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  ملخص كتاب

  راسخا قانونا 22
>إشهار العالمة التجاريةفي  <

 

ا فـي    قانونا راسخ  22: وت كتابهما الرائع  ترا وبمساعدة جاك    زيي، نشر الكاتب الشهير آل ر     1993في عام   
 22 : نشر رييز بمساعدة ابنته لورا كتابه1998في عام ثم  تلخيصا وجيزا، التسويق، والذي سبق وقدمت له

ول منتجا أو خدمة إلى ماركـة عالميـة         ّـّكيف تح ) Branding(ي إشهار العالمة التجارية     قانونا راسخا ف  
  .مشهورة

  
 ما هي إال اسم له داللـة خاصـة فـي عقـل              ،Brandيرى المؤلف أن العالمة التجارية، الماركة، براند        

تهلك بـشراء أي    من القوة بحيث يستطيع التأثير بشكل إيجابي على قرار المـس          يكون  المستهلك، هذا االسم    
كما أنه في ظل الكثرة العددية المتزايدة للمنتجات المتوفرة في األسواق، فاالنطباع اإليجـابي القـوي                منتج،  

السائد عن أي عالمة تجارية يمكن له أن يعمل بمثابة العامل المساعد للمشتري على حزم أمره واختيار أي                  
  .منتج سيشتريه

  
ـُشترى وال تباع، وما إشهار العالمة التجاريـة           يغلب على معظم ال   في عالم اليوم،     منتجات والخدمات أنها ت

سوى وسيلة رائعة لتسهيل هذا الشراء، فهذا اإلشهار يبيع مقدما المنتج أو الخدمة التي تحمل اسـم العالمـة                   
لة لزيادة   وعليه، فلكي تكون أي محاو     .، ما يجعله ببساطة الوسيلة الناجحة لزيادة المبيعات        المشهورة التجارية

شهرة العالمة التجارية ناجحة، يجب عليها أن تميز المنتج أو الخدمة عن بقية المنتجات والخدمات المتوفرة                
  .في السوق

  
كثيرة في األسواق، لكن هاتف آيفون هو مراد من يريـد أن            جوالة  / نقالة  دعنا نضرب مثاال، لديك هواتف      

بدو عليه سمات رجـل األعمـال، كـان ليـشتري نوكيـا             يبدو بمظهر الشاب الكوول، وأما من يريد أن ت        
ي السيارات، سيشتري فيـراري، أو      سائقمن أراد إبهار أقرانه     . كومينيكتور في الماضي، أو بالكبيري اليوم     

إن هذه  .  بوصة 104يكتفي بسيارة أودي، ومن يريد إبهار زواره في بيته، سيشتري تليفزيون سوني بالزما              
 ،ارية قد نجحت في خلق انطباعات خاصة بها في أذهان عدد كبير جدا مـن النـاس  األسماء والعالمات التج  

  .هذا ما يساعدنا هذا الكتاب على تحقيقه لمنتجاتنا وخدماتناو
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عالمة تجارية يقوم على أساس الفردية، إذ يخلق قناعة داخل أذهـان العمـالء              أي  البرنامج الناجح إلشهار    

 التي ال   ،ةد من المنتجات الراقية الفري    يهإنما   ي تحمل هذه العالمة التجارية    المنتجات الت المحتملين مفادها أن    
؟ بالطبع ال، فال     الناس هل يمكن لعالمة تجارية ناجحة أن تلقى قبول جميع        . تجد لها مثيال أو بديال في السوق      

  .يمكن السم واحد أن يلقى قبوال عالميا
  

 تجـدها تـسرع     ، لهـا   فالشركة التي نجح منتج    لجشع، الطمع وا  - مرة أخرى    –ولكن المشكلة الكبرى هي     
الخطى لطرح منتجات أخرى مشابهة للناجح، لكن المحصلة الفعلية هو أن تعدد المنتجات الـشبيهة يجعـل                 
المستهلك يشعر بالتشويش، وعدم وضوح الرؤية، لكثرة الخيارات وقلة وضوح الفروق بينها، ما يجعله فـي                

 . لضجيج الذي جعل عقله عاجزا عن سهولة االختيار والشراءالنهاية يهرب مبتعدا عن هذا ا

 

