ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ
ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ
برند سازی جزیره کیش:برند سازی جزیره کیش جزیره کیش|دکتر علی
آبکار
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺑﺮ روی اﯾﺠﺎد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﺪ و
ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
✳ﺗﻮﺟﻪ:اﯾﻦ ﯾﮏ

رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﻬﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم
در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻻزم
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ اداﻣﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺟﺰﯾﺮه ی ﮐﯿﺶ را ﻣﯿﺘﻮان از ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی در آن از ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ آن ﻣﮑﺎن ﻗﺮار دارد و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم
را ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ را دارد .
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﺿﺮوری آن ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ  .ﻳﻜﻲ از
روﻳﻜﺮدﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ
ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﻣﺮوزه ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻗﻮی ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ در
ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ادراﻛﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮان از ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
در واﻗﻊ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ از درک و ﻣ ﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ارزش وﻳﮋه ی آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻗﻮی
ای از ﺑﺮﻧﺪ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺟﻬﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ارزش ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ :
 (1آﮔﺎﻫﯽ
 (2ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ
 (3ﮐﯿﻔﯿﺖ ادراک ﺷﺪه
 (4وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ

آﮔﺎﻫﯽ  :آﮔﺎﻫﯽ در واﻗﻊ ﻗﺪرت اراﯾﻪ ﺑﺮﻧﺪ در ذﻫﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ  .ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻣﺸﺘﺎق ﮐﺮده اﺳﺖ از آن ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺴﻢ آﻧﺎن از ﺑﺮﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺠﺴﻢ
ﻣﺮدم از ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺮای
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﯿﺶ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟!
ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ  :ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺴﯿﺎر
ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﻘﺎدات ،اﯾﺪه ﻫﺎ و ادراک اﻓﺮاد
از ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،
از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی  ،اب و ﻫﻮا و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺴﻬﯿﻼت در ذﻫﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ
ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ .
ﮐﯿﻔﯿﺖ ادراک ﺷﺪه  :ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراک ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان” ادراک ﻓﺮد از ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ” ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
 ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی و اﻣﺘﯿﺎز آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ دارد .
وﻓﺎداری :وﻓﺎداری ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی اﺳﺖ  .زﯾﺮا ﺑﺎ وﻓﺎداری
اﻓﺮاد ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی
ﯾﻌﻨﯽ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ آﺑﮑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎوران ﺣﻮزه
ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی و ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎور ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺟﺰﯾﺮه زﯾﺒﺎی ﮐﯿﺶ
ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ.
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دﮐﺘﺮ آﺑﮑﺎرو ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ و دارا ﺑﻮدن  Ph.Dدر رﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﺟﺰﯾﺮه
ﮐﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﻬﯽ در روﺑﺎه ﮔﺮام

