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ماحصل آموخته هایم را تقدیم میکنم به آنان که مهر
آسمانیشان آرامبخش آالم زمینیام است.
تقدیم به همسر عزیزم که در خط به خط روزهایم ،با همراهی
و همدلیاش ،حامی من است
به پسرانم مازیار و نریمان که از وقت کنار آنها بودن کم
کردم تا این کتاب را به سرانجام برسانم
به استوارترین تکیهگاهم ،دستان پرمهر پدرم به چشمان
مادرم که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم
و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را
سپاسنتوانمبگویم.
همچنین به برادرم و تمام همکاران مجموعهام که ساعات نبود
مرا با حضور گرمشان جبران مینمودند.
دوستان بسیاری مرا در به سرانجام رساندن این کتاب یاری
رساندند که در انتهای کتاب اسامیشان را ذکر نمودهام.
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داستان از کجا شروع شد؟

چنــدی پیــش کتابــی خوانــدم از دو نویســنده قدرتمنــد عرصــه بازاریابی ،به
نامهــای جــک تــراوت و آل ریــس .نــام ایــن کتــاب  Positioningبــود.
در آن کتــاب بیشــتر بــه مباحــث یافتــن جایــگاه محصــوالت در بازاریابــی
پرداختــه شــده بــود امــا در آن فصلــی وجــود داشــت کــه کمــی هــم در مــورد
نامهــای تجــاری و نامهــای اشــخاص ،صحبــت شــده بــود.
در کتــاب ذکــر شــده ،نویســندگان ،نامهــای تجــاری و شــخصی را بــه دو
بخــش تقســیم کــرده بودنــد:
 .1نامهای قدرتمند
 .2نامهای ضعیف
بــه طــور مثــال نــام تجــاری (هد.اند.شــولدرز) محصــول شــامپوی شــرکت
پراکتــر انــد گمبــل کــه بــه معنــی (سروشــانهها) اســت ،نامــی قدرتمنــد
نامیــده شــده بــود.
همینطــور نــام هنرپیشــه معــروف ،رابــرت ردفــورد نیــز ،بــه دلیــل تجانس
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آوایــی ،یعنــی ارتبــاط بیــن آواهــای نــام و فامیــل جــزو ایــن دســته( قدرتمند)
بــه حســاب آمده بــود.
دســته بعــدی نامهــا در ایــن کتــاب ،نامهــای ضعیــف بودنــد .یعنــی اگــر
شــما نامــی قــوی نداریــد پــس نامــی ضعیــف داریــد.
بــه طــور مثــال نامهــای تجــاری اختصــاری ( دی ای ســی ،مخفــف دیجیتال
اکوییپمنــت کامپیوتــر ) و نامهــای افــرادی مثــل هوبــرت دن ســیلینکرون،
نامهــای ضعیفــی بــه حســاب میآمدنــد.
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بــا خوانــدن ایــن کتــاب جرقـهای در ذهنــم زده شــد .موضــوع برایــم جالــب
بــود و دیــدم کــه ایــن موضــوع در ایــران هــم جــای کار دارد .مــن کمبــود
مرجعــی بــرای نامگــذاری در ایــران را ســالها پیــش احســاس کــرده بــودم.
زمانــی کــه مدتهــا پیــش قصــد نامگــذاری بــرای یــک مجموعــه فروشــگاهی
را داشــتم ،هیــچ مرجعــی را بــرای ایــن کار پیــدا نکــرده و نتوانســته بــودم بــه
اصولــی بــرای ایــن موضــوع دســت پیــدا کنــم!
ی شده و نسبتا ضعیف را انتخاب کرده بودم.
سر آخر هم یک نام کپ 
پــس احســاس کــردم کــه االن زمــان مناســبی بــرای پرداختــن بــه ایــن
موضــوع بســیار مهــم اســت ،کمــا ایــن کــه یــک جســتجو در اینترنــت هــم
نشــان داد کــه افــراد بســیار زیــادی همیــن حــاال بــرای انتخــاب یــک نــام
تجــاری مناســب دچــار مشــکل هســتند!
پــس مطالــب و کتابهــای بیشــتری خوانــدم و ســعی کــردم کــه از ایــن
آموختههــا در ســخنرانیها و مشــاورههایم اســتفاده نمایــم.
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اما در قسمتی از موضوع کم کم با مشکلی مواجه شدم!

برخی از افراد در پاسخ من میگفتند:
نامهــای تجــاریای را میشناســیم کــه بــا توجــه بــه اصولــی کــه شــما
ذکــر کردیــد ،نمیتــوان آنهــا را قدرتمنــد نامیــد ،ولی بســیار موفق هســتند!
مثــل نــام تجــاری کالــه کــه در نــگاه اول ،هیچ ارتباط مســتقیمی بــه لبنیات
ندارد.
بــا ایــن کــه چوپــان و دامــداران ،نامهــای مرتبــط و قدرتمنــدی بــرای
محصــوالت لبنــی هســتند امــا کالــه از لحــاظ فــروش احتمــاال از آنهــا قویتر
اســت بــدون ایــن کــه نامــی تــا ایــن حــد قدرتمنــد باشــد!
یــا مثــا نــام آقــای دکتــر حســین الهــی قمش ـهای کــه نمیتــوان نــام و
فامیــل ایشــان را نامــی بــا تجانــس آوایــی ،در مقایســه بــا نامــی مثــل بهــرام
رادان یــا پرویــز پرســتویی نامیــد ،امــا همانطــور کــه اطــاع داریــد ایشــان
بســیار معــروف و محبــوب هســتند!
آیــا ایــن نامهــا ضعیــف هســتند؟ پــس اگــر نــام شــخصی غــامع...
هیزمکــش باشــد چــه؟
آیــا نــام او هــم در ایــن رده قــرار میگیــرد؟ یــا اگــر نــام شــرکتی فرآوردههای
غذایی مســعود باشــد چه؟
آیا این اسم با کاله در یک رده قرار میگیرد؟
همینطــور ،دوســتان زیــادی از مــن میپرســیدند کــه باالخــره چــکار
کنیــم؟ نــام شــخصی یــا نــام تجاریمــان را عــوض کنیــم یــا نکنیــم؟
در حالــی کــه اسامیشــان خیلــی قــوی نبــود ،امــا جالــب ایــن کــه خیلــی
ضعیــف هــم نبــود!
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خــوب ایــن ســواالت روزهــا فکــر مــرا درگیــر کــرده بــود تــا ایــن کــه باالخره
به پاســخ رســیدم!
در دسته بندی نامها تغییراتی به وجود آوردم که پاسخ بسیاری از سواالتم داده شد.
آن هم افزودن دسته جدیدی با عنوان نامهای خنثی بود!
جالبتــر ایــن کــه وقتــی ایــن دســته را بــه نامهــا افــزودم ،ســهم بســیار زیادی
از نامهــای تجــاری و حتــی نامهــای اشــخاص در ایــن دســته قـرار میگرفتنــد!
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بعــد از آن هــم بــرای درک هــر چــه بیشــتر خــودم ،ماشــینی فرضــی در
ذهنــم ســاختم کــه آن را ماشــین نامســازی نامیــدم .اکنــون میتوانســتم هــر
نامــی را در ایــن دســتگاه گذاشــته و یــک خروجــی از آن بگیــرم .پاســخ بیشــتر
ســواالت داده شــدند!
ماشین نامسازی ما دو قسمت دارد:
 .1قسمت باال (قیف تشخیص دسته نام)
 .2قسمت پایین ( تبدیل نام تنبل یا خنثی به نام زرنگ)
اما ماشین نامسازی فرضی ما چه شکلی است؟

تصــور کنیــد یکــی از آن مدادتراشهــای بزرگــی کــه قدیمهــا روی میــز
تحریرمــان نصــب میکردیــم داریــم .مدادتــراش مــن سفید،مشــکی بــود.
در بــاالی مدادتــراش یــک قیــف داریــم کــه نامهــا را داخــل آن میریزیــم.
ایــن قیــف ســه خروجــی دارد:
 .1نامهای زبر و زرنگ (قدرتمند)
 .2نامهای تنبل (ضعیف)
 .3نامهای خنثی
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حــال اگــر نــام خارجشــده از قیــف ،بــر اســاس آموختههــای ایــن کتــاب
تنبــل و یــا خنثــی بــود مرحلــه دوم آغــاز میشــود.
در ایــن مرحلــه ،نــام ضعیــف یــا خنثــی را داخل دهانــه مدادتراش گذاشــته،
دســته را چرخانــده و نامیقدرتمنــد و زبــر و زرنــگ میســازیم!
اکنون شاید کمی گیج شده باشید!
امــا نگــران نباشــید ،چنانچــه قســمتهای ایــن کتــاب را بــا دقــت بخوانید،
نحــوه کارکــردن بــا ایــن دســتگاه را به خوبــی فراخواهیــد گرفت.
مــن بــه شــما اطمینــان میدهــم در انتهــای کتاب ،شــما مجهــز بــه توانایی
کارکــردن بــا یک دســتگاه قدرتمنــد نامســازی خواهیــد بود.
البتــه مــا در فصلهــای ابتدایــی نحــوه کار کــردن با قســمت باالیی ماشــین،
یعنــی تشــخیص دســته نامهــا را فــرا میگیریــم و ســپس نحــوه کارکــردن بــا
قســمت نامســازی را فــرا خواهیــم گرفــت.
همانطورکهگفتم:
 تمامــی نامهــای تجــاری و شــخصی در یکــی از ایــن ســه دســته قــرار
خواهنــد گرفــت.
ایــن کار را در مــورد صدهــا نــام انجــام دادهام و آن را بــه عنــوان راهــکاری
ســاده و کاربــردی یافتــم.
اما درادامه:
اگــر شــما نامــی قدرتمنــد و زبــر و زرنــگ داریــد که جای بســی خوشــحالی
اســت و ایــن امــر احتمــال موفقیــت و معروفیتتــان را بــه شــدت افزایــش
میدهــد.
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ولــی اگــر نامــی تنبــل داریــد ،ایــن نــام میتوانــد بــه عنــوان یــک مانــع برای
رشــد کسـبوکار شــما محســوب شــده و بهتــر اســت کــه در اولین فرصــت در
صــدد تغییر آن باشــید.
شــاید هــم نامــی خنثــی داریــد کــه در ایــن صــورت میتوانیــد خودتــان را
خیلــی اذیــت نکــرده و بــا همیــن نــام کنونــی ادامــه دهیــد!
البتــه تکنیکهایــی وجــود دارد کــه بتوانیــد خــاء قــدرت نــام خنثــی را بــا
مــوارد جانبــی دیگــری پــر کنید.
ولی همه اینها که گفتم مربوط به زمانی بود که شما نامی دارید!
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شــاید شــما همیــن حــاال بــه دنبــال یــک نــام تجــاری میگردیــد و اکنــون
قصــد نامگــذاری بــرای محصــول ،خدمــات ،ســایت ،کتــاب و یــا شــرکتتان را
داریــد ،حتــی اگــر در مناســب بــودن نــام شــخصی کنونیتــان تردیــد داریــد،
میتوانیــد بــا فراگیــری ایــن دســتهها ،یــک نــام تجــاری قدرتمنــد و زبــر و
زرنــگ بــرای خــود انتخــاب نماییــد.
اما نگاهی بیندازیم به کل کتاب و چیزی که شما فرا خواهید گرفت:
تقریبــا در تمــام فصلهــای ایــن کتــاب بــه بررســی نامهــای تجــاری معروف
ایرانــی و خارجــی پرداختهام.
در ایــن کتــاب در فصلهــای متفــاوت ،اصولــی را بــرای نامگــذاری مشــخص
کــردهام کــه اغلــب نامهــای تجــاری در ایــن اصــول میگنجنــد.
سرفصلهای این اصول به شکل زیر میباشند:
اســامی مرتبــط بــا ظاهــر و کارآیــی محصــول یــا خدمــات ارائــه شــده،
همچنیــن اســامی دارای شــخصیت و اســتفاده از اســتعاره.
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ســپس بــه مقولــه بســیارمهم اســامی اختصــاری پرداختـهام کــه بــه نظــرم
هرکســی بایــد از قوانیــن آن آگاه باشــد .ایــن کــه آیــا اجــازه داریــم بــا مــدل
(آی .بــی .ام) نامگــذاری کنیــم یــا خیــر؟
در فصــل تلــه گســترش نــام تجــاری ،بــه ایــن کــه تا چــه مقــدار حــق داریم
از یــک نــام تجــاری بــرای چنــد محصــول اســتفاده کنیم صحبــت کــردهام که
فراگیــری قوانیــن آن میتوانــد از ضــرر و زیــان میلیاردهــا پول جلوگیــری کند.
در بخــش دیگــری از کتــاب نیــز بــه اســتراتژی شــرکتهایی بــا راهــکار
مولتــی برنــد پرداختــهام کــه از چندیــن نــام تجــاری همزمــان اســتفاده
مینماینــد .ایــن هــم یــک مبحــث تجــاری بســیار بســیار پــر اهمیــت اســت.
در یــک فصــل نیــز بــه تفصیل بــه اســامی اشــخاص پرداختـهام تا چنانچــه از
نــام کنونــی خــود رضایــت نداریــد ،چــه کاری میتوانیــد بــرای تغییــر آن انجــام
دهیــد و از قوانیــن موجــود ثبتی (رســمی و غیررســمی) آن مطلع شــوید.
همچنیــن تحقیقــی بینالمللــی و خارقالعــاده را در ایــن کتــاب آوردهام کــه
تاثیــر نــام افــراد را بــر پیـشداوری جامعــه نســبت بــه نامهای اشــخاص نشــان
میدهــد( .تحقیــق دکتــر مــک دیویــد و کالس انشــاء)
و در دو قسمت ویژه انتهایی هم به نامگذاری سایت و کتاب پرداختهام.
اما روش خواندن این کتاب چگونه است؟