قبل أن نبدأ، أردت الرد على تعليق جميل جاءني أثناء نشري لهذه القوانين على صفحات مدونتي، حيث 
هل هذه القوانين تناسب الشركات الكبيرة فقط، أم أن الشركات الناشئة والصغيرة يمكن لها سألني سائل 

ولد عمالقا، أم ـهل الفيل ي: سأسأل بدوري ولكي أرد بشكل حسي وسهل الفهم،  القوانين؟االستفادة من هذه
اإلسالم الذي أصبح بدأ يولد صغيرا ويكبر؟ هل البشرية بدأت بمليارات البشر، أم بدأت برجل واحد؟ هل 

الطائرات  هل بدأ من أكبر ديانة اليوم من حيث العدد ال القوة، بماليين البشر، أم بدأ برجل واحد؟ الطيران،
   وعابرات المحيط، أم بدأ برجل لصق ريشا حول جسمه ثم قفز؟ ةالنفاث

  
لماذا ال يفكر عم أحمد بائع الفول على عربة خشبية أن يقدم منتجا فريدا، وأن ينتقل من العربة إلى المطعم، 

الجودة، تعينه على فتح شركته ثم إلى سلسلة من المطاعم؟ لماذا ال يفكر فني الصيانة في تقديم خدمة عالية 
انطالقا من غرفة يؤجرها في دور أرضي في مبنى قديم، لكن جودة خدمته تجعله ينتقل منها إلى مركز 
رئيس فخم يصبح مضرب المثل فيما بعد؟ لماذا أجد أحالمنا قصيرة صغيرة على قدر المسافة من أعيننا إلى 

  : دعونا نأخذ القانون األوللسماء أعالنا وما فوقها؟األرض التي تحت أقدامنا، لماذا ال ننظر إلى ا
  

  EExxppaannssiioonnالتوسع التوسع قانون قانون     --  11  
  قوة العالمة التجارية تتناسب عكسيا مع عدد المنتجات التي تحمل اسمهاقوة العالمة التجارية تتناسب عكسيا مع عدد المنتجات التي تحمل اسمها

  
هل تركز على المدى القصير أم الطويل؟ هل تتوسع في طرح المزيد من المنتجات بغرض زيادة المبيعـات                

م توفر عددا قليال منها لكي تبني سمعة وشهرة العالمة التجارية ومن ثم تزيد مبيعاتـك                في المدى القصير، أ   
في المستقبل البعيد؟ بالطبع تركز فئة كبيرة من الشركات على التهام أكبر قدر من كعكة المبيعات، أو المدى                  
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 متفاوتة وإلى آخر    القصير، من خالل طرح منتجات مشابهة للمنتج الناجح، وعمل دعاية مفرطة وأسعار بيع            
الحيل التسويقية الممكنة، من أجل مص آخر قطرة دماء ممكنة من العالمة التجارية، حتى تفنى وتختفي، بدال     

  .من تطوير العالمة التجارية وبنائها
  

كانت بطاقة أمريكان اكسبريس فيما مضى من أرقى وأفخم بطاقات االئتمان           
كعادة البشر  . يتها مزايا كثيرة  التي يمكن أن يحملها أي شخص، وكان لعضو       

في الطمع والجشع، بدأت أمريكان اكسبريس تتوسع عبـر تقـديم بطاقـات     
، كانت حصة أمريكان اكسبريس من سـوق        1988في عام   . ائتمانية جديدة 

وقـت  .  بطاقة ائتمان جديـدة    15 إلى   12، وكان هدف مديرها في هذا الوقت طرح ما بين           %27البطاقات  
 بعد طرح هـذه البطاقـات      %18هبطت حصة أمريكان اكسبريس من السوق إلى        ) 1998(تأليف الكتاب   

  .الجديدة
  

التوسع في طرح منتجات جديدة يزيد المبيعات في المدى القصير فقط، لكنه يدمر شهرة العالمـة التجاريـة                  
لتفاصـيل، واضـح   العميل يريد منتجا سهال، قليل ا     . ويقلل من تقدير العمالء لها، وبالتالي يقلل من المبيعات        

التوجه الـصحيح هـو     . المعالم، ال ينافسه منتج آخر يأتي من المصنع ذاته، أو ما يمكن تسميته القليل كثير              
  .العمل من أجل انكماش العالمة التجارية، وهذا هو القانون الثاني

