
ــالم خدمت اساتيد و حضار محترم وبا كسب  با عرض س
اجازه از پيش كسوتان و بزرگان صنعت كفش. 

ــاتيد  در ابتداى عرايضم الزم مى دانم كه يادى كنم از اس
ــا وارث تجارب و  ــته صنعت كفش كه همه م و بزرگان گذش

زحمات آن عزيزان هستيم.
موضوعى كه از بنده خواسته شده درباره آن صحبت كنم 
موضوع «برند و برند سازى» است كه با توجه به وقت كمى  
ــاره اى گذرا به اين موضوع بسيار  ــعى مى كنم اش كه داريم س

مهم و بسيار تأثيرگذار در صنعت كفش بكنم.
اصوًال هر جامعه اى براى پيشرفت ملزم به رعايت اصول 
ــمت رشد و موفقيت  ــت كه آن جامعه را به س و قواعدى اس
ــت.  هدايت مى كند. يكى ازمهم ترين اين اصل ها «توليد» اس
جامعه اى پويا وزنده است كه در آن توليد نقش اول را ايفا كند. 

بدون توليد و خصوصاً توليد هدفمند امكان پويايى و موفقيت 
ــاً در رابطه با كفش و  ــود ندارد. در ادامه عرايضم تخصص وج

مسائل مرتبط با آن صحبت خواهم كرد.
ــور و توليد  ــرايط اقليمى  متفاوت در كش ــتن ش ما با داش
انواع كفش، از گذشته داراى توانايى بالقوه اى در توليد كفش 
بوده ايم و فقط براى اشاره به اين توانايى نظر همه عزيزان را 
ــيار دور  به چكمه پاى مرد نمكى كه متعلق به زمان هاى بس
بود، جلب مى كنم كه با مشاهده آن و آناليز دقيق آن مى توان 

به تكنيك فوق العاده توليد آن رسيد.
اما تبديل اين توانايى بالقوه به بالفعل موضوعى است كه 
ــى دقيق و حرفه اى پرداخته  بايد به آن به دقت و با كارشناس
ــد و تجارت  ــر تكنيك هاى تولي ــى، اكث ــود. در دوره كنون ش
ــت و از تكنيك هاى  ــته اس ــل مالحظه اى داش ــرات قاب تغيي

اهميت برند و برندسازى در صنعت كفش ايران
سخنرانى استاد فرهاد عليزاده در همايش رونمايى از بزرگ ترين كفش جهان

اوايل آذرماه سال جارى همايش رونمايى ازبزرگ ترين كفش جهان 
و سومين سالگرد تاسيس آموزشگاه كفش اول باحضوراساتيد و دانشجويان رشته كفش برگزار شد.
درشماره پيشين نشريه صنعت گزارش اين همايش و بيانات سخنرانان را به چاپ رسانديم.

برآن شديم نظربه اهميت «موضوع برند وبرندسازى» سخنرانى كارشناس برجسته صنعت كفش؛ 
موسس وصاحب برند كفش فرهاد؛ استاد فرهاد عليزاده را به صورت مشروح دراين شماره 
تقديم نماييم، متن اين سخنرانى را باهم پى مى گيريم: 

؟؟
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سنتى به تكنيك هاى مدرن تبديل شده است و توجه به اين 
موضوع و به روز شدن اهالى محترم صنعت كفش ضامن رشد 

و موفقيت اين صنعت خواهد شد.
اصوال پروسه بيزنس كفش از سه مرحله فكر و طراحى؛ 
ــكيل شده است. مرحله اول، فكر و طراحى  توليد؛ فروش تش
است كه امروز اهميت آن بسيار بيش تر و تأثيرگذارتر از مرحله 

بعد يعنى توليد است.
ــاره بازار كفش هاى  ــاى من در اين رابطه درب صحبت ه

مدرن و خصوصاً مد و بخش فشن آن است.
ــن ايام هيچ كس به خاطر اين كه كفش ندارد براى  در اي
ــش ديگر فقط  ــد، و در اصل كف ــش اقدام نمى كن ــد كف خري
ــدارد. كفش تبديل به  ــت و مراقبت از پا را ن ــه محافظ وظيف
ــت كه با پوشيدن آن صاحبش طبقه  كااليى لوكس شده اس
ــش مى گذارد. با آن پز مى دهد، با آن  و جايگاهش را به نماي
ــد، و با آن تفاوت خودش را  ــرف مى زند، با آن حس مى كن ح

اعالم مى كند وسليقه خودش را به رخ مى كشد و....
كفش ديگر آن چيزى نيست كه در ويترين ها مى بينيم. 