تصــورم بــر ایــن اســت که اگــر ایــن کتــاب را در ســکوت و روزی نیمســاعت
بخوانیــد در عــرض  4یــا  5روز میتوانیــد آن را بــه پایــان رســانده و بهتــر اســت
کــه چنــد روز بعــد یــک مــرور کوچــک هم داشــته باشــید.
اگــر ایــن کتــاب را یــک بــار بخوانیــد احتمــاال بــا نــکات جــذاب و کاربــردی
آن آشــنا خواهیــد شــد و چنانچــه ایــن کتــاب را بیــش از یــک بــار بخوانیــد
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میتوانیــد تــا حــدودی بــا طــرز تفکــر مــن در رابطــه بــا نامهــای تجــاری
آشــنا شــوید.
شــما میتوانیــد بــا خوانــدن چندبــاره کتــاب و یــا قســمتهایی کــه برایتان
جــذاب اســت کــم کــم بــه یــک کارشــناس نام تجــاری بــدل شــوید .البتــه این
مســتلزم ایــن اســت کــه خودتــان هــم بــه موضوعــات عالقهمند بــوده و مــوارد
مشــابه را پیگیری نمایید.
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در انتهــا هــر زمــان کــه خواســتید یــک نــام تجــاری بــرای خــود یــا دیگــران
بســازید ،ميتوانيــد از چــک لیســتی کــه در یکــی از قســمتهای کتــاب
برایتــان قــرار دادهام اســتفاده نماییــد .یعنــی چــک لیســت را جلــوی خــود
میگذاریــد و بــا روش طوفــان فکــری چندیــن نــام ســاخته ،ســپس ،نــام مورد
نظــر را در قالبهــای مختلــف گذاشــته تــا بــه نامــی قدرتمنــد برســید.
در پایان:

شــاید شــما دههــا و صدهــا کتــاب خــوب و عالــی خوانــده باشــید ،امــا
مطمئــن هســتم تــا بــه حــال کتابــی ایرانــی بــا ایــن مضمــون نخواندهایــد!
البتــه میدانــم در ایــن کتــاب ایرادهایــی وجــود خواهــد داشــت ،چــه بســا
کــه انســان ممکنالخطاســت.
مــن هــم ســعی کــردهام هــر آن چــه کــه خــود مدتهــا بــه دنبــال آن بــودم
و آن را بــه ســختی یافتــم را در قالــب ایــن کتــاب بــه شــما دوســتان خوبــم
عرضــه کنــم.
امیدوارم تا انتهای این کتاب پر از مثال و دستورالعمل همراه ما باشید.
کمربندها را محکم ببندید ،سفر به سرزمین نامگذاری آغاز شد
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پیشنیاز خواندن این کتاب
نکاتی که قبل از خواندن این کتاب بهتر است آنها را بخوانید
دوست عزیزم
در ابتــدا خواهــش میکنــم اگــر مقدمــه را نخواندهایــد ،حتمــا بخوانیــد
چــون مقدمــه ایــن کتــاب احتمــاال از آن مقدمههــای بیحالــی کــه شــما فکــر
میکنیــد نیســت.
و اما پیش از آن که خواندن این کتاب را آغاز نمایید ،نکاتی قابل ذکر دارم:
 .1مــن ایــن کتــاب را بــر حســب احســاس ضرورتــی کــه در جامعــه تجــاری
امــروز ایــران وجــود دارد نوشــتم .دوســتانی بــه مــن گفتنــد کــه اینقــدر بــه
نامهــای تجــاری ایرانــی و همچنیــن نامهــای افــراد نزدیــک نشــو ،ممکــن
اســت بازخوردهــای خوبــی نگیــری!
امــا متاســفانه و بنــا بــه همیــن دالیــل ،در ایــران کتابــی کــه بــه بررســی
ملمــوس نامهــای داخلــی بپــردازد نداریــم!
در خــارج از ایــران صدهــا و شــاید هــزاران کتــاب وجــود دارد کــه بــه تحلیل
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نامهــای تجــاری پرداختهانــد ،امــا متاســفانه در ایــران خیــر!
در کشــور مــا اگــر فیلمی ســاخته شــود کــه در آن نقش منفی یا خاکســتری
فیلــم ،یــک مغــازهدار مربوط بــه صنفی خاص ،پرســتار ،پزشــک ،کارمنــد و .....
باشــد ،شــاهد بودهایــم کــه پــس از اکــران ،بازخوردهــای عجیــب و غریبــی از
جانــب ایــن اصنــاف صــورت میپذیــرد!
دوســتان ،بیاییــم کمــی منصــف و بــدون تعصبــات بیجــا باشــیم .همه چیز
را بــا دیــد توطئــه نــگاه نکــرده و یــا چشــمانی بیطــرف بــه قضایــا نــگاه کنیم.
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 .2مــن در ایــن کتــاب تمــام ســعیام را کــردهام کــه تــا جــای ممکــن از
مثالهــای ملمــوس و شناختهشــده ایرانــی و خارجــی نــام ببــرم ،چــون
مبنــای ایــن کتــاب مثــال زدن اســت!
البتــه در برخــی از مــوارد کــه شــاید بــه مــذاق برخــی از دوســتان خــوش
نیایــد تغییراتــی در نامهــای تجــاری ایرانــی بهوجــود آوردهام.
ی شــخصی و تجــاری کــه در کتــاب به آنهــا انتقاد
بــه عبارتــی ،تمامــی اســام 
ســازنده شــده اســت تغییــر یافتهاند.
امید است عزیزان دل به من خرده نگیرند!
 .3نکتــه بعــدی ،نظریــه مــن درمــورد اهمیــت نامگــذاری اســت کــه نــام یــا
واژه مناســب را بــه منزلــه یــک دروازه بــزرگ بــه ذهــن مشــتری میدانــم .نــام
تجــاری یــا حتــی نــام شــخصی شــما اولیــن قــدم بــرای ســاخت یــک برنــد
تجــاری یــا برنــد شــخصی اســت.
شــما اگــر نامــی نامناســب داشــته باشــید ممکــن اســت بــرای ورود بــه
ذهــن مشــتری مشــکل داشــته باشــید .امــا نــام مناســب میتواند کمــک حال
بزرگــی بــه شــما باشــد و رونــد حضــور شــما در ذهــن مشــتریان را بــه شــدت
تســریع نماید.
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البتــه ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه نامگــذاری همــه چیــز اســت و اگــر
شــما نامــی قدرتمنــد داشــتید حتمــا موفــق خواهیــد بود!
چــه بســا نامهــای تجــاریای در دنیــا و شــاید در ایــران وجــود دارنــد کــه
نامهایشــان بــا برخــی از اصــول بــه کار رفتــه در ایــن کتــاب منطبــق نبــوده،
امــا همچنــان موفــق هســتند!
یــا بالعکــس نامهــای بســیار قدرتمنــدی وجــود داشــتهاند کــه هرگــز
معــروف و موفــق نشــدهاند ،چــون در قســمتهای دیگــر کســب و کار خــود
ایرادهــای زیــادی داشــتهاند.
در انتهــا مــن در ایــن کتــاب ســعی کــردهام تــا اصولــی را ذکــر نمایــم کــه
چنانچــه شــما از شــانس برخــی نامهــای تجــاری موفــق کنونــی برخــوردار
نباشــید ،بتوانیــد بــا نامگــذاری حرفـهای ،ســرعت موفقیتتــان را در بازار بیشــتر
کنید .
بســیاری از مــوارد ذکــر شــده در ایــن کتاب نســبی هســتند و ممکن اســت
مثالهــای نقــض هــم وجود داشــته باشــند.
همانطــور کــه میدانیــد تمامــی علوم انســانی و همچنیــن قوانیــن بازاریابی
نســبی هســتند و مــن اکثریــت را در نظــر گرفتـهام .از دوســتان نکتــه ســنجم
خواهــش میکنــم کــه ایــن نســبی بــودن را مدنظــر قــرار داده و بــا دیــدن هــر
نقطــه نظــر مخالــف ،ســریعا گارد مخالــف نگیرند.
بازهــم تکــرار میکنــم ،ایــن کتــاب سراســر مثــال اســت و تنهــا کاری کــه
شــما بایــد انجــام دهیــد دقــت کافــی بــه اصولــی اســت کــه ایــن مثالهــا
براســاس آن موفــق شــده یــا شکســت خوردهانــد.
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پس کتاب را خوب بخوانید.
اگــر هــم اهــل اســتفاده از اینترنــت و فضــای مجازی هســتید آدرس ســایت
مــا نیــز در لینــک زیــر آمــده اســت:
www.1000modir.com