  
    CCoonnttrraaccttiioonnنكماش نكماش قانون االقانون اال    --  22  

  لذي تعمل فيهلذي تعمل فيه المجال ا المجال اتصبح العالمة التجارية أكثر قوة كلما قلتصبح العالمة التجارية أكثر قوة كلما قل
  

لكن مدير التسويق هوارد    في كل منطقة سكنية ستجد مقهى يقدم كافة أصناف المشروبات الباردة والساخنة،             
 عبر تقليل المجال التجاري الذي يعمل فيه، وتقليل شولتز قرر قصر نشاط المقهى على أال يقدم سوى القهوة،         

هدف أي برنامج لبنـاء العالمـة       . ية ستاربكس شهيرة  عدد الخدمات التي يقدمها، ولهذا تجد العالمة التجار       
التجارية هو سيادة التصنيف والفئة التي تنتمي إليها هذه العالمة، فعندها تـصبح قوتهـا شـديدة، فـشركة                   

لكتاب، وكذلك كانت حصة شـركة      في وقت تأليف ا   % 90مايكروسوفت كانت حصتها من سوق البرمجيات       
مشروبات الغازية، ولكي تتسيد الفئة والتصنيف الـذي تنتمـي إليـه            من السوق العالمي لل   % 70كوال  كوكا

  .عالمتك التجارية، يجب أن تقلل المدى الذي تعمل فيه هذه العالمة
  

رباح، فـالربح الفعلـي هـو       األمسؤول التسويق الناجح سيقاوم إغراء زيادة عدد المنتجات على أمل زيادة            
  .متك التجارية، والذي يجعل العميل يختار منتجك بدون ترددالمتحقق من سيادة التصنيف الذي تعمل فيه عال
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    PPuubblliicciittyy  الدعاية واإلشهارالدعاية واإلشهار قانون  قانون --  33
  ميالد عالمة تجارية جديدة يتحقق عبر اإلشهار ال اإلعالناتميالد عالمة تجارية جديدة يتحقق عبر اإلشهار ال اإلعالنات

  
انيتا روديك صاحبة محالت بودي شوب لم تبني شهرتها عبر اإلعالنات، بل عبر السفر إلى أقاصي بقـاع                  

ن البيئة، ما جعل الصحف والجرائد تكتب عنها، وأجرت اإلذاعـات والتليفزيونـات معهـا      األرض دفاعا ع  
إذا أردت  ). حتى أن مدونة شبايك نشرت قـصتها هنـا        (المقابالت تلو المقابالت، حتى شهرت اسم محالتها        

 كانـت أول شـبكة تليفزيونيـة    CNNاألول في مجالك، فـشبكة  أن تكون  ، احرص الشهرةالحصول على 
  . ما ساعدها على الحصول على قدر كبير من الدعاية واإلشهارص في األخبار فقطتتخص

  
عبر طوفان من اإلعالنات، كما لـو كانـت         الوليدة  تها التجارية   اتحرص معظم الشركات على إشهار عالم     

 .اإلعالنات الوسيلة الوحيدة للتواصل، وهنا حيث يخطئون، حيث يجب البحث عن وسـائل إشـهار أخـرى       
نات وسيلة مناسبة للحفاظ على شهرة العالمة التجارية، لكنها كذلك وسيلة مكلفة جدا إذا اعتمدت عليها                اإلعال

  .يجب على عالمتك التجارية أن تحمل في طياتها أشياء تساعدها على إشهارها.فقط إلشهار منتج جديد وليد
< << << << <

  AAddvveerrttiissiinngg  عالناتعالنات قانون اإل قانون اإل--  44
  ة التجارية لإلعالنات لتحافظ على شهرتهاة التجارية لإلعالنات لتحافظ على شهرتها أن تثبت أقدامها، تحتاج العالم أن تثبت أقدامها، تحتاج العالمبعدبعد

  

ميزانية اإلعالنات مثل ميزانية الدفاع ألي دولة، فهي ال تأتي لك بجديد، بل تحافظ علـى موقـع عالمتـك                    
القـانون  (اإلشـهار والدعايـة     . التجارية في أذهان الناس، وتحميك من خسارة حصتك في السوق لمنافسين          