كفش يك حس است، يك سليقه است. 
و وظيفه ما به عنوان توليدكننده كفش فقط ساخت كفش 
ــت. ما وظيفه داريم عالوه بر رعايت  براى مشتريان مان نيس
اصول اصلى توليد، آن ها را زيباتر كنيم؛ يعنى وظيفه ما زيباتر 
ــت. بايد به آن ها  ــردن آن ها و دادن حس خوب به آن هاس ك
كمك كنيم به آن چيزى كه دوست دارند برسند. اين وظيفه 

مهم ماست!
ــت كه فكر و طراحى اهميت خودش را نشان  و اين جاس
ــت  ــر كرد و نياز و درخواس ــد به دقت تفك ــد. اول باي مى ده
مشتريان امروزى را شناخت بعد بايد آن را طراحى كرد. بسيار 
بايد دقت كرد كه مشتريان ما چه چيزى را مى خواهند، و حتى 
ــراى آن ها تصميم گرفت كه چه  ــت و ب بايد پا را فراتر گذاش
ــت كه اكثر طراح هاى  ــزى را بايد بخواهند. اين كارى اس چي
ــام مى دهند. در اصل، نياز را در  ــام كفش در دنيا انج صاحب ن
مشتريان ايجاد مى كنند قبل از اين كه خود مشترى بداند كه 
ــه برعهده طراحان عزيز  ــت ك به آن نياز دارد. اين كارى اس

است.
در اين جا خطابم به شما هنرجويان عزيزى است كه پا در 

اين عرصه، يعنى طراحى، گذاشته ايد. 
ــما مى توانيد با اضافه  ــما بسيار تأثيرگذار است. ش كار ش
ــزى را متولد كنيد كه مردم  ــردن يا كم كردن يك خط چي ك
به آن نياز دارند، و براى انجام اين كار بايد مقدمات و شرايط 
ــيد،  ــما بايد متفاوت باش كار را براى خودتان فراهم كنيد. ش

ــانى طراحى  ــد براى كس چون داري
ــتند. دقت  ــه متفاوت هس مى كنيد ك

ــراى اين طبقه بايد  كنيد كه يك طراح ب
خودش خوش سليقه باشد، چون مى خواهد براى 

ــك طراح مدرن خودش  ــليقه طراحى كند. ي ديگران س
بايد بسيار خوش پوش باشد. شما نمى توانيد خوب نپوشيد ولى 
براى ديگران خوب پوشيدن را طراحى كنيد؛ اين امكان ندارد. 
ــد. بايد محلى كه در  ــط كار يك طراح بايد متفاوت باش محي
ــيار آرام و  ــد فكر مى كنيد تا طرحى را ايجاد كنيد بس آن داري
متفاوت باشد تا تمام تمركز شما بر روى طراحى باشد. امكان 
دارد مدت ها بر روى طرحى كار كنيد ولى نتيجه نداشته باشد. 
ــعى كنيد تا به آن برسيد. امكان دارد در  ــيد و س بايد آرام باش
ــما مورد تأييد  ــال فقط و فقط يك يا دو طرح ش طول يك س
ــد كار طراحان آزادى كه در  ــرار بگيرد و نتيجه بگيرد؛ مانن ق
دنياى كفش مشغول به طراحى هستند. يك طراح موفق بايد 
به جاهاى مختلف سر بزند و مسافرت هاى زيادى به مناطقى 
كه در مد تأثير گذارند داشته باشد؛ بايد به تمام نمايشگاه هاى 
ــام بگيرد و بايد بداند در دنياى مد چه  ــد برود و از آن جا اله م
اتفاقاتى مى افتد و چه رنگ هايى در مدهاى آينده نقش دارند. 
ــى را خوب بداند تا  يك طراح موفق بايد حداقل زبان انگليس
بتواند با دنياى بيرون ارتباط برقرار كند، و «بايد»هاى ديگرى 

كه در حوصله اين جلسه نيست.
ــت كه خود در  ــا مرحله بعد، توليد اين فكر و طرح اس ام
ــت و اجازه مى خواهم با  ــيار قابل تأمل اس بحث تكنيكى بس
ــه به وقت كم از اين مرحله عبور كنيم و به بحث اصلى  توج
ــيم. ولى به اين اشاره مى كنم كه در هر صورت بايد  خود برس
ــتاندارد هماهنگ  توليد كفش نيز با تكنيك هاى مدرن و اس
ــود و تغييرات الزم هر چه سريع تر انجام گيرد. نمى توانيم  ش
ــنتى و قديمى  توليد كنيم؛  مدرن و امروزى فكر كنيم ولى س

اين امكان ندارد.

