
 

 

  
  
  

  قوانين نامگذاری در کسب و کار و محصوالت
  

شاید با دیدن عنوان این مقاله از خودتان بپرسيد وقتی که ھدف کسب ، کسب و افزایش سودآوری از طریق 
فروش محصوالت است  دیگر دليل یک نامگذاری قانونمند چه می تواند باشد؟ آیا یک نامگذاری قانونمند و استاندارد 

  خواھد داشت؟در فروش ما تاثير
  

نام ھای خوب بيشتر می فروشند، سھم بازار بيشتری به دست می آورند؛ در خاطر ! پاسخ کامالً مثبت است
مصرف کننده باقی می مانند و شانس کسب پيروزی نھایی در بازار برایشان به مراتب بيشتر از نام ھای تکراری، 

  !ام ھای غير اصولی محکوم به فنا ھستندن. غير استاندارد و پيش و پا افتاده و یا پيچيده است
  

امروزه قوانين بازاریابی بسيار بيشتر از زمان گذشته بازبينی و اصالح شده است و بسياری از اشتباھات قدیمی آن 
دیگر تکرار نمی شود، اما در کشوری ھمچو ایران که بازاریابی در حد کتاب ھای ترجمه شده و تشریفات بروز می 

حال آنکه اگر شما در چنين فضایی که اغلب رقبایتان . ھکارھا و تکنيک ھای قدیمی انجام می شودکند با ھمان را
ھرگز به فکر انجام یک عمليات واقعی و سنجيده بازاریابی نيستند، ھوشمندانه گام بردارید، پيروِز ميدان نبرِد بازار 

  .خواھيد بود
  

گمان  -ای ایرانی در زمان فعلی مانند آنھا فکر می کنندکه قریب به اتفاق شرکت ھ -در گذشته کشورھای صنعتی
می کردند که با افزایش توانمندی نيروھای فروشنده، گسترش کانال ھای فروش و سرعت در تحویل محصول به 

اما پس از مدتی . مشتری می توانند سھم بازار بيشتری به دست بياورند و البته این طرز تفکر کامالً صحيح بود
چرا . اغل دریافتند که این چرخه محصول نمی تواند قدرت رقابتی پایداری برای ایشان به دست بياوردصاحبان مش

که با ورود محصوالت جدید که مصرف کنندگان و جامعه عالقه بيشتری به صحبت کردن درباره آنھا داشتند باعث 
گان؛ کانال ھا و نمایندگان متعدد فروش می شد تا برخالف در اختيار داشتن قدرتمندترین مذاکره کنندگان و فروشند

و حتی غالب سھم بازار به زودی سھم فروش باالی خود را از دست داده و بعضاً برای ھميشه از حضور در بازار 
  .رقابتی حذف شده و یا انصراف دھند

  
مدت انجام نمی امروزه برخالف گذشته، عمليات بازاریابی دیگر به صورت تاکتيکی و با برنامه ریزی ھای کوتاه 

حاال عصِر ظھوِر بازاریابی استراتژیک به جای بازاریابی سنتی است و بازاریابی از کتاب و دانشگاه خارج و در . شود
در چنين فضایی برگ برنده از آن کسب و کارھا و محصوالتی . تمامی سطوح بازار واقعی جریان پيدا کرده است

حاال مدیران کسب و کارھا به این واقعيت . را در اختيار داشته باشندبازار ) Brand(است که قدرتمندترین برند 
رسيده اند که ھنگامی که یک برند خلق شده و جایگاه خود را در بازار پيدا کند از بين بردن آن تقریباً غير ممکن 

  .است
  

کمتر به چشم خورده باشد زمانی که با محصولی جدید و مفيد وارد بازار بشوید که قبالً نمونه آن دیده نشده و یا 
مشتریان و جامعه ترغيب خواھند شد تا درباره شما با دیگران صحبت کنند و از طریق قدیمی ترین شيوه بازاریابی، 

اما . یعنی ھمان بازاریابی دھان به دھان مخاطبين و در نتيجه فروش ھای بيشتری را برای شما به وجود بياورند
ناسب و خاصی را برای خودتان نداشته باشيد دیگران قرار است شما را چگونه سوال اینجاست که اگر شما نام م

