغات شركت كوكاكوال به اين صورت بود 1942در سال : كوكاكوال 
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 ": ، شركت كوكاكوال ، شعار  1970در سال .  "كوكاكوال يك نوشابه واقعي است . تنها چيزي كه مانند كوكاكوالست ، خود كوكاكوالست "
 . را براي يك سال تجديد كرد "يك نوشابه واقعي 

 .كيفيت مهم است ، اما نام تجاري ، تنها با كيفيت ساخته نمي شود: قانون كيفيت  -7

آيا كيفيت اين ساعت ، علت موفقيت آن . رولكس به عنوان مشهورترين و پرفروشترين ساعت گرانبهاي جهان شناخته شده است: رولكس 
 .آيا اهميت دارد ؟ احتماال خير. اي رولكس بسيار باالست ؟ احتماال بله آيا كيفيت ساعته.است ؟ احتماال خير

 . يك نام تجاري پيشگام ، بايستي طبقه بندي كاالي خود را ارتقا بخشد، و نه نام تجاري كاال را: قانون طبقه بندي  -8

ايت زيتز با پيوستن به دو . خوانده مي شود "بازار غذا  "ايت زيس نخستين نام تجاري در يك طبقه بندي جديد است ، كه : ايت زيس 
 . قرارداده است "ببر و بخر "كمپاني معظم ديگر، تمركز خود را برتوليد غذاهاي 

 .چيزي جز يك نام نيست يدر دراز مدت، مارك تجار: نام  نونقا -9

از مهمترين قوانين تثبيت نام تجاري را به يكي از معتبرترين و نيرومندترين نامهاي تجاري جهان، زيراكس است، كه بسياري : زيراكس 
 .نمايش درمي آورد

با اين حال، زماني كه . با نامي كوتاه و منحصر به فرد) كپي برروي كاغذهاي بي خط ( از جمله پيشگام بودن در يك طبقه بندي جديد 
 .ها دالر ضررو زيان بودزيراكس بر آن شد نام معتبر خود را به دنياي كامپيوتر انتقال دهد، نتيجه اش، ميليون

يك نام تجاري، عرضه انواع و اقسام كاالها و خدمات با آن نام تجاري  نابودي ساده ترين راه: قانون افزايش خطوط ضميمه  -10
 .است

 .ربود –كه سلطان بازاربود  - با يك برنامه بازاريابي وسيع، نام و نشان ميلر بر سر زبانها افتاد و به زودي بازار را از چنگ نوشابه باد ويزر: ميلر

 .سپس، ميلربه معرفي نوعي نوشابه به عنوان ضميمه خط توليدي خود پرداخت و توليد اوليه خود را متوقف ساخت

 .براي خلق يك طبقه بندي نو، يك نام تجاري بايستي از ساير اسامي تجاري نيز استقبال كند: قانون تبعيت  -11

مي تواند قرار گيرد، آن طرف خيابان، درست در مقابل يك نام تجاري  نقاطي كه يك نام تجاري درجه دويكي از بهترين : كافه هارد راك 
 ":مي تواند قرار گيرد، درست در آن طرف خيابان، روبه روي رقيب خود، كافه "سياره هاليود ": بهترين مكاني كه كافه . درجه يك است

 .مند خواهند شدهر دو نام از اين موفقيت بهره . است "هاردراك 

 .، استفاده از اسامي عام براي نام تجاري استعدم موفقيتيكي از سريعترين راههاي ) : ژنريك( قانون اسم عام  -12

 .نام بلوك باستر ويدئو، زماني نام تجاري موفقي براي اجاره دادن ويدئو است، كه عنوان تجاري عام ويدئو رنتال نباشد: بلوك باستر ويدئو 

هنوز هم هر كجا كه نگاه مي كنيد، انبوهي از . پرهيز كرد) عالمت ( براي نامهاي تجاري بايستي از انتخاب نامهاي عام به عنوان نشانه 
 .نامهاي عام، به ويژه در مناطق خرده فروشي، به چشم مي خورد
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 .دو با يكديگر تفاوت دارندنام تجاري يك نام تجاري است، و كمپاني يك كمپاني است، اين : قانون كمپاني  -13

آيا آوردن نام كمپاني به دنبال نام تجاري ، به آن لطمه . آيا محصول تايد، نيازمند حمايت كمپاني توليدكننده خود است؟ احتماال خير: تايد 
 .ندگاناستفاده از نام كمپاني براي انجام داد و ستد است و نه روشن كردن ذهن مصرف كن. وارد مي آورد؟ احتماال خير

 .نابود سازندآنچه كه يك نام تجاري مي سازد، زير زنجيره ها مي توانند به راحتي : قانون زيرزنجيره ها  -14

 ، Holidat Inn Exptess با ارائه زير زنجيره هاي خود از جمله "هاليدي اين  ": هتلهاي هاليدي 

, Holiday Inn Select , Holiday Inn Garden Court  ارائه اين زير زنجيره ها، . نام تجاري عظيم درآمده استبه صورت يك
 .موجب فرسايش و تضعيف نام تجاري اصلي شده است

