
 

 

  
  

  تاريخچه پيدايش برند بنتون
 

 15لوچيانو پس از مرگ پدرش مدرسه را ترك كرد و در سن . ، لوچيانو بنتون در ترويزو در ونتو ايتاليا متولد شد1935مه سال  13در روز 
 .تر خود را تامين كند سالگي شغلي در يك فروشگاه لباس يافت تا زندگي خواهر و دو برادر كوچك

ترش يعني جيوالنا، گيلبرتو و كارلو، بدون هيچ گونه تحقيقات بازاريابي، شركت پوشاك گروه بنتون را  ر و دو برادر كوچكاو به همراه خواه
لوچيانو از زمان آغاز به كار گروه بنتون، . اعضاي خانواده ايتاليايي بنتون همگي در ترويزو متولد شدهبودند. تاسيس كردند 1965در سال 

 .گذاري اديزون نيز بود مديره شركت سرمايه او عضو هيات. ر عهده گرفترياست اين شركت را ب
درصد از  37چندين شركت و تجارت را تاسيس كردند كه شامل ) Edizione(گذاري در سهام اديزون آنها از طريق شركت مالي سرمايه

درصد از  67وسيع ترين شبكه بزرگراه در اروپا؛  هاي ايتاليا و گرداننده تقريبا دو سوم بزرگراه) Autostrade S.p.A(شركت اتواستريد
 .گذاري در صنعت هتلداري بود اي وسرمايه اي جاده شركت اتوگريل، يك مجموعه رستوران زنجيره

. وندر سازي غلط از بين مي ها با پياده بهترين ايده«: گفت لوچيانو مي. شد فروش كمپاني بنتون تنها به بازار ايتاليا محدود مي 1975تا سال 
 ».اي ندارد كه اشتياق آنها را براي محصوالت خود بيدار كنيم اگر نتوانيم مردم را راضي كنيم، فايده

 .هاي اين كمپاني در آمريكا كاهش يافت، اما در بازار جهاني توسعه و رشد يافت تعداد فروشگاه 1980در دهه 
 100بنتون در بيش از  1996در سال . اندازي كرد فروشگاه در چين راه 50ها هاي خود را در خاور دور افزايش داد و تن بنتون تعداد فروشگاه

 United Colors of(هاي متحد بنتون رنگ) Sisley(هاي اصلي خود يعني سيسلي  مركز فروش براي مارك 7000كشور دنيا، با 
Benetton  (شركت در نقاط مختلف دنيا بودندهاي مستقل  كارمند بود كه مسوول فروشگاه 800شبكه فروش شامل . حضور داشت 

ها  كارخانه و شش هزار بخش فروش بود و ساالنه بيليون 15چند دهه پس از اين دوران، خانواده بنتون مالك يك امپراتوري شدند كه شامل 
 .دالر درآمد داشت

نتون يك تصوير نمادي و ثابت از خود با گذشت زمان، ب. براي توسعه و تقويت مداوم شركت، تبليغات، نقش كليدي در تاريخ بنتون داشت
كنند و براي تمام كشورهاي دنيا موثر بوده است، شامل  هايي كه خانواده بنتون از آنها به عنوان فلسفه اين شركت تعبير مي ايده. خلق كرد

محصول و نهايتا قابل دسترس  ها براي موفقيت مواردي همچون خلق يك تصوير ماندني و ثابت جهاني، نمايش انواع بي نهايت متنوع از رنگ
 .شود، خصوصا براي افراد جوان بود نشان دادن آنچه كه توسط بنتون عرضه مي

 
اين خانواده همچنين مالكيت يك تيم مسابقه اتومبيلراني فرمول يك با همين نام و باشگاه بسكتبال و راگبي را از آن خود كردند كه بر 

 .شهرت آنها بيش از پيش افزود
به . ها، در بسياري از اقدامات براي كمك به حل مشكالت اجتماعي پيشگام بود ها و سازمان طور مستقل يا با همكاري با ساير گروه بنتون به

، يك موسسه War Childبراي كمك به ايجاد آگاهي از ايدز در هند و حمايت از موسسه   1995توان از تبليغي در سال  عنوان مثال مي
 .كرد، نام برد مناطق جنگ زده سراسر دنيا كمك ميخيريه كه به كودكان 

هاي اسكي،  هاي تنيس، چكمه گذاري كرد كه شامل راكت هاي ديگري هم سرمايه هاي پوشاك، در زمينه كمپاني بنتون عالوه بر شعبه
هاي كتان، عينك، كتاب  پارچه التحرير، ساير محصوالت اين شركت شامل ساعت، لوازم آرايشي، لوازم. هاكي بود هاي هاي كستل و كفش اسكي