صدا بزنند؟ به یاد داشته باشيد کسب و کارھا و محصوالت جدید و متفاوت ھميشه نيازمند نامی جدید و متفاوت 
  .است) Branding(به اعتقاد من این نخستين قانون و پایه ای ترین عامل تاثيرگذار در برندینگ . خواھند بود

  
البته با آنچه در ادامه خواھيد خواند یقين می آورید که نامگذاری نه تنھا بسيار مھم و حساس بلکه یک فرآیند 
نسبتاً پيچيده است که نامگذاری جدید به دليل پيروی از اصول می بایست در آن واحد از چندین قانون مھم پيروی 

با ھمين نگرش ! ی را با صرف یک وعده صبحانه ساده اشتباه نگيریداز ھمين روست که اصرار داریم نامگذار. کند
ھای اشتباه ساالنه برای من صدھا درخواست از طریق ایميل ارسال می شود که ھمگی مایلند تا من به صورت 

ود با حال آنکه برای آخرین پروژه نامگذاری که به من واگذار شده ب. بداھه یک نام جدید برای محصول آنھا ارائه کنم
حال اگر برای نامگذاری . کمک ھمکارانم بيش از دو ماه زمان صرف کردیم تا یک نام خاص و مناسب را پيدا کنيم

  !قانونمند کسب و کار و یا محصول خود آماده اید مرور قوانين را شروع خواھيم کرد
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  !مواجه شدن با نام بد -١

روند انتخاب . قت داشته اید؟ ھمگی از نام ھای مناسب برخوردارندآیا تابحال به نام افراد شناخته شده جھانی د
نام شما برای فرزندانتان چگونه است؟ اگر قسمتی از ھمان ظرافت را در  نامگذاری تجاری خود بکار ببندید قطعاً با 

کرده اید که  در صورتی که قبالً نامی را برای کسب و کار و یا محصول خود تکرار. نام ھای بد مواجه نخواھيد شد
  :نمی تواند پاسخگوی رقابت در بازار باشد دو راه بيشتر برایتان باقی نمی ماند

  
  !نامتان را عوض کنيد: الف

  
  !نامتان را عوض کنيد: ب
  

به ھر روی ھر دو راھی که پيش پایتان قرار دارد سخت تر از آنی است که درباره اش صحبت می کنيم اما به ھر 
بسياری از سوپر استارھا . د برند خود ھستيد می بایست چنين شجاعتی را داشته باشيدحال اگر به دنبال رش

بيش از صاحبان کسب و کار این واقعيت را قبول کرده و پيش از آنکه مجبور به مسخره کردن نامشان باشند، نامی 
 Allanرف والدینش از ط Woody Allenبرای مثال کارگردان شھير فيلم ھای ھنری . جدید برای خود برگزیدند

Stewart Konigsberg  نامگذاری می شود نامی که نه به این آسانی در خاطر می ماند و نه نامی که شباھت به
چه بوده  Woody Allenبه  Allan Stewart Konigsbergبه راستی دليل تغيير نام وی از . نام افراد شناخته شده دارد

  !ما بازاریابی می دانسته است؟است؟ از نامش متنفر بوده یا بيشتر از ش
  
  
  از قوانين پيروی کنيد -٢

قانون را در پيش بگيرید تا . در حين برنامه ریزی و اجرای فرآیند نامگذاری به مسائل معنوی و عاطفی تکيه نکنيد
يل از او پرسيدم دل. حدوداً دو سال پيش در مورد نامگذاری شرکت یکی از دوستانم کنجکاو شدم. بازنده نباشيد

در نام شرکت چيست؟ و پاسخ غير حرفه ای نشان دھنده ميزان عالقه او به ھمسرش و تولد “ مھر”وجود واژه 
اگر چه با این پاسخ منکر ميزان و شدت عالقه او به ھمسر متولد مھرماھش . ھمسر وی در مھرماه بوده است

  .د بودنمی شوم اما اینھا دالیل منطقی و کافی برای موفقيت در رقابت نخواھ
  
  
  نامھای کوتاه موفقترند -٣

از آنجایی که من ھم در ایران زندگی می کنم با قوانين دست و پا گير و مخل بازاریابی نامگذاری شرکت ھا در 
لذا کافی است نام حقوقی خود را ھر گونه که مایليد به ثبت برسانيد و در عوض یک نام تجاری و . ن آشنایمایرا