اما مبحث اصلى صحبت هايم يعنى «برند و 
برندسازى»

ــكندرى و موضوع سخنان  ــكرم از استاد اس خيلى متش
ايشان كه در رابطه با مشترى و مشترى مدارى بود كه بسيار 

ــه وقت كم  ــود و با توجه ب مفيد ب
ــاره اى  ديگر من به اين موضوع اش

نمى كنم.

ــن كفش  ــب و كار نوي در كس
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هرگز چيزى را كه باور نداريد به خاطر 
دلخوشى فرد ديگرى نگوييد؛ سخن بايد 

از دل برآيد تا بر دل بنشيند

اكثر طراح هاى 
صاحب نام در اصل، نياز را در 
مشتريان ايجاد مى كنند قبل از 
اين كه خود مشترى بداند كه به 
آن نياز دارد. اين كارى است 

كه برعهده طراحان عزيز 
است



ــما را توليد  ــى كفش ش ــت كه چه كس امروز خيلى مهم نيس
مى كند و يا اصًال كفش تان چگونه توليد مى شود؛ به هر حال 
ــود و كيفيت الزم  ــت توليد ش ــما بايد خوب و درس كفش ش
ــد. ولى مهم تر از طراحى و كيفيت و استراتژى  ــته باش را داش
ــت كه چه كسى مى تواند كفش شما را بازاريابى  توليد اين اس
ــد و در انتها اين كفش را تبديل به برند كند. به  كند و بفروش
ــازى در كسب و كار  ــتم فروش و برند س همين دليل، سيس
خيلى مهم تر از ساير موارد است؛ خيلى مهم تر از آنى كه فكر 

مى كنيد.
ــه تمام زحمات قبلى از  ــرا كه حصول موفقيت و نتيج چ
ــر حيوانى بريده مى شود كه از پوستش چرم  آن موقعى كه س
ساخته شود تا انتها كه كفش پكيج مى شود و به بازار فرستاده 
ــودــ به نحوه فروش و بازاريابى بستگى دارد و با توجه  مى ش
ــارى و توليدى بايد  ــه تج ــه اهميت نقدينگى در يك پروس ب
ــود، كه متأسفانه  بيش از پيش به اين موضوع اهميت داده ش
ــود همكاران عزيزمان به اين موضوع دقت  كم تر ديده مى ش
كنند، و واقعاً مى توانم بگويم كه اصًال به آن توجه نمى كنند. 
بگذاريد خيلى رو راست و بدون رودربايستى به شما بگويم كه 
ــدون توجه به فروش يعنى صفر مطلق و  ــاد دارم توليد ب اعتق
ــكالت مهم نه تنها كفش بلكه توليدات اكثر  اين يكى از مش

صنايع ماست.

برگرديم سر موضوع اصلى، يعنى برند و برندسازى:
ــتم فروش و بازاريابى پى  پس از اين كه به اهميت سيس
برديم، بايد سعى كنيم كه كفش خود را به برند تبديل كنيم.

اصًال برند چيست؟
ــت.  ــمبل اس برند نه يك نامه، نه يك لوگو و نه يك س
ــى است كه در ذهن مشترى شكل  برند فهم و ادراك و حس
ــه آن فكر مى كند و  ــع خريد اول ب ــترى موق مى گيرد و مش
ناخواسته به سراغش مى رود. امكان دارد شما هم به موضوعى 
كه مى خواهم مثال بزنم رسيده باشيد. ببينيد، مادر من وقتى 
مى خواهد بگويد براى من پودر رخت شويى بخر، طبق عادت 
مى گويد «يادت باشه اومدى خونه تايد بخرى» ماركش هم 
ــش هم مثًال الماس  ــه يا «ريكا بخر» مارك مثًال ايكس باش
ــل فاب وكلينكس  ــت؛ مث ــه. از اين گونه مثال ها زياد اس باش

وشوما و....
ــان حس و ادراكى  ــت؛ اين هم در اصل، اين عادت نيس
ــان از آن برند در ذهنش نقش بسته است كه  ــت كه ايش اس
ــه آن برندها نمايان  ــر خريد مى افتد بالفاصل ــت به فك هروق

مى شوند. به اين موضوع «برند ايميج» مى گويند. پس باز هم 
به اهميت برند و برندسازى بيش تر پى مى بريم.

برند بر روى دو پايه ايجاد مى شود و شكل مى گيرد:
1. عملكرد محصول 2. تأثير مثبت بر روى ادراك مشترى

همان طور كه گفتم، برند فهم و ادراك و حسى است كه 
در ذهن مشترى شكل مى گيرد.