پیشاپیش از شما عزیران سپاسگزارم.
چشمها را باید شست

جور دیگر باید دید

واژه را باید شست ،واژه باید خود باد ،واژه باید خود باران باشد!
موفق و نامدار باشید.
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نامهای مرتبط با کارآیی
تصــور کنیــد کــه بــرای خریــد شــیر ،بــه ســوپرمارکت ســر کوچهتــان
رفتهایــد ،درب یخچــال مغــازه را بــاز کــرده و میبینیــد کــه شــیرهای موجــود
شــامل نامهــای دامــداران ،چوپــان و چنــد نــام دیگــر اســت.
مــن بــه شــخصه اگــر نســبت به نــام تجــاری خاصــی تعصب نداشــته باشــم،
ترجیــح میدهــم بطــری شــیر مــورد نیــازم را از ایــن دو برند(دامــداران ،چوپان)
تهیــه نمایم.
هــر چنــد کــه رقابــت در ایــن دســته بســیار ســنگین و نزدیــک بــه هــم
اســت ،امــا ایــن نامهــای تجــاری کــه ذکــر نمودم(چوپــان و دامــداران) بــه
لبنیــات بســیار نزدیــک هســتند و بــه همیــن دلیــل از لحاظ نــام تجــاری ،یک
برتــری نســبی بــرای مشــتری ایجــاد مینماینــد.
چوپــان و دامــداران ،دو نمونــه از نامهــای تجــاریای هســتند کــه بــا
محصوالتشــان بــه شــدت مرتبــط هســتند .البتــه حتما عوامــل دیگــری هم در
خریــد شــیر نقــش دارنــد ،امــا در اولیــن گام ،نــام تجــاری مرتبــط بــا محصول،
کمــک شــایانی بــه انتخــاب آن توســط مشــتری میکنــد.
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الزم بــه ذکــر اســت :نامهــای تجاری،کالــه ،پــگاه ،میهــن ،پــاک و....هــم در
ایــن بــازار پــر از رقابــت وجــود دارنــد کــه هــر کــدام جایگاهــی بــرای خــود
کســب نمودهانــد ،چــون برخــی از آنهــا ســابقه بســیار بیشــتری در بــازار دارنــد.
نامهــای تجــاری دامــداران و چوپــان ارتبــاط زیــادی بــا اصــل موضــوع
دارنــد و همیــن مــورد کمــک زیــادی بــه معــروف شــدن آنهــا در زمانــی کوتاه
نمــوده اســت.
چوپــان و دامــداران در قیــف بــاالی ماشیننامســازی مــا ،تــا زمانــی کــه در
عرصــه لبنیــات و فرآوردههــای گوشــتی فعالیــت نماینــد بــا شــک نامهــای
زرنــگ محســوب میشــوند.
مرتبط با کارآیی و ظاهر
داستان پفک نمکی