قطعاً یک نام کوتاه مانند نوکيا به مراتب موفق تر از نامی چون . مستعار کوتاه برای کسب و کار خود پيدا کنيد
حال آنکه نام ھای کوتاه نه تنھا بيشتر دست . دسونی اریکسون در بازار رقابتی تلفن ھای ھمراه عمل خواھد کر

  .نخورده و صحيح در ذھن مخاطب باقی می مانند، معموالً با بخت بيشتری در شيوه نگارش نيز روبرو می شوند
  
  
  نام ھای منحصربفرد قدرتمندترند -٤

نام ھایی که قبالً . اوردیک نام منحصربفرد می تواند برای کسب و کار و محصول شما اقبال بيشتری را به ھمراه بي
شنيده نشده اند اما از تلفظ و نگارش راحتی نيز برخوردار باشند می توانند شما را به یکی از بزرگترین رھبران بازار 

نام ھایی . یک نام کامالً منحصر بفرد است که پيش از آن کمتر کسی آنرا شنيده بود Adobeبرای مثال . بدل کند
  .نيز از ھمين قانون تبعيت کرده اند Sony, Yahoo, Googleچون 

  
  
  نام ھای ساده در دسترس بيشتری ھستند -٥

این در حالی است که بسياری از نام ھای ساده . بسياری ساده بودن یک نام را با کوتاه بودن آن اشتباه می گيرند
چون کاله یا تکدانه به در عوض نام ھای ساده ای . دارند) Renaming(خود نياز به نامگذاری مجدد “ گاج”چون 

  .واسطه نام ساده ای که در ذھن ماندگار است نيمی از راه را رفته اند
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٦- IBM دیگری خلق نمی شود!  

اگرچه ھمواره رقابت بازاریابان در نامگذاری، در انتخاب نام ھای کوتاه بيشتر به چشم می آید اما شما فریب نام 
ش از یکصد سال پيش دقيقاً در زمانی که ھنوز نام ھای متعددی در بازار بي IBMشرکت . ھای اختصار را نخورید

در حالی که امروز در تمامی بازارھا ھزاران نام وجود دارد و حتی اگر شما . رقابتيش وجود نداشت پایه گذاری شد
ھای اختصار توانایی نام . نخستين فعال یک بازار جدید باشيد به واسطه وفور نامھا، دیگر برای اینکار دیر شده است

  .تداعی ھيچ ذھنيتی را در سلسه افکار مشتری به جھت خرید و وفاداری به برند نخواھند داشت
  
  
  از نام ھای عمومی استفاده نکنيد -٧

نام ھایی چون ميھن، کبریت توکلی و گلستان . انتخاب نام ھای عمومی بزرگترین تله برای دفع شما از بازار است
برای مثال دایتی یک نام خاص و . که نامی خاص داشته باشند به چالش کشيده خواھند شدبا حضور یک رقيب 

آماده برای رقابت با ميھن یک نام عمومی و آشنا بود چرا که واژه ميھن ھميشه به یک کلمه ی کامل کننده دیگر 
ت و وب در زندگی روزمره از طرفی با گسترش نفوذ اینترن! نياز دارد اما دایتی، دایتی است“ بستنی ميھن”مثل 

مصرف کنندگان و مردم کلمات عمومی شانس موفقيت چندانی در رقابِت حاکم در موتورھای جستجو نخواھند 
  .داشت

  
  
  نوشتن و تلفظ یکی باشد -٨

Hyundai جالب آنجاست نوع نوشتار و تلفظ این نام در ! نمونه بارزترین نمونه ناموفق نامگذاری در این زمينه است
. که در ایران ھيوندای خوانده می شود در اصل ھاندای می باشد Hyundai. زبان ھا با مشکل مواجه است اغلب

شما می بایست نامی را انتخاب کنيد که مصرف کننده با واسطه شنيدن نام بتواند به راحتی نام شما را نوشته و 
  !!ه ھم یک نام استوگرنه قسطنطني. از آن مھمتر در اینترنت نام صحيح شما را تایپ کند

  
نکته مھم دیگر در مورد قانون شماره ھشت آن است که نوع نوشتن و تلفظ آن در اغلب زبان ھای مختلف جھان به 

این در حالی است که . نوشته می شوند“ اوه”در فارسی “ AVE”برای مثال محصوالت بھداشتی . یک گونه باشد
  !خدای من! وها. می باشد“ اوه”نيز “ Oh”نوشتار فارسی واژه 