در حقيقت، مشترى با شنيدن پيام هايى از بازار و كيفيت 
محصول شما آن  را مى خرد و تجربه مى كند و بايد در كنار اين 
استفاده و تجربه به يك حس درونى و يا ادراك درونى برسد كه 
به آن برند گفته مى شود. اين پيام ها از طريق عملكرد محصول 
و نحوه فروش و تبليغات صحيح تبديل به اين حس مى شود.

حاال چرا برند اهميت دارد؟
به دو علت داشتن و ايجاد برند اهميت پيدا مى كند.

ــودن در حالت  ــركت 2. موفق ب ــاال بردن ارزش ش 1. ب
برابرى با رقيب تان

ــان ارزش گذارى  ــركت ها با دارايى ملموس ش معموًال ش
ــاب هاى بانكى، موجودى انبار  ــوند؛ مثل موجودى حس مى ش
ــين آالت، ارزش  ــوالت نهايى، ارزش ماش ــواد اوليه، محص م

ملكى و...
ــمارش و قيمت گذارى  ــا دارايى ملموس و قابل ش اين ه
ــتند، اما دارايى ديگرى نيز وجود دارد  ــركت ها هس شونده ش
ــت و آن ارزش برند و  ــركت اس كه آن دارايى غيرملموس ش
جايگاه آن در بين مشترى هاست، و در حقيقت بارها ديده شده 
ــركت موفق به مراتب  ــه ارزش غيرملموس يا برند يك ش ك
بيش تر از ارزش ملموس آن شركت است و در آمار معامالت 
ــود كه در زمان ارزش گذارى،  شركت ها به وضوح ديده مى ش
ــده را به  ارزش برند حتى بيش از 70 درصد ارزش معامله ش
ــود و منفعت عالى است  خود اختصاص مى دهد و اين يك س

كه آن شركت به دست مى آورد كه بسيار مهم است.
دومين علت اهميت داشتن برند در اين جاست كه اگر در 
حالت برابرى از نظر طراحى و كيفيت با محصول رقيبان تان 
در بازار قرار بگيريد، مطمئناً مشترى با عالقه به سمت خريد 
محصولى مى رود كه برند باشد و حس و ادراك بهترى نسبت 

به آن داشته باشد، و اين يعنى موفقيت و پيروزى در بازار.
سؤال بعدى كه پيش مى آيد اين است كه اين 

برند چه اهميتى براى مشترى دارد؟
ببينيد، هر كسى و هر مشترى اى از خودش يك ادراكى 
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ــگاه و طبقه خاصى  ــودش را متعلق به طيف و جاي دارد و خ
مى داند و دوست دارد ديگران هم اين حس را متوجه بشوند، 
و اين جاست كه برند به آن ها كمك مى كند كه به آن چيزى 

كه حس مى كنند، برسند.
ــى را  ــى كفش ــاره مى كنم كه اآلن هيچ كس ــاره اش دوب
ــش ندارد، به اين علت كفش  ــد چون كف نمى خرد و نمى پوش
ــتفاده مى كند كه متفاوت باشد، و اين تفاوت  را مى خرد و اس
است كه او را راضى مى كند و ما هم از رضايت ايشان منتفع 

مى شويم!
مثالى مى زنم. چرا يك خانم راضى مى شود بيش از هزار 
يورو بپردازد تا يك كيف شانل بخرد و استفاده كند؟ اگر تمام 
ــف از طال هم  ــراق آالت و نخ هاى آن كي ــر و قفل و ي زنجي
ــد، آيا قيمت آن  ــد، يا چرم آن بهترين چرم دنيا هم باش باش
كيف آن قدر است؟ خير! اين مازاد پرداختى چيست؟ اين همان 
ــت داشتن اين كيف  ــت. او مى خواهد با در دس ارزش برند اس
ــى  جايگاه و طبقه خودش را از ديگران جدا كند و به آن حس
ــد و به هم طبقه خود هم پيامى را  دال بر اين كه  كه دارد برس
من كيف شانل دارم، داده باشد، و هم طبقه اى ايشان هم مثًال 

با برند گوچى اين پيام را به ايشان پاسخ مى دهد.
اين ها نكات ريزى است كه هر روز در اطراف همه ما به 
گونه هاى مختلف اتفاق مى افتد و چه بخواهيم و چه نخواهيم، 
ــود دارد و نمى توان آن را كتمان  ــت و چه غلط، وج چه درس
ــس و رقابت برندى بين خانم هاى دنيا  كرد. بعضى ها اين ح
ــد و آن را رد مى كنند، ولى اگر اين رقابت بين  ــول ندارن را قب
ــيد نيمى  از مردهاى دنيا  ــت، مطمئن باش خانم ها وجود نداش

بيكار مى شدند!