از دیگــر نامهــای تجــاری مرتبــط بــا محصــول و ظاهــر کــه میتــوان نــام
بــرد ،نــام تجــاری پفــک نمکــی اســت.
نــام اصلــی ایــن محصــول (چیزدودلــز یــا ســرو صداکننــده پنیــری!!) بــوده
و در دهــه  50میــادی در آمریــکا توســط یــک مهاجــر تــرک بــه نــام مــوری
یوهایــی ابــداع شــده اســت .همچنیــن بــر خالف تصــور عامــه ،این محصــول از
بلغــور ذرت و پنیــر ســاخته شــده و نــه از مــواد نفتــی!!
شــرکت مینــو در اواخــر دهــه  40شمســی ،ایــن محصــول نمکانــدود را
تولیــد کــرده و بــا هوشــمندی تمــام ایــن نــام تجــاری را ســاخته اســت.
پفک نمکی = یک چیز پف کرده کوچک و نمکی!
چقدر عالی نامگذاری شده است!ا
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اگــر بتوانیــد نامــی اینچنینــی ثبــت کــرده و بــرای آن یــک اســتراتژی
بازاریابــی قدرتمنــد طراحــی نماییــد ،احتمــاال میتوانیــد بــه رهبــری بــازار
دســت یابیــد.
فقــط بایــد مواظــب باشــید تــا مثــل پفــک در ســالهایی بیخیــال نبــوده
و بــه رقبــا اجــازه ندهیــد تــا از اســم قدرتمنــد شــما که بــه صــورت ژنریک(بعدا
توضیــح میدهــم) درآمــده اســت سوءاســتفاده کننــد!
شــاید اگــر در گذشــته ،مدیــران ایــن شــرکت (صاحــب پفــک) کمی بیشــتر
مراقــب رقبــا بودنــد ،امــروز ســهم بســیار بزرگتــری در بــازار ایــن فــرآورده
داشتند.
بــا آرزوی موفقیــت بیشــتر بــرای پفــک نمکــی ،هــر چنــد کــه میگوینــد
چیــز خوبــی نیســت ،امــا خوشــمزه اســت!
تکرارمیکنم:
به اسامی دقت کنید :پفک نمکی= یک چیز پف کرده کوچک نمکی!
خوشخوابموفقباشی
نام مرتبط با محصول دیگری که میتوانم نام ببرم ،خوشخواب است.
ایــن شــرکت بســیار معتبــر و با ســابقه ایرانــی از ســال  1338اقدام بــه تولید
تشــک نمــوده و بــرای ایــن محصــول ،بــا هوشــمندی تمام نــام خوشــخواب را
انتخــاب نمود.
ساده و تیز ،زبر و زرنگ!
خوشخواب بعد از گذشت حدود  60سال همچنان یکهتاز است.
شــما الزم نیســت بــه دنبــال نامهــای پیچیــده باشــید .نامــی
مرتبــط بــا کارآیــی ،ســاده و قدرتمنــد خواهــد بــود.
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یکــی از بزرگتریــن مشــکالتی کــه مــن در مشــاورههایم بــا آن درگیــر
هســتم ،ایــن مــورد اســت کــه اغلــب دوســتانی کــه در مشــاوره بــا آنها ســخن
میگویــم ،بــه دنبــال اســامی تجــاری عجیــب و غریــب و پیچیــده هســتند!
در حالــی کــه اســمی بــه ســادگی خوشــخواب ،در عیــن مرتبــط بــودن بــا
موضــوع محصــول ،خــاص و کاربــردی نیــز میباشــد..
قدرت در سادگی است.
نــام بایــد هرچــه ســادهتر باشــد ،بــه گونـهای کــه یــک بچــه 7
ســاله هــم بتوانــد آن را بفهمــد .ایــن قــدرت یــک نــام زرنگ اســت.
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نامهای تجاری استعارهای
حضرتمریم
چنــدی پیــش در یکــی از شــهرهای شــمالی ،بیلبــوردی دیــدم کــه روی آن
نوشــته شــده بــود:
کلینیک درمان نازایی حضرت مریم!
بــه نظــرم عالــی آمــد .تصویــری کــه اغلــب مــا از حضــرت مریــم در ذهــن
خــود داریــم ،مصــداق یــک بــارداری معجزهگونــه و غیرعــادی اســت .از دیــد
مــن ،ایــن یــک نامگــذاری بســیار هوشــمندانه اســت.
هرچنــد کــه مــن بــه شــکر خــدا ایــن مشــکل را نــدارم ولــی اگــر بر حســب
اتفــاق همچنیــن مســالهای میداشــتم بــه احتمــال زیــاد یکــی از گزینههایــی
کــه در خاطــرم میمانــد ایــن مرکــز بــود.
مشخص است که موسسان این مرکز ساعتها روی این موضوع فکر کردهاند!
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اگــر هــم چنیــن نبــوده و در یــک لحظــه ایــن نــام به ذهنشــان خطــور کرده
بــاز هم جــای تبریــک دارد.
آفرین به این نامگذاری هوشمندانه!
کلینیــک درمــان نازایــی حضــرت مریــم .دقیقــا به اصــل موضوع
شــلیک کرده اســت.
نامی زرنگ و قدرتمند!
نامهای استعارهای ،دارای شخصیت و ظاهری
آهو بیابان ،عروس خیابان
ســالها پیــش کــه مــن کــودک بــودم ،ماشــینهای غــول پیکــری وجــود
داشــتند کــه االن بســیار نایــاب شــدهاند .نــام ایــن ماشــینهای گردنکلفــت،
آهــو بیابــان و ســیمرغ بودند!
آهــو بیابــان جیپهــای چروکــی چیــف و واگنیــر بــود کــه توســط پــارس
خــودرو کنونــی و جیــپ ســابق ایــران کــه بعدهــا بــه جنــرال موتــورز ایــران
تغییــر نــام داد ،در اواخــر دهــه  40و اوایــل  50شمســی تولیــد میشــدند.
چروکــی چیــف هــم کــه نــام محصــول اصلــی آن بــود خــود نامــی قدرتمند
محســوب میشــد کــه نــام یــک قبیلــه سرخپوســت بــوده اســت .امــا در ایــران
بــا هوشــمندی تمــام ،نــام آهــو بیابــان بــرای این ماشــین شاســی بلنــد  7نفره
دو دیفرانســیل انتخــاب گردید.
زمانــی کــه ایــن ماشــینها در ایــران تولیــد شــدند جادههــای مــا اغلــب
ناهمــوار و بیابانــی بودهانــد و نامــی عالــی بــرای آن انتخــاب شــده بــود.
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همزمــان مــدل وانــت  8ســیلندر ایــن غــول بیابانــی بــا قــدرت موتــور 5400
ســی ســی نیــر تولیــد شــده بــود کــه آن را ســیمرغ نامیــده بودند.
در ادامه اما داستاتی جالب از سیمرغ برایتان تعریف میکنم!
سیمرغ و رودخانه وحشت
ســالها پیــش و در اواســط دهــه  60کــه کودکــی  10ســاله بــودم ،بــه
همــراه اعضــای خانــواده و چندتــن از اقــوام ،بــرای چنــد روز تابســتانی در یکی
از جنگلهــای شــمال و کنــار یــک رودخانــه چــادر زده بودیــم .روز دوم یا ســوم
بــود کــه بعــد از یــک بارندگــی نهچنــدان طوالنــی متوجــه شــدیم آب رودخانه
تغییــر رنــگ داده و کــم کــم قهــوهای میشــود!
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حجــم آب در حــال بــاال آمــدن بــود و ناگهــان ســطح رودخانــه شــروع بــه
بزرگشــدن کــرد!
همزمــان صداهــای مهیــب و وحشــتناکی از بــاال دســت رودخانــه بــه گــوش
رســید .بزرگانــی کــه همــراه مــا بودنــد مــا کــودکان را صــدا زده و از کنــار
رودخانــه بــه عقــب کشــیدند.
چشــمتان روز بــد نبینــد در کمتــر از  2.3دقیقــه ،ســنگهایی کــه بــه اندازه
یــک اتــاق  12متــری و شــاید هــم بزرگتــر بودنــد در مســیر رودخانــه حرکت
کــرده و همهچیــز را درب و داغــان مینمودنــد!
رودخانـهای کــه عــرض آن حــدود  2تــا  3متر بــود و به راحتی میتوانســتیم
از آن عبــور کنیــم ناگهــان ،تبدیــل بــه رود وحشــتی شــده بــود که حــدود 20
متــر پهنا داشــت!
بــا ایــن کــه اکنــون حــدود ســه دهــه از آن ماجــرا میگــذرد موهــای بدنــم
از تــرس یــادآوری آن ماجــرا راســت میشــود!
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قدرت طبیعت و ضعف انسان را برای اولین بار در آنجا دیدم.
شانســی کــه در آن اوضــاع بــا مــا یــار بــود تپــه کوچکــی بــود کــه مــا را از
هجــوم ســیل در امــان نگــه داشــته بــود.
خالصــه ســاعتی را در تــرس و وحشــت گذرانــده تــا کم کم از ســرعت ســیل
کاســته شد.
امــا در آن طــرف رودخانــه کــه جــاده اصلــی بــود دوســتانی داشــتیم .آنهــا
بــرای آوردن کمــک اقــدام کــرده بودنــد و چنــد ســاعت بعــد یــک لــودر اداره
جهــاد ســازندگی آن زمــان بــرای بــه کمــک بــه مــا گســیل شــد.
لــودر کــه رســید ،از قســمت کــم عــرض رودخانــه بیلــش را بــه ایــن طــرف
آورده و تعــدادی از زنهــا و مــا بچههــا را عبــور داد!
آیا تا به حال در بیل لودر نشستهاید؟
یکی دو ساعت بعد اما رودخانه همچنان خشن ،و آب ،غلیظ و گلی بود.
وســایلمان همــه آن طــرف رودخانــه بودنــد و مــا خســته و کوفتــه بــه دنبال
فــرار از آن جنــگل وحشــت بودیــم.
و این جا بود که قهرمان داستان وارد شد!
یکــی از بســتگان مــا کــه نامــش محمدآقــا بــود اتومبیــل وانــت ســیمرغ
خاکســتری رنگــی داشــت.
محمدآقــا دل بــه دریــا زده و بــا وجــودی کــه اغلــب افــراد حاضــر بــه وی
میگفتنــد ایــن کار را نکــن بــا ســیمرغ خاکســتری وارد رودخانــه گلــی شــد!
این صحنه را تا آخر عمر فراموش نخواهم کرد!
ســیمرع تــا زیــر شیشــه راننــده در آب و گل فرورفتــه بــود و هر لحظــه انتظار
داشــتیم کــه در گل مانــده و یــا بــا تمــام وســایلمان توســط آب بــرده شــود .اما
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ســیمرغ خاکســتری محمــد آقــا بــه ســامتی از رودخانه عبــور کرد!
سیمرغ در خاطرات من نقش پررنگی دارد.
سیمرغ نقش اسطورهای خود را به خوبی ایفا کرد!
آفرین به این نامگذاری!
سیمرغ یک نام استعارهای بسیار قدرتمند بود.
شاهینتندرو
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اگــر کمــی هــم بــه عقبتــر برگردیــم اتومبیلهــای نســل ســوم نــش رامبلر
در ایــران بــا نــام آریاشــاهین و توســط پــارس خــودرو ســابق تولیــد میشــدند
کــه بــاز هــم نــام یــک پرنــده شــکارچی تنــد و تیــز را به خاطــر مـیآورد.
زمــان کودکــی مــا ایــن ماشــینها در خیابانهــا دیــده میشــدند .ماشــینی
کــه حــدود  6ســال در ایــران تولیــد شــد و حــدود  35000دســتگاه فــروش
داشــت .ماشــینی نــرم و پــر ســرعت!
از نامگذاریهــای اســتعارهای ،تصویــری و دارای شــخصیت ایــن ماشــینها
خوشــم میآیــد.
ایــن ســه نــام تجــاری اتومبیلــی کــه تــا اینجا گفتــم ،اســامیای بســیار عالی
و هوشــمندانه بــرای محصوالتشــان بــه حســاب میآمدند.
مــن زمانــی کــه کــودک بــودم نــام ماشــینهای کمــی را میدانســتم امــا
نامهــای آهوبیایــان و ســیمرغ همیشــه در خاطــرم بــوده و مانــده اســت.
آفرین به این انتخاب نام هوشمندانه
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قالیچهپرندهیکاستعارهقدرتمند
شــرکت تولیــدی و صنعتــی رســول اصفهــان کــه در ســال  1361تاســیس
شــده بــود در ســال  1371اقــدام بــه ثبــت نــام تجاری پرقــدرت ،قالی ســلیمان
نمــود و بــه ســرعت در سراســر ایــران معــروف شــد!
ایــن شــرکت فــرش ماشــینی ایرانــی ،اکنــون سالهاســت کــه بــه عنــوان
یکــی از معروفتریــن برندهــای فــرش ایرانــی فعالیــت میکنــد.
نامگــذاری ایــن برنــد ایرانــی ،بســیار هوشــمندانه و مرتبــط بــا محصــول و
همچنیــن یــک اســتعاره بســیار قدرتمنــد بــوده اســت .شــاید اگــر بــه گنجینه
خاطــرات هــر ایرانــی نــگاه کنیــم قالیچــه حضــرت ســلیمان در آن نقــش
بســته اســت.
در مــورد ایــن شــرکت ،ســاخت ایــن نــام تجــاری کمــک زیــادی بــه جــا
افتــادن محصــول در زمــان کــم کــرده اســت.
آفرین به هوشمندی قالی سلیمان.
همچنیننامهاییمثل:
موسســه زبانهــای خارجــی ســفیر هــم اســامی قدرتمنــدی
محســوب میشــوند ،چــه بســا کــه مــا بــا شــنیدن نام ســفیر بــه یاد شــخصی
میافتیــم کــه زبــان خارجــی را بــه خوبــی میدانــد .ایــن هــم یــک نــام
تجــاری اســتعارهای قدرتمنــد بــه حســاب میآیــد.
میگوینــد کــه تصویــر قدرتــی بــه انــدازه  1000کلمــه دارد و امــا
اســتعاره قدرتــی بــه انــدازه  1000تصویــر!! پــس نامهــای اســتعارهای
را بســیار جــدی بگیریــد.
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اما دو تکنیک قدرتمند دیگر نامگذاری:
 .1نامهای تجاری تصویری.
ایــن روش هــم یکــی از قدرتمندتریــن روشهــای نامگــذاری تجــاری اســت