 .زمان و مكان مناسبي هم براي ارائه نام تجاري دوم وجود دارد: قانون هم خانوادگي  -15

مد، اين محصول جديد را هونداي برتر نخواند، بلكه به كارخانه اتومبيل سازي هوندا در صدد توليد يك اتومبيل گرانبها برآ زمانيكه: اكيورا
در واقع، اكيورا به سرعت به صورت پرفروشترين اتومبيل لوكس . خلق نام تجاري جديدي پرداخت، كه با موفقيت عظيمي روبه رو شد

 .وارداتي در آمريكا درآمد

 .اشد، كه هر دو چشم بيننده را به خود جلب كندتجاري بايد به گونه اي طراحي شده ب) نشانه ( يك آرم : قانون شكل  -16

درست مثل اين كه از شيشه جلو اتومبيل، بيرون . يك مشتري، دنيا را با دو چشم افقي كه بر روي سر قرار گرفته اند، تماشا مي كند: آربي 
اتومبيل را داشته باشد؛ يعني بطو رتقريبي تجاري بايستي شكل پنجره جلو ) نشانه ( براي كسب باالترين درجه بصري، حروف آرم . را بنگريد

آرم شركت آربي، بيش از اندازه . ، تقريبا يك شكل كامل است AVIS آرم كمپاني. به عرض دو و يك چهارم واحد و به ارتفاع يك واحد
 .عمومي است

 .يك نام تجاري، بايستي رنگ متضاد رقيب اصلي خود را انتخاب كند: قانون رنگ  -17

تمامي جعبه هاي تيفاني ) . پرنده ا ي سينه سرخ (جعبه تيفاني چه رنگ است ؟ رنگ آبي خاص تخم رابين : ر سازي تيفاني كمپاني جواه
اگر كمپاني تيفاني از تمامي رنگهاي موجود براي جعبه ها ي خويش استفاده كرده بود، فرصتي عالي را براي تقويت نام تجاري . آبي رنگ اند

 .ايز از دست مي دادخود، از طريق رنگي متم

 .هيچ مانعي بر سر راه يك نام تجاري جهاني وجود ندارد: قانون حد و مرز  -18

 .يك نام تجاري نبايد با هيچ حد و مرزي روبه رو شود

 در بسياري از اين كشورها، هين كين، پرفروشترين. كشور مختلف صادر مي كند 170كمپاني هين كن، نام تجاري خود را به : هين كن 
 .)امروزه، هين كن، نوشابه هاي خود را در پنجاه كشور مختلف توليد مي كند. ( نوشابه گرانبهاست

 . موفقيت در چندين دهه ارزيابي مي شود و نه در طي سالها. يك نام تجاري يك شبه ساخته نمي شود: قانون ثبات  -19
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و ، راهكار . ام.گفتني است كه كمپاني ب. سال گذشته بوده است  25در ي مطلوب و نهايي هر راننده اي، و ، رويا.ام.اتومبيل ب: و .ام.ب
اتي ،معموال نشانه اي از تغييرآژانسهاي تبليغ. خود را ابقا كرد؛ اگر چه اين امر توسط ، سه آژانس مختلف تبليغاتي به نمايش در مي آمد

 . ت يك نام تجاري استعدم ثبا

 .ييرند ، اما به ندرت ودر كمال دقتنامهاي تجاري قابل تغ: قانون تغيير  -20

سيتي بانك برنامه . سيتي بانك در حال خارج شدن از شكل يك بانك شراكتي و مبدل شدن به بانكي ويژه مصرف كننده است : سيتي بانك 
تا به امروز . عملي استاين امر نيازمند زماني طوالني است ، اما . ريزي كرده است، كه به صورت نخستين بانك مصرف كننده جهاني در آيد 

تمامي برنامه تثبيت نام تجاري را در معرض  Travelers Group اما برنامه ادغام با كمپاني تراولرز گروپ. كه پيشرفت خوبي داشته است
 .خطر قرار داده است

 . استاغلب اوقات قتل از روي ترحم ، بهترين راه حل : هيچ نام تجاري هميشگي نيست : قانون فنا پذيري  -21

عكاسي معمولي كه با استفاده از فيلم صورت مي گيرد، اندك اندك جاي خود را به عكاسي ديجيتال مي دهد، اما كمپاني كداك : كداك 
برروي محصوالت ديجيتالي خود ، نام تجاري “ كداك “ در عوض، تالش مي كند كه با استفاده از نام . حاضر به پذيرفتن اين واقعيت نيست 

 . كند اش را حفظ

 . مهمترين بعد يك نام تجاري ، ثابت قدم بودن آن است: قانون يكتايي  -22

سال است كه اتومبيلهاي ولوو به دليل استحكام و مقاومت ، مورد توجه اند و در اين مدت ، ولوو به صورت پرفروشترين  35بيش از : ولوو 
   بيش از. اتومبيل در آمريكا به فروش رسانده است  849348لوو ، بيش از دردهه گذشته ، كمپاني و. اتومبيل لوكس اروپايي درآمده است 

 .مرسدس بنز  770089   و و بيش از.ام.بي  804968

  

 قانون ثابت براي تثبيت نام تجاري 22كتاب : منبع
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