قد فاعليتها بمرور الوقت عليها، فبعدما يتحدث الناس عن عالمتك التجاريـة            أداة قوية جدا، لكنها تف    ) السابق
الوليدة، سيملون بعد فترة، وسيكون عليك بعدها الدفاع عن الشهرة التي حققتها عبـر الدعايـة واإلشـهار،                  

  .باستخدام اإلعالنات
  

، لكن ما يحدث فعليا هو أن       يخصص مدير الشركة ميزانية كبيرة لإلعالن، ثم يتوقع زيادة أكبر في المبيعات           
اإلعالنات وسيلة للحفاظ   . اإلعالنات تساعدك للحفاظ على عمالئك الحاليين، ضد هجمات المنافسين اآلخرين         

  .على حصتك في السوق وحمايتها، ال وسيلة لتحقيق الشعرة والدعاية
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  TThhee  WWoorrddالكلمة  الكلمة   قانون  قانون --  55
   في ذهن المستهلك في ذهن المستهلكعلى العالمة التجارية أن تستبسل لكي تمتلك كلمةعلى العالمة التجارية أن تستبسل لكي تمتلك كلمة

  

أنـصحك بـشدة أن     ( قانونا في التسويق     22كان المؤلف قد تعرض لمعنى قريب من هذه في باقته الرائعة            
ومفاد القانون أنك إذا كنت تريد بناء عالمتك التجارية على أساس راسـخ، فعليـك أن                )  من مدونتي  تقرأها

متك التجارية في ذهن المـستهلك، عبـر         وتربط بها عال   – غير مأخوذة من غيرك      –تبحث عن كلمة معينة     
سياسة ثابتة ال تتغير بتغير األشخاص أو األمزجة أو الهرمونات، فمثال إذا أردت سيارة رياضـية سـريعة                  

أمـا إذا أردت عالمـة      فلديك فيراري، وإذا أردت األناقة فعندك مرسيدس، وإذا أردت األمان فعندك فولفو،             
المناشف الورقية، فلديك كلينكس، وإذا أردت المكنـسة الكهربائيـة          / رم  المحا/ تجارية تدلك على المناديل     

  !فعندك هوفر، وإذا أردت مدونة تتحدث عن التفاؤل فعندك مدونة شبايك
  

لك كلمة في عقل وذهن وذاكرة المستهلك، كان من المستحيل على أي من المنافسين منازعتك هذه                تما أن تم  
  !استنتاجات قبل قراءة القانون التاليال تتعجل في الوصول إلى . السيادة

  

  CCrreeddeennttiiaallssاستحقاق الثقة استحقاق الثقة  قانون  قانون --66
  حتى تنجح العالمة التجارية، ال بد وأن تقدم أدلة على صدق ما تعد بهحتى تنجح العالمة التجارية، ال بد وأن تقدم أدلة على صدق ما تعد به

  

 ووعـود   في عالم اليوم، أصبح المستهلكون كثيري الشك في كل ما يمر عليهم مـن دعايـات وإعالنـات                 
ي إشهار عالمتك التجارية، فعليك أن تكون صادقا، وصدقك هذا يـستمر        لمنتجات، ولذا إذا أردت أن تنجح ف      

لفترات طويلة، ويصاحبه أفعال تؤكده وتثبته، وأن يكون لديك سياسة طويل األجل تعمل على إثبات كل صفة  
يمكنك أن تخدع بعض الناس لوقت طويل، أو تخدع كثير مـن            : أو باختصار شديد  . تزعم توفرها في المنتج   

قت قصير، لكنك أبدا ال تقدر على أن تخدع كل الناس لفترة طويلة، ليس في زمن انترنت والتواصل الناس لو
  .السريع بين البشر

  
ال تكتفي بتوفير مزايا مطلوبة     . كذلك، ال بد وأن تسعي لكي تكون قائد السوق، مهما كان هذا السوق صغيرا             

ل من فيه، فالمستهلكون يفترضون أن مـن        في منتجك، بل احرص على أن تكون قائد السوق وكبيره وأفض          
، فمن الصعب جدا أن يزيحك منافس عـن          السوق  قيادة  جبل ما أن تبلغ قمة   . يقود السوق فهو حتما األفضل    