کــه ســالهای ســال اســت نتیجــه میدهــد.
مثالــش نامهایــی مثــل اپــل کامپیوتــر اســت کــه تصویر یــک ســیب را القاء
میکننــد .کامال تصویــری و مانــدگار.
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همــه مــا شــاهد هســتیم کــه ایــن شــرکت کامپیوتــری در زمانی کــه اغلب
شــرکتهای کامپیوتــری بــه دنبــال اســامی اختصــاری بودنــد ،بــا انتخــاب
اســمی کــه در نــگاه اول ارتباطــی هــم بــه کامپیوتــر نداشــت وارد ایــن بــازار
شــده و علیرغــم اغلــب پیشبینیهــای مبتنــی بــر مناســب نبــودن نامــش،
بــه ســرعت ســری از تــوی ســرها در آورد.
پس نامهای تصویری هم بسیار قدرتمند هستند.
 .2نامهایی که شخصیت انسان یا موجودی دیگر را القا میکنند:
هزارپای قدرتمند و خرس قرمز
شــرکت کاترپیــار کــه محــور اصلی فعالیتــش تولیــد ماشــینهای صنعتی،
لــودر و تراکتورهــای غــول پیکــر اســت نیــز بــر اســاس شــباهت تراکتورهــای
اولیــه خــودش کــه شــبیه کــرم هزارپــا بــا نــام التین(کاترپیــار) بودنــد
نامگــذاری شــد.
حــدود یــک قــرن پیــش عکاســی کــه بــرای ســاخت یــک آگهــی بــه ایــن
شــرکت مراجعــه کــرده بــود این نــام را پیشــنهاد داد و پیشــنهادش به درســتی
پذیرفته شــد!
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ســس گوجهفرنگــی خرســی ،محصــول شــرکت مهــرام نیــز یــک محصــول
نوســتالژیک ،قدرتمنــد و پرفــروش اســت کــه بســیاری از مصرفکننــدگان این
محصــول ،هنــور هــم نمیداننــد کــه شــرکت تولیــد کننــده آن مهــرام اســت!
ایــن یــک نامگــذاری تجــاری قدرتمنــد همــراه بــا بســتهبندی خــاص اســت
کــه تصویــر و طعمــی مشــخص در ذهن مشــتری دارد!
سس خرسی بی ارتباط به محصول ،اما تصویری و شخصیتدار است!
شیرکوهی و بزچاالک
پومــا نــام تجــاری قدرتمنــد لباسهــای ورزشــی ،نــام یــک نــوع شــیرکوهی
آمریــکای جنوبــی را بــرای خــود انتخــاب کرده اســت ،نامــی تصویــری و حاوی
شــخصیت کــه بــه محــض شــنیدن ایــن نــام به یــاد تصویــر شــیر معــروف آن
میافتیــم.
کفشهــای ورزشــی ریبــاک نــام خــود را از یــک بــز کوهــی برداشــت کــرده
اســت کــه اســتعارهای بــرای چابکی و ســرعت اســت.
مثــال نامهــای اتومبیــل کــه در بــاال آوردم ،مثــل آهــو بیابــان و ســیمرغ،
عــاوه بــر ارتبــاط بــه کارآیــی ،ایــن مــوارد را نیــز رعایــت کردهانــد .هــم
تصویــری بــوده و هــم شــخصیتهایی زنــده هســتند!
توضیح:
تمــام مثالهایــی کــه مــن در کل ایــن کتــاب بــرای شــما ذکــر مینمایــم
بــه دلیــل ســادگی ،در بســیاری از مــوارد نادیــده گرفتــه میشــوند!
مــن بــه شــما اطمینــان میدهــم کــه اگــر بتوانیــد هــر چــه ســادهتر
نامگــذاری نماییــد موفقتــر خواهیــد بــود .هــر چیــز پیچیــدهای کــه نیــاز بــه
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توضیحــات زیــاد داشــته باشــد از قــدرت نــام تجــاری شــما میکاهــد.
البته سادگی را با کم محتوایی اشتباه نگیرید .سادگی باید مفهوم رسان باشد.
انیشتین میگوید :قدرت در سادگی است!
البتــه بایــد در نامگــذاری دقــت کنیــد و نامهایــی بســازید تــا از
لحــاظ مفهومــی بــا ظاهــر و کارآیــی مطابقــت داشــته باشــد و مثل
داســتان زیر نباشــد!
باجناقوفادار!
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شــما هــم اگــر در ســن و ســال مــن یــا بزرگتــر باشــید ،یعنــی در دهــه 30
ســالگی ،حتمــا ژیــان را بــه خوبــی بــه خاطــر خواهیــد آورد (.مــن اکنــون 37
ساله هســتم )
در دوران کودکــی مــا ،ایــن ماشــین بــه وفــور یافــت میشــد و در عیــن ایــن
کــه ماشــینی خدمتگــزار و وفــادار بــه صاحبــش بــود ،همــواره مــورد تاخــت و
تــاز شــوخیها و ســوژه طنزهــا قــرار داشــت.
ایــن ســیتروئن دو ســیلندر کــه در فرانســه بــه نــام دیــان شــناخته میشــد،
بــرای خیابانهــای مســطح اروپــا ســاخته شــده بــود و مــن فکــر میکنــم بــه
اشــتباه در ایــران هــم تولیــد شــد و بدتــر ایــن کــه نام شــیر ژیــان را بــه خود
اختصاص داد!
مــن تصــور میکنــم یکــی از دالیلــی کــه باعــث مســخرگی ایــن ماشــین
شــده بــود همیــن نــام ژیــان بــود!
ژیــان نــام مناســبی بــرای ایــن ماشــین ضعیف 2ســیلندر نبــود .این ماشــین
بســیار معــروف بــوده اما هرگــز محبــوب نبود!
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ضربالمثــل پرکاربــردی قبــا وجــود داشــت کــه میگفــت :اگــر ژیــان
ماشــین شــد ،باجنــاق هــم فامیــل میشــه!!
ژیــان نامــی ضعیــف بــرای این ماشــین بــود چــون ادعایــی بیش
از حد داشــت!
سوسکقورباغهای
نمونــه موفــق بینالمللــی دیگــری کــه ادعــا نکــرد امــا موفــق شــد فولکــس
واگــن بیتــل بــه معنــی سوســک بــود!
البته در ایران این ماشین به فولکس قورباغهای معروف شده بود.
ایــن خــودروی کــم ادعــا ،ســالهای ســال ،پرفروشتریــن خــودروی
وارداتــی بــه آمریــکا بــود 67 .درصــد ماشــینهای وارداتــی بــه آمریــکا در دهــه
 60میــادی بــه ایــن خــودرو اختصــاص داشــت!
فولکــس واگــن در آمریــکا بــا نــام بیتــل یا همان سوســک شــناخته میشــد
و زمانــی کــه در انتهــای دهــه  60و در ابتــدای دهــه  70میــادی اقــدام بــه
واردات فولکسواگنهــای متفــاوت ،بــزرگ ،ون ،وانــت و لوکــس بــه بازارآمریــکا
نمــود ،شکســت ســختی خــورد و بــازار  67درصــدیاش بــه  3درصــد تنــزل
کر د !
چــرا؟ چــون فولکــس در ایــاالت متحــده معنــی سوســک،کوچک و زشــت
مـیداد و همیــن صفــات ،عامــل تمایــز و موفقیـتاش شــده بــود!
پس در نامگذاری ،به ظاهر و کارآیی محصول یا خدمات خود دقت کنید.
از نظــر مشــتریان یــا بــازار هــدف ،نــام شــما کامــا بــا ظاهــر و کارآییتــان
مرتبــط اســت.
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آهو بیابان ،سیمرغ ،شاهین ،ژیان و فولکس بیتل را نام بردیم.
سرزمیننورد
نمونههــای خارجــی موفــق دیگــری هــم در مــورد اتومبیلهــا وجــود دارنــد
کــه شــاید ذکــر آنهــا آموزنده باشــد:
تویوتــا لندکــروزر یــا ((ســرزمین نــورد)) کــه ســالهای ســال اســت در
تمــام دنیــا طرفــداران پــر و پــا قرصــی دارد ،در حــال حاضــر فــارغ از نــام
شــرکت مــادر ،یعنــی تویوتــا ،نامــی قدرتمنــد اســت.
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ایــن نــام تجــاری کــه بــه عنــوان یــک اتومبیــل لوکــس آفــرود( خــارج از
جــاده) شــناخته میشــود نامــی مرتبــط بــا کارآیــی اســت.
اســپورتیج محصــول کمپانــی کیاموتــورز کــه اسپرت(ورزشــی) بــودن را
ســرلوحه طراحــی خــود قـرار داده و الحــق ظاهــر و باطن اســپرت را القــا میکند.
اکنــون ،اغلــب افــراد جامعــه ایــن اتومبیــل را بــا نــام اســپورتیج میشناســند
بــدون ایــن کــه بداننــد و برایشــان مهم باشــد که محصــول کمپانــی کیاموتورز
اســت .دقــت کنیــد گفتم :اغلــب افــراد! نگفتــم همه افــراد!
چــرا میگویــم نــام شــرکت مــادر بیاهمیــت اســت؟ چــون پرایــد هــم
ســاخته شــرکت کیاموتــورز بــوده اســت!
پــس میبینیــم کــه نــام تجــاری محصــوالت ،در بســیاری از مواقــع ،از نــام
شــرکت مــادر معروفتــر و شــاید قدرتمندتــر اســت!
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نامهای بیمعنی و بیربط ،اما قدرتمند!
خــوب تــا اینجــا نامهــای مرتبــط قدرتمنــد و اســتعارهای و یــک مــورد
ضعیــف را نــام بردیــم ،امــا در مــورد نامهــای بیمعنــی امــا قدرتمنــد هــم
میتوانیــم کمــی صحبــت کنیــم.
نوشیدنیبدمزه
ســالها پیــش اگــر قصــد خــوردن ماءالشــعیر را داشــتید همــه ماءالشــعیرها
تلــخ و از نظــر مــا کــه کــودک بودیــم بــد مــزه بودنــد.
ســالهای ســال ،محصــول ماءالشــعیر در ایــران کــه تولیــد عمــده آن در
اختیــار شــرکت بهنــوش بــود یک محصــول خــاص و با بــازار مصــرف محدود
بــود تــا ایــن کــه:
ایستک وارد بازار شد!
شــرکت آرپانــوش ایــن محصــول را به بــازار ارائه داد و نام ســاختگی ایســتک
را روی آن گذاشت.
البتــه اگــر ایــن نام معنــی خاصی بـرای مدیران آن شــرکت داشــته مــن اطالعی
نـدارم امــا از نظــر عمــوم جامعــه ،نامــی جدید و بیمعنی شــناخته میشــد!
آنهــا امــا بــازار ماءالشــعیر را منقلــب کردنــد .از زمــان ورود ماءالشــعیرهای
میــوهای ایســتک بــه بــازار ،علیالخصــوص طعــم لیمویــی آن ،حجــم بــازار این
محصــول ،چندیــن و چنــد برابــر گردیــد.
بــه نــاگاه ایــن محصــول در تمــام خانوادههــا طرفــداران بســیاری پیــدا کرده
و کــودکان و بانــوان هــم مشــتریان این محصول شــدند.
ایستک در ایران ،ماءالشعیر را به یک نوشیدنی فراگیر بدل کرد!
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هرچنــد در ســالهای بعــد شــرکتهای بســیاری بــه ایــن بــازار هجــوم
آوردنــد و امــروز بــازار ایــن فــرآورده اشــباع شــده اســت .امــا همچنــان نــام
ایســتک یکــی از رهبــران ایــن بــازار اســت کــه دوشــادوش دلســتر بهنــوش
حرکــت میکنــد!
اینجــا تنهــا حالتــی اســت کــه شــما اگــر هــم از نامهــای بیمعنــی
اســتفاده کنیــد میتوانیــد امیــد موفقیــت داشــته باشــید.
یعنی:
اولین سازنده یک فرآورده باشید.
این خود یکی از بزرگترین مزیتهای بازاریابی است.
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هــرگاه ذهــن مشــتریان نســبت بــه جایگاه یــک محصول خالی باشــد ،شــما
بــا هر نامــی وارد شــوید مانــدگار خواهید شــد.
همانطــور کــه اگــر یــک جوجــه اردک ،وقتــی چشــم بــاز کــرد
و یــک گربــه را بــاالی ســرخودش دیــد ،فکــر میکنــد کــه ایــن
گربــه مــادرش اســت ،بــازار مصــرف هــم وقتــی بــرای اولیــن بــار
محصولــی را میبینــد آن نــام تجــاری را بــه عنــوان مالــک اصلــی
ایــن محصــول میشناســد!
همچنــان کــه کوکاکــوال هنــوز هــم پــس از  100ســال نــام ژنریــک_
رهبرفــرآورده_ نوشــابه مشــکی اســت!
همچنین نامهای تجاری زیر:
زیراکس :اولین فتوکپی روی کاغذ معمولی در جهان
کداک :اولین دوربینهای عکاسی ارزان در جهان که عکاسی را فراگیر نمودند
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کرســت :اولیــن خمیردنــدان دارای فلوریســتان کــه خاصیــت ضــد
کرمخوردگــی داشــت
پمپرز :اولین پوشک بچه به سبک کنونی و یک بار مصرف
اسکاچ :اولین ابر ضخیم ظرفشویی
تاید :اولین پودر لباسشویی در جهان
ریکا :اولین مایع ظرفشویی معروف در ایران و تولید داروگر
ساقه طالیی :اولین بیسکوییت سبوسدار معروف ایران
بیســکوییت مــادر :اولیــن بیســکوییت بــا ایــن شــکل و شــمایل کــه توســط
شــرکت ویتانــا ســاخته شــد
و دههــا نــام تجــاری دیگــر ،بــا ایــن کــه مســتقیما بــه کارآیــی محصــول
ارتباطــی ندارنــد بــه ایــن دلیــل کــه در نــوع خــود اولیــن بودنــد توانســتند بــا
نامهــای عجیــب و بیمعنــی موفــق بشــوند!
خــوب حــاال ماشــین نامســازی را روشــن میکنیــم و نامهــای تــا بــه ایــن
جــا ذکــر شــده را از قســمت قیــف بــاالی ماشــین عبــور میدهیــم:
نامهای زرنگ ،نامهای تنبل ،نامهای خنثی
دامــداران تــا زمانــی کــه در محصــوالت لبنی فعال باشــد(قیف باالی ماشــین
نامی زرنــگ اســت.
نامســازی)