  
  
  !در دھان بچرخد -٩

بعضی ھا اصرار با استفاده و یا خلق نامھای عجيب و غریبی دارند که حتی وفادارترین مصرف کنندگان و 
نام ھایی چون . مشتریانشان ھم نمی توانند به خوبی نام کسب و کار یا محصول ایشان را استفاده کنند

به یاد داشته باشيد برای برندھایی که به . ین زمينه به شمار می روندجز نام ھای معيوب در ا HSBCھاویلوکس یا 
چرا که بازاریابی دھان به دھان یکی از مھمترین شيوه . دنبال برتری ھستند، دھان مردم مھمترین عضو آنھاست

  !ھای موثر بازاریابی به شمار می رود
  
  
  جلب توجه کند -١٠

معموالً یک نام جلب توجه . ق تر از نام ھای عادی جلوه خواھند کردنام ھایی که جلب توجه می کنند ھميشه موف
کننده که از دیگر قوانين نام گذاری تبعيت می کند بسيار موفق تر از سایر نامھا ظاھر خواھد شد و بيشتر در ذھن 

اید بازاریابی ش. در مقایسه با نام سایر سخنرانان نيز یکی از ھمان نامھاست“ توماج”. مخاطبين باقی خواھد ماند
  !!و برندینگ در خانواده ما یک حرفه ارثی باشد

  
  
  ذھنيت ساز باشد -١١

از نام ھایی استفاده کنيد که با . ھر نامی برای یک گروه تجاری، صنعتی یا رشته فعاليت اقتصادی به درد می خورد
سب و کارھا ھدایت شنيده شدن آنھا ذھن مخاب به سمت و سوی یک دسته از محصول و یا گروه خاصی از ک

  .شود
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  آھنگ داشته باشد -١٢

نام ھای صدا دار می توانند به . به دنبال نامی باشيد که مصرف کننده با گفتن آن آھنگ خاصی را نيز بشنود
از . سرعت صدا ساز نيز شوند و سر و صدا چيزی است که شما در برندینگ به آن به شدت نياز خواھيد داشت

، چی BlackBerryنامی چون . دار شانس بيشتر در تبليغات خود به صورت موثر خواھند داشت طرفی نام ھای صدا
  .توز، تولی پرس و مخصوصاً اشی مشی از این دسته ھستند

  
  
  تکراری نباشند -١٣

ھزینه نام تکراری و پر “ ماھان”برای مثال من . نام ھای تکراری بودجه و انرژی زیادی را برای برندینگ خود نياز دارند
با شنيده شدن نام ماھان، عده ای به یاد ھواپيمایی ماھان و عده ی دیگری به یاد موسسه آموزش عالی . است

  !بودجه بازاریابی خود را در برندینگ و تبليغات ھدر ندھيد. آزاد ماھان خواھند افتاد
  
  
  !!نکنيداینترنت را فراموش  -١٤

به . یت ھا نقس بسزایی در بازاریابی و فروش شما بازی می کننددر دنيای ارتباطات امروزی، اینترنت و وب سا
برای مثال شرکت ماکروسافت از . دنبال نام ھایی باشيد که اصل نام با آدرس دامنه اینترنتی شما برابر باشد

عمالً متنفی  Microsoftco.comاستفاده می کند و آدرس ھای پيش و پا افتاده دیگری چون  Microsoft.comآدرس 
ھمچنين . استفاده کنيد Whoisبرای چک کردن دامنه ھای اینترنتی آزاد می توانيد از وب سایت ھای . است

البته یادتان باشد که . برای فروش گذاشته شده اند$ ٧٠٠بسياری از نام ھای مد نظر شما از قيمت ھایی چون 
به ھر حال اگر نام مناسبی . امله شدبه قيمت ھشت ميليون و پانصد ھزار دالر مع FB.comچند ماه پيش دامنه 

  !برای کسب و کار و محصول خود پيدا کرده اید کمی دست و دلباز باشيد
  
  

  تـوماج فـریدونـی    : نویسنده
  
  

  بازاریابی دھان به دھان, سھم بازار, قوانين بازاریابی, قوانين نامگذاری در کسب و کار: ھا برچسب
  s.com-m-http://www.pnu:منبع

  

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om




