
 

 سواالت متداول در زمینه برند سازی شخصی

 برندسازی شخصی چیست؟ •

 چرا برند سازی اهمیت دارد؟ •

 برندسازی چه مزیت هایی دارد؟  •

 چرا باید برند سازی کنیم؟  •

خیلی وقت است که داشتن برند شخصی و به طور کلی برند سازی در جوامع بین المللی  
شود و استفاده از این روش  های اخیر بیشتر به آن توجه می مطرح شده است اما در سال

ها  ای به خود گرفته است. به همین خاطر در سرتاسر جهان و در ایران دوره رنگ و بوی تازه 
 .ی آن برگزار شده استهای زیادی برا و کالس 

گرفتن شبکه  با رونق  که برای تبلیغ به وجود از طرفی  ابزارهایی  اینترنتی و مجازی و  های 
آمده است ، داشتن برند شخصی یا پرسونال برندینگ اهمیت بیشتری پیدا کرده و افراد  

این مقاله قصد داری  اند . حال ما در  آورده  این موضوع به دست  م  اشتیاق بیشتری برای 
دهیم و در نهایت  برند شخصی را تعریف کنیم، اهمیت و مزایای آن را مورد بررسی قرار می

انتهای مقاله قرار داده ایم می  اگر نیاز به کمک بیشتری داشتید با پر کردن   فرمی که در 
 .توانید از خدمات ما استفاده کنید

 



 

 برند سازی شخصی چیست؟

اند برند سازی یا پرسونال  های که نوشته آقای تام پیترز و پیتر مونتویا در مقاالت و کتاب
از برندینگ را به صورت زیر بیان می  کنند. پرسونال برندینگ یک فرایند برنامه ریزی شده 

از ما دارند را به بهترین شکل ممکن   آگاهی است که قرار است تصویری که دیگران  روی 
 .کنترل کنند

انجام میها، مزیت این کار با نشان دادن ویژگی افراد مشابه ما  شود زیرا ها و مقایسه با 
می مشاهده  را  ما  وقتی  میمردم  قضاوت  را  ما  راحتی  به  باعث کنند  موضوع  این  کنند. 

تواند شود مردم از ما دور شوند و یا بیشتر به ما اعتماد کنند . این مسئله در نهایت می می
 .ما را به شدت رشد دهد و ما را به فرد موفقی تبدیل کندکسب و کار 

 

 هدف از برند سازی شخصی چیست؟ 

همان طور که می دانید گرفتن مدارک تحصیلی و شغلی مانند گذشته سخت نیست و هر  
رود و ها دست پیدا کند. با این اوصاف رقابت بسیار باال میتواند به راحتی به آن سی میک

ممکن است این موضوع باعث شود هر فردی نتواند به راحتی مشتریان زیادی داشته باشد  
و یا حتی بین مردم شناخته شود، پس برای دیده شدن و شناخته شدن چه کاری باید انجام  

 داد؟



 

ن راهکارها می تواند برند سازی شخصی باشد زیرا شما را از رقیبانتان متمایز  یکی از بهتری
برده می باال  را  خود  کیفیت  اما  دارید  رقیبتان  مشابه  محصوالت  شما  .وقتی  و  کند  اید 

ها باالتر هستید و اید یک سر و گردن از آن پرسونال برندینگ خود را به درستی انجام داده
شود مشتریان شما به  کنند . این موضوع همچنین باعث میمی   مردم بیشتر به شما توجه

 .کنندافرادی وفادار تبدیل شوند که بارها و بارها از خدمات شما استفاده می

دهید به جای اینکه دائمًا به  هنگامی که شما به صورت اصولی برند سازی درستی انجام می
آیند و شما را به  سمت شما می  دنبال پیدا کردن مشتری جدیدی باشید مشتریان خودشان 

تواند حتی در هزینه تبلیغات نیز صرفه جویی زیادی  کنند. این موضوع میدیگران معرفی می 
ارمغان   آورد زیرا زمانی که مردم شما را به دیگران معرفی می کنند این کار را برای شما به 

 .نسبت به سایر روش های تبلیغات دارد قدرت بیشتری 

که مجبور باشید  ای و دقیق برای ساخت برند وقت بگذارید، به جای اینحرفه اگر به شکل  
دائمًا به سراغ مشتریان بروید، احتماالً مخاطبان به سراغ شما خواهند آمد و هزینٔه جذب  

خواهید به فردی مؤثر تبدیل شوید  تان کاهش خواهد یافت به همین خاطر اگر میمشتری 
تواند قدرت بیشتری به این موضوع کمک کند زیرا شما میتواند باساختن برند شخصی می