 .و همچنين يك خط توليد پيجر با همكاري موتوروال بود
 

 لوچيانو
 

هاي مورو، الكساندرا، روسال  او از همسر خود ماريا ترزا ماستري، صاحب چهار فرزند به نام. سناتور جمهوري ايتاليا بود 1994تا  1992از سال 
  MBAمتولد شده بود، مدرك مهندسي علوم را از دانشگاه بوستون و از دانشگاه هاروارد مدرك  1964الكساندرا كه در مارس . و راكو شد
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، با مسووليت ويژه 2004او در سال . يك بانك بازرگاني تاسيس كرد و در حال حاضر رييس اين شركت است 1993او در سال . دريافت كرد

 توجه خاص به هند و چين، به عنوان نايب رييس شركت گروه بنتون منصوب براي نظارت بر توسعه شركت در بازارهاي شرق و خاور دور و 
اند و نسل جديد بنتون در  الكساندر، فرانك، سابرينا و كريستين بنتون، به عنوان اعضاي كميته مديريت شركت اديزون، منصوب شده. شد

 .آينده خواهند بود
جيوالنا بنتون در حال حاضر . گذرد و آنها در رديف ثروتمندان بزرگ جهان قرار دارند ميثروت و دارايي خانواده بنتون از مرز تريليون دالر 

هاي كشباف بنتون و هماهنگ كردن  ريزي و رسيدگي به مجموعه لباس او مسوول برنامه. مديره كمپاني گروه بنتون و اديزون است عضو هيات
هاي مالي و مستغالت نظارت  گذاري شركت اديزون است و به تمام سرمايه گيلبرتو بنتون رييس. محصوالت توليدي مختلف اين شركت است

. مقام رييس شركت گروه بنتون و همچنين اديزون است كارلو بنتون نيز قائم. اتوگريل و معاون گروه بنتون استاو همچنين رييس . كند مي
 .جهاني خود استاو مسوول توليد و برقراري ارتباط بين شعبه مركزي بنتون با واحدهاي 

  
 200بنتون روزانه حدود . كارمند مستقيم توسعه يافته است 3000شركت وابسته و  50سهام اين شركت در پنج قاره دنيا و از طريق بيش از 

  .كند ميليون لباس توليد مي 110هزار نمونه پوشاك و در سال تقريبا 
  
  

  :اوليويرو توسكاني
  
توسكاني، . د از خانواده بنتون، به عنوان سرشناس ترين چهره در اين شركت شناخته مي شودتوسكاني عكاسي صاحب سبك است كه بع 

سال ها است كه مديريت هنري بنتون را بر عهده دارد و آگهي هاي چاپي زياد و مشهوري را براي اين شركت ساخته است و بنتون شهرت 
 . خود را مديون اوست

 ...ا آنچه كه دوستان ديگر در مورد كار توسكاني توضيح داده اند فرق مي كندداستاني كه مي خواهم تعريف كنم، كمي ب
هر نام تجاري در دنيا براي اينكه بتواند موفق باشد، بايد هويتي براي خودش خلق كند و وقتي اسمش مي آيد، . برند يعني هويت داشتن

بايد بگوييم تبديل شدن نام تجاري و محصول (شدن هويت برند با پررنگ و پررنگ تر . مخاطبانش ياد هويتش بيافتند و نه فقط محصولش
 .، علت ديگري به جز خود محصول باعث به فروش رفتن آن مي شود و آن چيزي نيست جز هويت و جايگاه ذهني)به برند

كرد و بنتون توانست در نيمه اين چنين هم شد، آگهي ها بسيار مورد توجه مردم قرار گرفتند اما آمار فروش بنتون سقوط آزاد را تجربه مي 
 .اول دهه نود ميالدي به بيشترين ميزان آگاهي از برند و كمترين عالقه مخاطب به برند دست يابد

را دستور كار  "ديده شدن"او در واقع . علت خيلي ساده بود، آقاي توسكاني فراموش كرده بود كه هويت بنتون در چه چيزي تعريف شده
 ."تنوع"و  "جواني"ربط داشت و نه به  "صلح"كودك عقب مانده ذهني نه به ... ه تشريح و تقويت هويت برند راخود قرار داده بود و ن
شعبه بنتون، از اين شركت به خاطر عملكردش كه باعث به خطر افتادن سرمايه آنها شده بود و كشاندن  600صاحبان : نتيجه گيري بازاري

بنتون از سوي خرده فروشان و . تعداد شعبه هاي بنتون كم شد. كردند و درخواست غرامت كردند آنها به مرز ورشكستگي به دادگاه شكايت
 ...سرمايه گذاران بسياري از شعب خود، بايكوت شد

  ...تبليغات يعني هنر به اضافه استراتژي، پس براي موفق بودن در تبليغات آرتيست بودن كافي نيست: نتيجه گيري غير بازاري
  www.benetton.com :بنتونسايت كمپاني 
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