حـال كـه اهميـت برنـد را دانسـتيم، سـؤالى پيش 
مى آيد:

اگر كسـى بخواهد برند سـازى كند چه مراحلى را 
بايد بگذراند؟

اولين مرحله و اولين گام براى برندسازى:
ــان در بازار  ــازى: تعريف جايگاه محصول ت 1. جايگاه س
ــت. يعنى بايد بياييد جايگاه محصول تان را  ــبت به رقباس نس
در بازار نسبت به رقبايتان در ذهن مشترى تعريف كنيد. مثًال 
ممكن است اولين توليدكننده اين محصول باشيد و اين اولين 

بودن را در ذهن مشترى تعريف كنيد.
براى اين جايگاه سازى بايد به دو چيز دقت كرد:
1. ويژگى منحصربه  فرد محصول 2. مزيت كاال

ويژگى منحصر به فرد محصول 
ــت. بعضى ها  با مزيت كاال متفاوت اس

ــان  مايل اند ويژگى منحصربه فرد كااليش
را در جايگاه سازى مطرح كنند، بعضى ها هم از 

مزيت كااليشان استفاده مى كنند.
ــى  ــى منحصربه فرد مى توان به مهندس ــًال در ويژگ مث
ــاره  ــى و توليد كفش و تفاوت آن با توليدات رقيبان اش طراح
ــود به آناتوميك بودن كفش اشاره  كرد و در مزيت كاال مى ش

كرد.
ــازى برند، «معرفى اين  2. دومين مرحله براى جايگاه س
ــط تبليغات صحيح  ــترى» است كه بايد توس جايگاه به مش
ــى و ادبيات تبليغاتى  ــع و با لوگو و حتى رنگ تبليغات و بموق
ــب و با دقت فراوان انجام گيرد. بارها شاهد اين بوده ام  مناس
ــدن به برند و موفقيت در بازار را  كه كااليى توانايى تبديل ش
داشته ولى استفاده از شيوه غلط تبليغات و استفاده از ابزارهاى 
ــفانه عالوه بر تحميل هزينه بسيار  ــب تبليغاتى متاس نامناس

باعث عدم موفقيت معرفى اين محصول شده است.
3. سومين مرحله براى جايگاه سازى برند «ايجاد تصوير 

مثبت در ذهن مشترى» است.
ــازار بايد تصوير  ــس از معرفى محصول مان در ب حاال پ
ــم. هيچ تصوير  ــترى مان ايجاد كني ــن مش ــى را در ذه مثبت
ــود مگر اين كه فلسفه كار  مثبتى در هيچ كارى ايجاد نمى ش
ــد كه در اين مورد  ــترى محورى و مشترى مدارى» باش «مش

استاد اسكندرى اشاره كاملى داشتند.
براى مشترى مدارى، ما بايد متعهد شويم كه نياز مشترى 
را پاسخ مى دهيم؛ كيفيت محصول مان بايد خوب و منسجم 
دقت كنيد، عرض مى كنم منسجم باشد و بايد پاسخگو باشيم. 

اين ها اشاره اى كوتاه بود به اهميت برند و مفهوم آن. 
ــكر از بزرگان و اساتيد و حضار  يك بار ديگر، ضمن تش
ــكر از بانيان و مجريان اين همايش، توجه تمام  محترم و تش
ــت تجربه و علم و دانش فنى و  ــكاران محترم را به اهمي هم
ــدن تمام مراحل از ابتدا تا انتها و برخورد حرفه اى و  به روز ش
ــخنانم اشاره اى  ــائل جلب مى كنم، و در انتهاى س فنى با مس
ــعدى كه جزو اولين شعرهايى بوده كه  مى كنم به بيتى از س
ــنيده ايم و يا خوانده ايم، ولى اكثراً به آن دقت الزم  همه ما ش

را نداشته ايم:
توانا بود هر كه دانا بود
ز دانش دل پير برنا بود

با تشكر
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شايعه پرداز كسى است كه از ديگران 
مى گويد؛ مالل انگيز كسى است كه از خود 
مى گويد؛ مصاحب خوب كسى است كه 

صحبت را به شما مى كشاند

برند 
نه يك نامه

نه يك لوگو و نه يك سمبل 
است. برند فهم و ادراك و 

حسى است كه در ذهن مشترى 
شكل مى گيرد و مشترى موقع 
خريد اول به آن فكر مى كند 

و ناخواسته به سراغش 
مى رود