چوپــان تــا وقتــی کــه محصــوالت لبنــی و شــاید گوشــتی تولیــد کند
نامی زرنــگ محســوب میشــود.
قیــف بــاالی ماشــین نامســازی
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اغلــب نامهــای دیگــر محصــوالت لبنی مــا مثل پــاک ،میهن ،پــگاه و
خنثی هســتند و بنــا بــه دالیــل دیگــر،
قیــف بــاالی ماشــین نامســازی
مانند،جذابیــت بســتهبندی و یــا ســابقه حضــور در بــازار اســت کــه اکنــون
پرطرفدارند.
نامهــای پفــک نمکــی ،مرکــز درمــان نازایــی حضــرت مریــم و خوشــخواب
همگــی
قیــف بــاالی ماشــین نامســازی
روی محصــوالت کنونی
جــزو دســته نامهــای زبــر و زرنــگ قــرار دارنــد .ایــن اســامی شــما را مســتقیما
بــه ســوی هــدف میراننــد .همچنیــن اســتعارههای قدرتمنــدی هســتند.

42

نامهــای ،وشــی مشــی (روی محصــوالت نوشــیدنی و اســنک) ،مرکــز درمان
نازایــی آســیه ( همســر فرعــون مصــر کــه هرگــز بچ ـهدار نشــد!) و تشــک
اســامی تنبلــی محســوب
قیــف بــاالی ماشــین نــام ســازی
تــرن
میشــوند و علیالقاعــده کمکــی بــه فــروش کاال نمیکننــد.
اســامی آهــو بیابــان و ســیمرغ و لندکــروز بــرای ماشــینهای گردنکلفــت
اســامی زرنگــی
قیــف بــاالی ماشــین نامسازی
خــارج از جاده
هستند .
نــام ژیــان بــرای یــک ماشــین ضعیــف دو ســیلندر
نامی تنبــل اســت
نامســازی

قیف باالی ماشــین

همینطــور کــه نــام ماتیــز بــرای اتومبیــل دوو کوچکی که ســالها پیــش در
نامــی زرنگ بــود .ماتیز شــببیه اســمارتیز!
بــازار بــود
نــام فولکــس قورباغـهای بــرای یــک ماشــین کوچــک کــه شــبیه قورباغــه
نامی قدرتمنــد و زرنــگ
اســت یــا بیتــل کــه بــه معنــی سوســک اســت
اســت ،چــون بــا محصولــش تطبیــق دارد و ادعــای بیخــود نکــرده اســت!
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خنثــی اســت .امــا چــون رهبــر فــرآورده محســوب
نــام ایســتک نامی
میشــود اکنــون نامــی قدرتمنــد بــرای محصــول ماءالشــعیر میــوهای اســت و
نــه چیــز دیگــر.
حتــی اگــر بــه مــن بــود ایســتک فقــط بایــد در بطــری شیشـهای و بــا طعم
لیمــو ارائــه میشــد!
ایــن محصــول دقیقــا مثــل آب پرتقــال ،قابلیــت اســتفاده بــا غــذا را دارد و
خــودش بــه تنهایــی (فقــط بــا طعــم لیمــو) بســیار قدرتمنــد اســت.
در فصلهــای آتــی بــه ایــن موضوع یعنــی گســترش خط تولیــد محصوالت
خواهــم پرداخت!
دو نمونه دیگر از اسامی که چند روز پیش در خیابان دیدم:
مرکــز سـیتی اســکن نازنیــن! تبلیغــات بســیار زیــادی هم بــرای ایــن مرکز
شــده بود!
امــا اگــر شــما نــام کلینیک نازایــی حضــرت مریــم را در نظر بگیریــد ،متوجه
میشــوید کــه مرکــز سـیتی اســکن نازنیــن نامــی تنبــل محســوب میشــود!
هیــچ برتــری و تمایــزی ایجــاد نمیکند!
احتماال نام دختر صاحب این مرکز بوده است!
امــا اگــر بــه جــای مرکــز سیتیاســکن نازنیــن از نــام تجــاری مرکــز
س ـیتی اســکن (دکتــر ســامت) اســتفاده میکردنــد احتمــاال بســیار بهتــر
از نازنیــن جــواب م ـیداد.
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پیشنهاد نام مناسب برای مراکز پزشکی
هــم واژه دکتــر و هــم واژه ســامت ،کمــک شــایانی بــه ایــن نــوع مراکــز
میکنــد .در کل ،اگــر بــرای مراکــز پزشــکی از واژه دکتــر ..................اســتفاده
شــود ،میتوانــد کمکحــال باشــد چــون مــردم ارتبــاط بیشــتر و بهتــری بــا
نــام دکتــر دارنــد تــا یــک نــام گنــگ ،مثــل نازنیــن!
(کلینیــک دندانپزشــکی لبخندزیبــا) ،بــا ایــن که اســمی تکــراری اســت ،اما
در بســیاری از مناطــق میتوانــد نــام زرنگــی محســوب شــود ،خصوصــا ایــن که
هنــوز مراکــزی بــا نــام کلینیــک زیبایی دنــدان حمید ،تاســیس میشــوند!
دوست خوب من کمی فکر کن و بعد نام مرکز پزشکیات را انتخاب کن.
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اگــر بــه هیــچ نتیجــهای نرســیدی همــان نامفامیلــت را بگــذار بــا واژه
دکتــر ..............ایــن بســیار بهتــر اســت تــا ایــن کــه نــام دختر یــا پســرتان را که
هیــچ ارتباطــی بــه موضــوع نــدارد ،بگذاریــد.
نمونههایفرنگی
شــامپوی ((هدانــد شــولدرز)) کــه در ابتــدای کتــاب بــه آن اشــاره شــد ،بــه
معنــی ســر و شــانهها ،پرفروشتریــن شــامپوی جهــان اســت!
خمیردنــدان ((کلــوزآپ)) بــه معنی نمــای نزدیک ،یک نامگذاری هوشــمندانه
بــوده اســت کــه در تبلیغاتشــان نیــز روی تصاویر بــزرگ دهــان و دنــدان از نمای
نزدیــک تاکیــد شــده اســت و جــزو رهبــران بازار محســوب میگــردد.
نوشــابه رژیمــی (( اســلندر )) یــا باریــک انـدام نیــز یــک نامگـذاری مرتبــط بــا
کارآیــی محصــول اســت و کمک شــایانی به فــروش و مقبولیــت کاال نموده اســت.
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کــرم پوســت (( اینتســیوکی یــر )) مراقبــت ویــژه ،یــک نــام تجــاری بســیار
موفــق از کار درآمــد.
ایــن چهــار نــام تجــاری را اگــر در قیــف بــاالی ماشــین نامســازی بگذاریــم
نیــز هــر چهارتــا خروجــی نامهــای زرنــگ را بــه مــا میدهنــد.
نامهایفروشگاهها
چنــد ســال پیــش دوســتی داشــتم کــه نــام مویایلفروش ـیاش ایــن بــود:
موبایل جمشــید!
بارها به او گفتم این نام را عوض کن .جمشید به موبایل چه ربطی دارد؟
البتــه چــون جمشــید نــام پــدر مرحومــش بــود ،مــادرش راضــی به ایــن کار
نمیشــد .خــوب مــادر مــن ،بگــذار ایــن بچــه کاســبیاش را بکنــد.
اســامیای از ایــن دســت کــه القــاء قدیمــی بــودن میکننــد ،بایــد بســیار بــا
احتیــاط مــورد اســتفاده قــرار گیرند.
اســامیای مثــل ،مــادر بــزرگ ،پدربــزرگ ،کســوت ،جام ـهدان ،هگمتانــه،
منوچهــر و...
علیالخصــوص کــه بارهــا دیــدهام ،یــک فروشــگاه مــدرن لباسفروشــی ،از
اســامی قدیمــی اســتفاده نمــوده اســت!
نامهایــی مثــل گــراد و ماکســیم ،نامهــای خوبــی بــرای یــک کــت و شــلوار
فروشــی مــدرن هســتند ولــی جامـهدان و حکمتــان و کســوت خیر!
همانطــور کــه اکنــون دیگــر کمترکســی روی فرزنــدش نــام جمشــید،
منوچهــر ،فریــدون و  .....میگــذارد بهتــر اســت اســت از ایــن اســامی بــرای
فروشــگاهها نیــز اســتفاده نشــود ،مگــر ایــن کــه جگرکــی باشــند!
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اسامیگمراهکننده

چنــد روز پیــش در یــک خیابــان تابلویــی دیــدم بــا ایــن مضمــون :مرکــز
خریــد داریــوش!
آدرس مرکــز ،نزدیــک منــزل مــن بــود و کنجــکاو شــدم کــه چه طــور من
ایــن مرکــز خرید را ندیــدهام؟
چنــد روزی ایــن تابلــو فکــر مــرا بــه خــود مشــغول کــرده بــود تــا ایــن کــه
روزی از همســرم پرســیدم شــما ایــن مرکــز خریــد را دیــدهای؟
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او گفــت نــه! بــه وی آدرس را دادم و او پاســخ داد :آن جــا یــک لباس فروشــی
اســت و مرکــز خرید نیســت!
گفتــم یعنــی فقــط پوشــاک میفروشــند؟ گفــت :بلــه .یــک فروشــگاه
 200.300متــری اســت کــه فقــط لبــاس میفروشــد .بــه او گفتــم پــس چــرا
نــام آن را گذاشــتهاند مرکــز خریــد داریــوش؟
گفت:نمیدانم!
خــوب ،ایــن گونــه نامگــذاری شــاید بــرای مالــکان آنجــا معنــی خاصــی
داشــته اســت  ،امــا بــرای مــن گمراهــی داشــت!
مرکــز خریــد ،یعنــی مکانی کــه انــواع و اقســام اصنــاف در آن فعالیــت دارند.
حداقــل مــن ایــنطــور فکــر میکنــم.
اگــر آنهــا قصــد داشــتند کــه بــزرگ بــودن محــل خودشــان را نشــان دهند
بهتــر بــود کــه میگذاشــتند:
مرکز خرید پوشاک داریوش و نه مرکز خرید داریوش!
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بــا نامگــذاری مــورد عالقــه شــخصی خودتــان ،بــرای مشــتری توقــع بیجــا
ایجــاد نکــرده و او را ســردرگم نکنید.
قالب به یک ویژگی
ماشین عروس ولوو بود!
قدرتمندتریــن نامهــای تجــاری اکنــون دنیــا ،نامهایــی هســتند کــه بــه
یــک ویژگــی قــاب شــدهاند .یعنــی شــما تــا ایــن نــام را میشــنوید یــاد
آن ویژگــی میافتیــد.
ســالها پیــش کــه نوجــوان بــودم ،یکــی دوروز مانــده بــود به عروســی دختر
عمویــم ،مــا بــه عنــوان نوجوانــان فامیــل بــرای کمــک در کارهــا پیشقــدم
شــده بودیم.
ماشــین دامــاد رنــو بــود امــا خــودش از ایــن کــه ماشــین عروسـیاش رنــو
باشــد رضایــت نداشــت.
بــه همیــن دلیــل بــا یکــی از بســتگان کــه از شــهر دیگــری مهمــان بــود
صحبــت کردنــد کــه اگــر قبــول کنــد ماشــین وی را به عنــوان ماشــین عروس
گل بزنند.
من شنیدم که گفتند ماشین مورد نظر ولوو است!
خــوب مــن تــا آن موقــع ولــوو ندیــده بــودم .روزی کــه ماشــین ولــووی ســبز
رنــگ مــورد نظــر آمــد ،تــوی ذوقــم خــورد و بــه دوســتم بابــک گفتم:
بابــک ایــن ولــوو کــه میگفتنــد ایــن بــود؟ همــون رنــوی دامــاد کــه از ایــن
خوشگلتره!
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بابک در جواب پاسخ داد :تو نمیفهمی ،میگن ولوو ته امنیته!
گفتــم یعنــی چــی؟ گفــت یعنــی تــوش پــر از آهنــه! اگــه کامیــون بهــش
بزنــه هیــچ چیــش نمیشــه!
عجــب جالــب! از آن روز بــه بعــد ولــوو بــا ایــن کــه قیافه نداشــت برایــم ابهت
خاصــی پیــدا کرد.
گــو ایــن کــه ســالهای بعــد دس ـتاندرکاران ولــوو ایــن قضیــه امنیــت را
کمرنــگ کــرده و ســعی در تولیــد ماشــینهای اســپرت ،کــروک و شاســی بلند
نمودنــد امــا نــام ولــوو در دنیــا بــه امنیــت قــاب شــده اســت .ایــن یــک برتری
ا ست .
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در ایــن ســالها شــرکتهای زیــادی مثــل مرســدس بنــز و تویوتــا و .....ســعی
کردهانــد کــه لقــب امنیــت را مــال خــود کننــد ،امــا ایــن خاطرتان باشــد:،
یــک لقــب یــا ویژگــی کــه بــه یــک نــام تجــاریای قالب شــده
اســت ،بــه راحتــی قابــل جداکــردن نیســت ،بهتــر اســت کــه بــه
دنیــال یــک ویژگــی دیگر باشــید.
مرسدس بنز به مهندسی پیشرفته قالب شده است.
بیام و به لذت رانندگی معروف شده است.
ســوبارو بــه ماشــینهای دو دیفرانســیل معــروف اســت و پــس از ســالها
گمراهــی ،مجــددا چندســال پیــش مســیر درســت را پیــدا کــرده و فقــط
خودروهــای دو دیفرانســیل تولیــد میکننــد.
همینطــور خمیردنــدان کرســت بــه ضــد کرمخوردگی(پوســیدگی) معروف
شــد .پــس شــرکتهای دیگــر بایــد روی ویژگیهــای دیگــر کار میکردنــد
مثــل :ســفیدی دنــدان ،ضــد حساســیت بــودن ،ضــد جــرم و ...
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مالک صفت ضد کرمخوردگی( پوسیدگی) کرست است.
اگــر بــه کســب و کارهــای دور و برتــان هــم نگاهــی مجــدد بیندازیــد
میبینیــد کــه اغلــب مــا مشــاغلی را بــه عنــوان متخصــص یــک مــورد خــاص
میشناســیم.
مثــا در زمینــه آرایشــگاههای بانــوان میدانــم کــه اغلــب آنهــا بــا یــک
ویژگــی خــاص شــناخته میشــوند:
آرایشگاه پروین :عروس
آرایشگاه گلین :کوتاه کردن مو
آرایشگاه الدن :رنگ مو
آیــا ایــن بــه ایــن معنی اســت کــه آنهــا کارهــای دیگــر را بلد نیســتند؟ خیر
حتمــا بلــد هســتند اما در یــک ویژگــی قدرتمندتــر ظاهر شــده اند!
شــما هــم اگــر بتوانیــد در هــر کســب و کاری که هســتید یــک ویژگــی را به
خودتــان متصــل کنیــد ،هر چــه ســریعتر موفق خواهید شــد.
در ادامه یک مثال واقعی از این موضوع آوردهام.
شهر بهار نارنج
اگــر در فصــل بهــار بــه شــهرهای شــمالی ســفر کــرده باشــید میبینیــد که
خیابانهــا پــر از درختــان مرکبــات و علیالخصــوص نارنــج هســتند و در فصل
شــکوفهدادن ،بــوی مطبوعــی تمــام فضــا را پــر میکنــد.
از ســالها پیــش و زمانــی کــه مــا در فصــل تابســتان بــرای رفتــن به ســاحل
دریــای شــمال ،عــازم شــهر بابلســر میشــدیم از شــهر بابــل عبــور کــرده و
همیشــه میدیدیــم و میشــنیدیم کــه میگوینــد:
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بابل شهر بهار نارنج!
تــا ایــن کــه چنــدی پیــش از شــهر ســاری مرکــز اســتان مازنــدران گــذر
میکــردم کــه چشــمم بــه ورودی ایــن شــهرافتاد.
به ساری شهر بهار نارنج خوش آمدید!
ایــن ســوال پیــش آمــد کــه دو شــهر بــا فاصلــه  40کیلومتــر چگونــه هــر دو
یــک لقــب دارند؟
بعــد کــه کمــی پــرس و جــو کــردم فهمیــدم جشــنی بــه نــام بهــار نارنــج
وجــود دارد کــه هــر دوی ایــن شــهرها مدعــی آن هســتند و اکنــون نیــز هر دو
میگوینــد شــهر مــا بهــار نارنــج اســت!!
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البته ظاهرا این جشن به نام مازندران ثبت شده است و نه شهر خاصی!
انشــاهلل کــه بــا هــم بــه تفاهــم برســند امــا نمیتــوان یــک لقــب مثــل
پایتخــت بهــار نارنــج را همزمــان بــه دو شــهر نزدیــک بــه هــم داد!
حواســمان باشــد کــه القابــی کــه بــه شــخص دیگــر تعلــق پیــدا کردهانــد را
نمیتوانیــم بــه ایــن راحتیهــا از آن خــود کنیــم!
یک نکته:
توصیــه میکنــم اگــر قصــد داریــد از هــر آموزشــی نهایــت اســتفاده را ببرید
خصوصــا کتــاب ،هرگــز بدون مــداد یــا خــودکار کتــاب نخوانید.
کتاب را باید خط خطی کرد و زیر نکات مهم آن خط کشید.
اگــر تــا بــه حــال ســر ایــن کتــاب ایــن بالهــا را نیاوردهایــد ،بــه نظــر مــن
اصــا کتــاب را نخواندهایــد و فقــط وقتگذرانــی کردهایــد.
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وقت میدهم بروید و یک قلم بیاورید.