سوق ما، اصنع / تصنيف /  إذا لم تتمكن من أن تكون قائد فئة        . حافظت على تنفيذ بقية القوانين     القمة، طالما 
  ).كما ذكرنا ذلك في قوانين التسويق من قبل(ون لك القيادة والريادة فيه سوقا جديدا تك/ تصنيفا / فئة 
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  QQuuaalliittyyالجودة الجودة  قانون  قانون --  77
  العالمات التجارية ال تبنيها الجودة فقط العالمات التجارية ال تبنيها الجودة فقط شهرة شهرة ، لكن ، لكن مهمةمهمةالجودة الجودة 

  

كيف تحكم على منتج ما بأنه عالي الجودة، بينما تقتنع بأن منتج آخر 
على توضيح الزمن الحالي بشكل منخفض الجودة؟ هل ساعة رولكس أقدر 

أفضل من ساعة تايمكس؟ هل قلم كروس أفضل في الكتابة من قلم مونبالن؟ 
هل أنت واثق؟ إن الجودة، أو طريقة فهم الجودة، تعتمد على عقل المشتري 

  . إذا أردت بناء عالمة تجارية قوية وراسخة، فعليك أن تبني اعتقادا قويا لها في األذهان. فقط
  

 أفضل طريقة لفعل ذلك؟ عن طريق إتباع هذه القوانين، فعندما تتبع قانون االنكماش وتركز في وما هي
منتجاتك، ستصبح بعدها خبيرا في مجالك ال بائع كل شيء، والخبير عادة ما ينظر إليه الناس على أنه يعرف 

على تقديم جودة عالية، ال عيب في الحرص . أكثر، أو أنه على أنه يحمل جودة أكثر من غيره بائع كل شيء
  .لكنها وحدها ال تكفي، فعليك أن تتخصص أكثر في مجالك، فتكون ذا سعر أعلى

  
  CCaatteeggoorryyالتصنيف التصنيف  قانون  قانون --  88

   ال للعالمة ذاتها  ال للعالمة ذاتها --العالمة التجارية الرائدة هي التي تروج للتصنيف العالمة التجارية الرائدة هي التي تروج للتصنيف 
  

 الرائدة هي التي تروج للتصنيف هذا القانون يثير جدال كثيرا طويال، لكن المؤلف يرى أن العالمة التجارية
إذا عدنا للقوانين السابقة، سنجد المؤلف يدعونا للتركيز الشديد في المجال الذي . الذي تنتمي إليه، وليس لها

ن في السوق، حتى نبدأ تصنيفا ينعمل فيه، حتى نصبح خبراء السوق، ومع زيادة التركيز، نصبح نحن الوحيد
 تصنيفا جديدا، يسمح بإمكان زيادة حصتك في هذا السوق الجديد بسهولة  عندما تخترع.جديدا نحن رواده

  .كبيرة، قبل دخول المنافسين
  

لقوانين إشهار العالمة التجارية وأكثرها تحقيقا لألرباح هو عن طريق تدشين تصنيف جديد أفضل تطبيق 
 وقبل دومينوز بيتزا، لم تماما، فقبل شهرة سيارة فولكس واجن، لم يكن هناك تصنيف للسيارات الرخيصة،

ال يهتم المستهلكون كثيرا بالمنتجات الجديدة، بل يهتمون . يعرف المستهلكون خدمة توصيل البيتزا للمنازل
  .كثيرا بالتصنيفات الجديدة

  
أن تدشن عالمتك التجارية : لكي تشهر عالمتك التجارية في تصنيف جديد تماما، عليك القيام بأمرين معا

 والرائدة والسباقة واألصلية، واألمر ىيجعل هناك اعتقاد مصاحب بأن عالمتك هي األولوتطلقها بشكل 
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نجاح هذا التوجه يبلغ أقصاه . الثاني هو الترويج للتصنيف الجديد ككل، وليس الترويج لعالمتك أنت وحسب
المناديل / محارم حين يصبح اسم عالمتك التجارية كناية عن المنتج الجديد، مثلما نطلق اسم كلينكس على ال

الورقية التي لم تكن متوفرة من قبل، ومثلما نطلق اسم هوفر على المكنسة الكهربائية، كناية عن اسم أول 
  .عالمة تجارية ظهرت على منتج قدم هذا االختراع الجديد