 .با کمک آن تخصص و مهارت خود را بهتر به دیگران به اشتراک بگذارید

دهید مردم شما را به یاد خواهند داشت و از زمانی که شما برند سازی شخصی انجام می 
این موضوع نشان می کنند.  انتخاب می  داشتن پرسونال  دهد  بین تمام رقبایتان شما را 

برندینگ عاملی است که توانسته خیلی از کسب و کارها را موفق و جاودانه کند. به طور  
مثال شرکت اپل را در نظر بگیرید اکثر افراد در سرتاسر دنیا دوست دارند از محصوالت این  

 .شرکت استفاده کنند

ا دست پیدا کند از برند  آقای استیو جابز قبل از اینکه بتواند به این موفقیت بزرگ در دنی 
است ، مک  کرده  استفاده  استارباکس، تسال و تبرک، پشمک  سازی شخصی خود  دونالد، 

حاج عبداهلل، هولدینگ ماهان تیموری و هزاران برند خارجی و ایرانی دیگر وجود دارند که 
 .اند خود را به یادماندنی کنند و خود را به دنیا بشناسانندبا برند سازی توانسته 



 

ادامه به   اهمیت پرسونال برندینگ را مورد بررسی قرار دادیم در  کار تعریف و  اینجای  تا 
 .پردازیمچرایی ساختن برند سازی شخصی می 

 جام دهیم؟ چرا باید پرسونال برندینگ ان

 

 باعث ایجاد اعتماد در افراد می شود  برند سازی شخصی - 1

شود دهد این موضوع باعث اشتیاق و ایجاد انگیزه در فرد می وقتی فرد برند سازی انجام می
تر اعتماد کرده و در نهایت به یک مشتری وفاداری تبدیل شود که دائمًا از تا به شما راحت 

این  کنید و همراه  ایجاد  احساس خوبی در مردم  کند. وقتی شما بتوانید  شما خرید می 
این کار شما را به ذهن خود می سپارند ودائمًا   احساس نیازهای آن ها را برآورده سازید 

 .کنندشما را به دیگران معرفی می

 کندها را تقویت می آورد و آنارتباطات بیشتری به وجود می  - 2

شم به وقتی  را  سازی  برند  دادها  انجام  میدرستی  در  اید  حتی  مختلف  افراد  با  توانید 
به همین خاطر مشتریان جدیدی خواهید  زمینه  کنید،  برقرار  ارتباطات عالی  های مختلف 

تواند تأثیر زیادی در کسب و کار شما داشته باشد زیرا این افراد شما را به  داشت که می
 .کننددوستان خود معرفی می



 

 دهد کند و اعتبار شما را افزایش میاعتبار ایجاد می  - 3

عنوان یک رهبر در بازار رقابت  تواند به وقتی فردی پرسونال برندینگ انجام داده است می
این موضوع باعث می  اعتبار زیادی بین مردم پیدا کند که خود فعالیت کند که  شود فرد 

تر اعتبار خود  گذارند. پس برای آنکه بتوان در برند سازی خود سریع مردم به او احترام می
کار را باال ببری این  است بازار هدف و در نهایت مشتریان خود را بهتر بشناسید با  د بهتر 

 .عنوان فردی که متخصص است خواهند شناختها شما را به آن 

 

 برد باال می  شما را نفساعتمادبه  - 4

افرایش اعتماد به نفس است.     موضوع دیگری که نشان می دهد برند سازی اهمیت دارد
دهید، زمانی که شما دارای برند شخصی هستید و کسب و کار خود را به کمک آن توسعه می 

از  های بیشتری را به دست میرود زیرا موفقیتنفس شما باالتر میاعتمادبه  آورید. یکی 
 .نفس شما را باال ببردتواند اعتمادبههای مهم برند سازی این است که می یژگیو

 دهد به شما اصالت می - 5

هایی که شخص برای  گیرد، مهارت، هدف، رسالت، ارزش وقتی یک برند شخصی شکل می 
دهد. داشتن پرسونال برندینگ باورها و اعتقادات  خود به وجود آورده است را نشان می

تواند موفقیت شما را دوچندان بکند زیرا پرسونال  کند و این موضوع می تر میوی شما را ق



 

تبدیل می واقعی  شخصیت  یک  به  را  فرد  نمی برندینگ  که  به کند  چیزی  فرد  غیراز گذارد 
 .خودش باشد

 