تمارین:
اکــر دوســت داشــتید چنــد مثالــی کــه دور و برتــان اســت را در ماشــین
نامســازی گذاشــته و چنانچــه بــا توضیحاتــی کــه تــا بــه حــال دادم تطبیــق
داشــت ،خروجــی بگیریــد.
تنبل ،زرنگ ،خنثی
 .1محصول...................قیف باالی ماشین نامسازی......................
 .2شرکت ..................قیف باالی ماشین نامسازی........................
 .3فروشگاه ................قیف باالی ماشین نامسازی.............................
.............................. .4قیف باالی ماشین نامسازی...........................
................................ .5قیف باالی ماشین نام سازی..........................
ضمنــا اگــر هرکــدام از مثالهــای ذکرشــده تــا اینجــا برایتــان جالــب و
کاربــردی بــود آن را بــا یــک خــط توضیــح در ســطرهای پاییــن بنویســید تــا
بتوانیــد بعــدا کــه بــرای مــرور مجــدد کتــاب مراجعــه مینماییــد فقــط بــا
بازخوانــی ایــن خالصههــا مطالــب را بــه خاطــر آوریــد:
 .1ایستک به این دلیل موفق شد که...............................................................
 .2پفک نمکی به این دلیل موفق است که..................................................
 .3آهو بیابان نام خوبی بود چون.........................................................................
.....................................................................................................................................4
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..................................................................................................................................6
..................................................................................................................................7
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ســالها پیــش کــه نوجــوان بــودم آرزویــی را در ســر میپرورانــدم کــه اگــر
روزی صاحــب تشــکیالتی تجــاری شــدم نامش را بگــذارم:
((E.M.C))Ehsan Mehdinezhad Company

در آن موقع این نام ،از نظر خودم بسیار جالب بود!
تــا ســالهای ســال نیــز ،ایــن نــام اختصــاری در پــس ذهنــم بــود .حتــی در
دورهای ایــن حــروف التیــن را بــه امضــای خــودم اضافــه کــردم .ضمــن ایــن که
روی میزهــای کالسهــای دانشــگاه هــم ایــن اســم را نوشــته بــودم.
اعتراف میکنم :کنده بودم!!
در رویاهایم نیز (( ای .ام .سی )) به یک واژه قدرتمند تبدیل شده بود
جالــب ایــن کــه تــا همیــن  3.4ســال پیــش هــم قصــد داشــتم کــه اگــر
هــدف گســترش تجارتــم را داشــته باشــم ،از ایــن نــام بــرای برنــد تجــاری
خــودم اســتفاده کنــم!
تــا ایــن کــه متوجــه شــدم ایــن روش نامگــذاری ،یعنــی نــام
اختصــاری ،بدتریــن نــوع نامگــذاری اســت.
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فکــر میکنــم هنــوز هــم کــه هنــوز اســت ،در ذهــن بســیاری از شــما
خواننــدگان عزیــز ،اینچنیــن واژههایــی نقــش بســته اســت .اگــر ایــن طــور
اســت کــه خوشــحالم ایــن کتــاب را میخوانید تــا از افتــادن در چالــه خطرناک
نامهــای اختصــاری رهانیــده شــوید!
پس سطرهای آتی را با دقت بخوانید.
قوانین اسامی اختصاری
در ابتدا دلیل این تب فراگیر نامگذاری را برایتان شرح میدهم:
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شــرکتهای بــزرگ و معروفــی مثــل نامهــای زیــر احتمــاال باعــث ایــن فکــر
در مــا و در تمــام دنیــا شــدهاند!
(())I.B.M)) ((G.E)) ((G.M

یا همین طور در مورد اسم شخصی افراد مثال ((جی.اف.کندی)) یا ((جی .لو))
اما قانون مهم نا م اختصاری این است:
شما در ابتدا سالهای سال با نامهای اصلی خودتان شناخته شدهاید.
مثال:
International. Business. Machine General. Electric
General Motors
john fitzjerald kenedy
Jennifer lopez

بعد کمکم ،توسط مردم و مشتریان شما را با نامهای اختصاری میخوانند.
((جی .ای)) هیچگاه با این نام شروع نکرده است.
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ایــن شــرکت بــه یــادگار مانده از ادیســون یعنــی جنــرال الکتریک ،ســالهای
ســال بــا نــام اصلــی فعالیــت کــرده اســت و بعدهــا بــه نــام (جــی.ای) خوانــده
شــده اســت!
جنرال موتورز و آی بی ام هم همینطور هستند.
یکی دیگر از دالیل خالصه شدن نیز این است که:
اســامی اصلــی ،طوالنــی و چنــد بخشــی هســتند و در طــول
زمــان ،خالصــه و کوتــاه میشــوند.
مثــل ((ج ن رال مــو تــورز)) کــه یــک کلمــه 5بخشــی اســت و کــم کــم بــه
(جــی .ای) تبدیــل شــده اســت.
ولــی فــورد موتــورز کــه بــا وجــود  10حــرف 3 ،بخشــی اســت ،همچنــان
همــان فــورد خوانــده میشــود و آنهــا نمیگوینــد ((اف .ام))
نمونههــای دیگــری هــم داریــم کــه بــرای هــر چــه بهتــر روشــن شــدن
موضــوع بــهآن هــا اشــاره مینمایــم.
((یونایتــد کینگــدام)) یــا همــان بریتانیا بــه دلیل  5بخشــی بــودن و طوالنی
بــودن ((یــو کــی)) نامیــده میشــود.
((یونایــت عــرب امیریــت)) یــا امــارات متحــده عربــی ((یــو ای ای یــا همــان
امیریــت)) نامیــده میشــود ،امــا ایرلنــد همــان ایرلنــد اســت ،چون دو بخشــی
اســت .فرانســه همــان ((فرانــس)) اســت چــون دو بخشــی اســت.
ایران در دنیا همان ایران خوانده میشود ،چون دو بخشی و ساده است.
پــس یکــی از قوانیــن ایــن اســت کــه بایــد از لحــاظ بخشبنــدی در خالصه
شــدن مزیتــی نهفتــه باشــد و گرنه ایــن کار فایــدهای نخواهد داشــت.
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همچنین آوای به گوش رسیده نیز بسیار مهم است.
در یــک نــام ،مهمتریــن قســمت ،نحــوه شنیدهشــدن آن اســت
و نــه نوشــتن آن!
آگهی رادیویی
اگــر شــرکتها قبــل از ایــن کــه آگهیهــای تبلیغاتیشــان از روی تبلیغــات
چاپــی شــروع کننــد ،از تبلیغــات رادیویــی اســتفاده میکردند ،مطمئنــا اوضاع
نامگــذاری از ایــن بهتــر بــود .در تبلیــغ در رادیــو ایــن آوای واژگان هســتند کــه
حــرف اول را میزننــد و نــه ظاهــر آنهــا!
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اما نامهای اختصاری تجاری ،همگی از نوشتن پدید آمدهاند.
در ســازمانها بــرای ســرعت بیشــتر کار ،عنــوان نامهــا را خالصــه میکننــد
و ســپس تصــور میشــود کــه ایــن نحــوه نامگــذاری عالــی اســت و ایــن نــام
اختصــاری مــورد قبــول مــردم هــم خواهــد بود!
امــا ایــن یــک اشــتباه مهلــک اســت .در نبــرد بیــن نامهــای اختصــاری و
نامهــای کامــل ،همیشــه نامهــای کامــل پیــروز خواهنــد بــود .علیالخصــوص
کــه اگــر مــردم ندادنــد ایــن نــام اختصــاری مخفــف چــه کلمـهای اســت؟
در اغلــب مــوارد مــردم زمانــی کــه نــام اختصــاری را میشــنوند ســریعا ایــن
نــام را بــا نــام اصلــی پیونــد میزننــد .امــا اگــر نداننــد کــه ایــن نــام اختصــار
چــه واژگانــی اســت کار ایــن نــام تجــاری بســیار ســخت میشــود!
همینطــور کــه نامهــای جــی ای یــا جــی ام برخــاف معروفیــت
جهانــیای کــه دارنــد ،در ایــران خیلــی شــناخته شــده نیســتند!
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سندروم ((آی بی ام))
چنــدی پیــش شــخصی بــرای مشــاوره نــزد مــن آمــده و جهت امــور پخش
و بازاریابــی محصــوالت لوازمخانگــی ،راهــکار تجــاری میخواســت .از او نــام
برندهایــی را کــه بــا آنهــا کار میکــرد پرســیدم:
یکی از برندهایی که وی روی آن بسیار تاکید داشت نامی بود با این عنوان:
(())R.M.T

از این دوست عزیز پرسیدم که این نام تجاری کجایی است و به چه معنی است؟
وی گفــت :کاال کــه ســاخت چیــن اســت و یکــی از دوســتان بــازرگان بــا نام
تجــاری شــخصی خــودش وارد کــرده اســت .ولــی دلیــل نامگــذاری را نمیدانم
امــا در اولیــن فرصــت بــه شــما خبــر میدهــم!
پس از چند روز با من تماس گرفت و گفت:
دلیــل نامگــذاری را پرســیدم و اکنــون بــه شــما میگویــم :گفتــم خــوب
بگــو! دیــدم کمــی مــردد اســت! بــه او گفتم:چــرا دســت دســت میکنــی؟
گفــت :ایــن دوســت تاجــر مــا ،ابتــدای اســامی فرزندانــش را بــرای ایــن نــام
تجــاری مــاک قــرار داده اســت.
رضا ،مریم ،تراب!!
خــودش هــم خنــدهاش گرفتــه بــود .زمانــی کــه مبنــای نامگــذاری ایــن
دوســت تاجــر را فهمیــده بــود!
اما به او گفتم ،نخندد اینها همه ناشی از سندروم ((آی .بی .ام)) است.
گفت یعنی چی؟ در پاسخ به او گفتم:
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ت بینالمللــی بــا نــام اختصــاری ،ایــن توهــم را در
معروفیــت ایــن شــرک 
بســیاری از تاجــران و مدیــران دنیــا بــه وجــود آورده اســت کــه موفقیــت ایــن
قبیــل شــرکتها را مرتبــط بــا ایــن اســامی میداننــد ،در حالیکــه ایــن کار
کپــی کــردن موفقیــت از انتهاســت!
درســت مثــل ایــن کــه چــون برخــی از کارخانـهداران ثروتمنــد ،مرســدس
بنــز اس 500مشــکی دارنــد ،شــما هــم در ابتــدای کار مرســدس بنــز اس
500مشــکی بخریــد تــا بعــدا موفــق شــوید!
نــه دوســت مــن ،آنهــا ابتــدا موفــق شــدهاند و مرســدس بنــز نتیجــه
موفقیــت آنــان اســت!
شما نمیتوانید از انتها به ابتدا برسید.
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اینگونــه نامگذاریهــا بــه هیــچ وجــه برتــری ایحــاد نمیکننــد.
همچنیــن تجربــه بینالمللــی نشــان داده اســت کــه ایــن گونه اســامی نســبت
بــه اســامی کامــل در نقطــه ضعــف قــرار دارنــد!
اکنون یکی از مثالهایش را برایتان بازگو میکنم:
ســالها پیــش شــرکت ((آی بــی ام)) کــه از آن نــام بردیــم ،یکهتــاز صنعــت
کامپیوتــر در دنیــا بود،
امــا اواخــر دهــه  70میــادی ،یــک تولیدکننــده زیرپلـهای وارد بازار شــد که
نامــش اپــل کامپیوتــر بود!
ایــن شــرکت بــا ســرمایهگذاری انــدک  90.000دالری قرضــی از شــخصی
بــه نــام مایــک مارکــوال و دو جــوان بیپــول بــه نامهــای اســتیو جابــز و
اســتیو وازنیــاک ،شــروع بــه کار کــرده و در کوتــاه مدتــی بــه جنــگ غولهــای
کامپیوتــری دنیــا رفــت.
اپل از گاراژ منزل پدر استیو جابز شروع شد!
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در ســالهای اولیــه ،کل ارقــام فــروش شــرکت اپــل بــه انــدازه گــرد کــردن
مانــده حســابهای ((آی .بــی .ام)) هــم نمیشــد!
امــا نامگــذاری متفــاوت و تصویــری آنهــا و متمرکــز بــودن روی تولیــدات
کوچــک باعــث شــد تــا ســری تــوی ســرها بیــرون آورده و خــودش بــه یــک
غــول کامپیوتــری بــدل شــود.
در آن دوران نیــز ،اغلــب شــرکتهای کامپیوتــری و تکنولــوژی غــرق در
ســندروم ((آی .بــی .ام)) بودنــد و تصــور میکردنــد کــه بایــد از اســامی
اختصــاری اســتفاده نماینــد!
برخی از شرکتهای کامپیوتری آن موقع اسامیای شبیه این داشتند:
آلتایر ،8800آی ام تی سی ،دی ای سی و .......
امــا اپــل کامپیوتــر بــا هوشــمندی تمــام ،ساختارشــکنی کــرده و
یــک نــام تجــاری تصویــری بــرای خــودش انتخــاب کــرد!
هــر چنــد کــه شــاید در نــگاه اول ایــن نــام هیــچ ارتباطــی بــه کامپیوتــر
نداشــت،امــا همــه دیدیــم کــه بســیار قدرتمندتــر از نامهــای اختصــاری
دیگــری در دنیــا میتــازد!
در بــازاری کــه همــه از نامهــای اختصــاری اســتفاده میکردنــد یــک نــام
بیربــط امــا تصویــری مثــل اپل(ســیب) ،موفقیــت بســیاری کســب نمــود!
حــال شــاید بــا ایــن گفتههــا شــما را کمــی ناراحــت کــرده باشـم ،خصوصــا
اگــر نــام تجاریتــان اختصــاری اســت یــا در ذهنتــان تصمیــم داشــتید کــه از
نــام تجــاری اختصــاری اســتفاده نماییــد .پــس یــک خبر خــوش ایــن کــه .......
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آیا زمانی هست که بتوانیم از نامهای اختصاری استفاده نماییم؟
 .1حالت اول:
تنهــا زمانــی کــه مثــل اینترنشــنال بیزنــس ماشــین و جنــرال الکتریــک
ســالها بــا نامهــای اصلــی فعالیــت کــرده باشــیم و بــرای همــگان شــناخته
شــده باشــیم ،همچنیــن میلیاردهــا پول برای تبلیغ داشــته باشــیم ،پــس از آن
اســت کــه میتوانیــم از ایــن اســامی اختصــاری اســتفاده نماییــم.
یــا اگــر مثــل هنرپیشــه معــروف ،جنیفرلوپــز ،کــه ســالها بــه ایــن نــام
شــناخته شــده مشــهور و ثروتمنــد باشــید و ســپس در صــدد خالصــه کــردن
آن بــه ((جــی لــو )) بــر آییــد.
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وی پــس از ســالها فعالیــت بــا نــام اصلــی خــودش ،زمانــی کــه توســط یکی
از طرفدارانــش در ســال  2001بــه ایــن نــام خوانــده شــد از ایــن نــام اختصاری
خوشــش آمــده و بعــدا نــام تجــاری لــوازم آرایشــی خــودش را هــم بــا ایــن نــام
ثبت کــرد.
تمــام افــرادی کــه نــام تجــاری ((جی.لــو)) را میشناســند در اولیــن قــدم
میداننــد کــه ایــن نــام خالصهشــده جنیفرلوپــز اســت و پــس از آن اســت کــه
بــه نــام اختصــاری توجــه میکننــد.
پس در ابتدا باید معروف و پولدار باشید و بعد از آن درصدد خالصهسازی برآیید.
 .2حالت دوم:
اولیــن در یــک رده خــاص باشــیم .یعنــی محصــول یــا خدماتــی کــه ارائــه
میکنیــم در زمــان حضــور مــا بــی رقیــب باشــد .مثــل خــود ((آی .بــی .ام))
هرچنــد کــه بــاز هــم ایــن خطــر وجــود دارد کــه یــک رقیــب بــا نــام کامل،
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مــارا در نقطــه ضعــف قــرار دهــد .درســت مثــل ((آی بــی ام)) و اپــل!
محصــوالت لوازمخانگــی ((آ .ا .گ)) بــا ایــن کــه بســیار بــا کیفیــت و بــزرگ
هســتند امــا همیشــه زیر ســایه لــوازم خانگــی بوش قــرار داشــتند!
پــس در ایــن حالــت هــم نمیتوانیــد زیــاد مطمئــن باشــید کــه نــام
اختصــاری بــرای شــما اعتبــار ایجــاد کنــد.
میتــوان گفــت کــه اگــر اولیــن در یــک فــرآورده بودیــد شــاید بتوانیــد بــا
ایــن اســامی تــا حــدودی موفــق شــوید و آن هــم بــه دلیــل فراوردهتــان اســت
و نــه نــام تجاریتــان.
 .3حالت سوم:
از خوششانســی زیــاد ،نــام تجــاری اختصــاری شــما خــودش شــبیه یــک
نــام شــود ،مثــل فیــات
Fabbrica Italiana Automobili Torino

کارخانهاتومبیلتورینوایتالیا
ایــن هــم از خوششانســی ایــن شــرکت اســت کــه حــروف ابتدایــی
قســمتهای نــام شــرکتش ،خــود شــبیه یــک نــام خــوش آوا شــده اســت!
پــس اگــر مثــل فیــات همچنیــن شانســی داشــتید میتوانیــد از نــام تجاری
اختصــاری اســتفاده کنید.
نزاجا و نداجا
چندتــا از نامهــای جالــب توجــه ،نامهــای اختصــاریای اســت کــه ارتــش،
بــرای واحدهــای خــودش انتخــاب کــرده و بــه ایــن صــورت نامهــای طوالنــی
را کوتــاه و کاربــردی کــرده اســت.
نزاجا :نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران
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نهاجا :نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
نداجا :نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
بــه نظــر مــن جالــب میآینــد .خــوش آوا هســتند و میتوانیــد بــه ســرعت
مفهــوم آنهــا را کشــف کنید.
این بخش را با یک یادآوری غمانگیز به پایان میرسانم:
رضا ،مریم ،تراب!! R.M.T

هــر وقــت هــوس کردیــد نــام اختصــاری بــرای خــود انتخــاب کنیــد بــه یاد
(آر ام تــی) افتــاده و تــو را بــه خــدا همچنیــن خبطــی نکنید!
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امــروزه هــزاران و شــاید میلیونهــا عالمــت اختصــاری  3و  4حرفــی وجــود
دارنــد کــه مشــتریان و افــراد را گیــج کردهانــد ،شــما دیگــر بــه ایــن بــاغ وحش
نامهــای اختصــاری نــام جدیــدی اضافــه ننمایید.
بــه ازای هــر یــک نــام تجــاری اختصــاری کــه شــما میشناســید هــزاران نام
اختصــاری هــم وجــود دارنــد که شــما نمیشناســید!
ضمنــا ماشــین نامســازی را درایــن بخــش بــه کار نمیگیــرم چــون نامگـذاری
اختصــاری در غالــب مـوارد مــردود و اغلــب خروجیها تنبل هســتند.