  مزایای داشتن برند شخصی

 شوید بهتر دیده می  - 1

انجام پرسونال برندینگ باعث دیده شدن شما می این مورد  شود. طبق تحقیقاتی که در 
باید بها و هزینه  شده است مشخص شد بیشتر افراد موفق بر این باورند که برای موفقیت  

آن را پرداخت . بهای این موفقیت و شناخته شدن ساختن برند شخصی است تا بتوان به  
 .کمک آن خود را به دیگران شناساند

 شوید قدرتمند می  - 2

توانند بهتر و بیشتر شما  هنگامی که بتوانید برند شخصی خود را گسترش دهید، مردم می 
تمایز قائل شوند. وقتی مرد با برند شما آشنا شوند شما  را بشناسند و بین شما و رقبایتان

آن می با  آن توانید  واقعًا  کنید،  درک  و  کنید  برقرار  احساسی  ارتباط  و  ها  نیازها  چه  ها 
 .هایی دارندخواسته 

ها ارزشمند است که می تواند مشتریان شما را چندین  به همین خاطر این موضوع برای آن 
کند. نمونه  از  برابر  گوشه شهر خودتان میای  گوشه  را در  برندها  ببینید. یک  این  توانید 



 

اند فروشگاه، یک کسب و کار که به واسطه تبلیغات کالمی و دهان به دهان شناخته شده 
 .کشندها صف میبه همین خاطر افراد برای خرید از آن

 

 پیدا کردن مشتریان بسیار زیاد  - 3

گیرد و مردم بیشتری شما را شناختند موفقیت پشت  زمانی که برند شخصی شما شکل می 
ها  شناسید اما آن سرهم اتفاق می افتد و زمانی خواهد رسید که حتی مشتریان خود را نمی

ها  کنند که آنوکار شما را نیز به دیگران معرفی میکنند و کسب  از خدمات شما استفاده می
از شما خرید می اینکه نیز جز مشتریان وفاداری خواهند شد که بارها و بارها  کنند، بدون 

 .شما هزینه چندانی برای تبلیغات انجام دهید

 شوید ارزشمند می  - 4

تواند ست که می تواند برای شما داشته باشد این ا مزیت دیگری که برند سازی شخصی می
به صورت قدرتمندی انجام می دهید     خود را  شما را ارزشمند کند. زمانی که شما برند سازی  

شوید  شوید نسبت به رقبای خود برای مردم ارزشمندتر میو به یک برند معروف تبدیل می 
 .دهندو مردم شما را به دیگران ترجیح می

 

 



 

 کنیدمسیری برای جذب بیشتر مشتری ایجاد می - 5

یکی دیگر از مزایای داشتن برند شخصی این است که یک مسیر بسیار قدرتمند برای جذب 
ها نیز شما را به  آورد که در نهایت هر کدام از آن های بیشتر برای شما به وجود می مشتری 

کنند که این موضوع از هر جهت برای شما سودمند است، زیرا هم  افراد دیگری معرفی می
معروف  میمی  ترشما  پرداخت  کمتری  تبلیغات  هزینه  هم  و  مقابل شوید  در  ،اما  کنید 

 .مشتریان بیشتری پیدا خواهید کرد

 امکان معرفی خود در فضاهای جدید  - 6

از شما خواسته    اید و در حرفه خود موفق شدیدزمانی که شما برند شخصی خود را ساخته 
ها سخنرانی کنید به همین دلیل  آن ها و سمینارهایی شرکت کنید و در  شود در همایش می
آن می افراد جدید معرفی کنید که تا کنون به  کار خود را به  ها دسترسی  توانید کسب و 

توانید برای آن ها خلق  اید به همین خاطر بازار هدف جدیدی پیدا می کنید که مینداشته 
 .ارزش کرده ،برند خود را بیشتر توسعه دهید

 کالم آخر 

مزایای فراوانی برای افراد ایجاد می کند که به کمک آن می توان ارزش   برند سازی شخصی
ها صرفه جویی کند و کسب و کار را با سرعت بیشتری رونق  بیشتری خلق کند، در هزینه 

تواند اثرات بسیار خوبی برای افراد ایجاد  دهد به همین خاطر ایجاد برندینگ شخصی می
ها، استعدادها دانید کدام یک از توانایی دید و نمیکند. حال که با برندینگ شخصی آشنا ش

های خود سرمایه گذاری کنید تا به کمک آن برند سازی شخصی خود را انجام  و یا داشته 
 .دهید فرم زیر را پر کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند و شما را بهتر راهنمایی کنند

 