  
  NNaammee  االسماالسم قانون  قانون --  99

  ليس أكثر من مجرد اسمليس أكثر من مجرد اسمالعالمة التجارية العالمة التجارية  المدى البعيد،  المدى البعيد، علىعلى
  

ك أهمية هو االسم الذي ستختاره لمنتجك أو خدمتك، فإذا نظرت للمدى البعيد، ستجد جل ما أكثر قرارات
األسماء القصيرة تبقى فريدة وسهلة التذكر، . يتبقى لك هو الفرق بين اسم عالمتك وأسماء عالمات المنافسين

 في المدى القصير، فعليك أن وأما. مقارنة باألسماء الطويلة أو الغريبة أو غير الواضحة أو الشائعة المتكررة
  .تأتي بفكرة فريدة لعالمتك التجارية، وأن تكون األول في التصنيف، وأن تمتلك كلمة في األذهان

  
  EExxtteennssiioonnss  اتاتاالمتداداالمتداد قانون  قانون --  1010

  أسهل طريقة لتدمير شهرة عالمة تجارية هو أن تضع اسمها على كل شيءأسهل طريقة لتدمير شهرة عالمة تجارية هو أن تضع اسمها على كل شيء
  

يغلب على المديرين رغبتهم . وبين مص دماء العالمة التجاريةشتان الفارق ما بين بناء العالمة التجارية، 
الجامحة في تحقيق أقصى ربح ممكن عن طريق استغالل عالمة تجارية ناجحة ألقصى درجة، من خالل 

المنتجات المتفرعة من منتج أصيل ناجح ال تفعل شيئا . لصق االسم فوق منتجات كثيرة وإغراق السوق بها
  . التجارية التي تحمل اسمها، وأن تقلل من قيمتها في أذهان الناسسوى أن تضعف العالمة 

  
كلما توسعت في طرح منتجات جديدة تحمل عالمتك التجارية، كلما دمرت المبيعات على المدى البعيد، 
وأصبحت أنت عدو نفسك، كذلك، المنتج التوسعي حين تطلقه، فإن أول شيء يفعله هو مهاجمة المنتج 

هل طرح أقراص أسبرين اكسترا يعني أن أقراص أسبرين .  النجاح للعالمة التجاريةاألصلي الذي حقق
العادية ضعيفة قليلة التأثير؟ هل طرح مشروب كوال دايت يعني أن مشروب كوال العادي مضر بالصحة 
ويؤدي للسمنة وأمراضها؟ هل طرح علب زبادي قليل وعديم الدسم يعني أن كامل الدسم خطر على صحة 

  ؟يد من ارتفاع الكولسترول في الدم ويزالناس
  

 إذا كان السوق يتحرك بسرعة من تحت قدميك، بادر إلى إطالق عالمة تجارية جديدة، وإال فاعمد إلى
  . عالمتك التجارية األصليةة بناء شهراالستمرار في
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  FFeelllloowwsshhiippالصحبة الصحبة  قانون  قانون --  1111

  حيب بالعالمات األخرىحيب بالعالمات األخرىلكي تبني التصنيف الجديد، على العالمة التجارية الترلكي تبني التصنيف الجديد، على العالمة التجارية التر
  

يؤدي . نعم، كثرة الخيارات ترهق أذهان المشترين، لكنهم كذلك ال يرغبون في شراء منتج وحيد ال منافس له
توفر االختيارات لتحفيز عنصر الطلب، والمنافسة الحرة الصحية تساعد على بناء التصنيف، فالتنافس ما بين 

عن توفر ألول مرة جعل المزيد من الناس يعلمون الغازية في تصنيف المشروبات مشروبي كوال و بيبسي 
يجب أن ترحب دائما بالمنافسة الحرة .  أرباح الشركتينت، فزادت رقعة السوق وزادالغازيةمشروبات ال

  .الصحية، ألنها تجلب المزيد من العمالء للتصنيف
  

عمي العقل ويأن ’أتباع قارون‘يظن قد . قعطل المنطفي هدوء، يتسلل الطمع والجشع إلى النفوس، في 
االستحواذ على أكبر حصة ممكنة من السوق يعني األرباح األعظم، لكن هذا القانون يقول العكس، فكلما 

في كل تصنيف، ستجد أن . زدت من حصة عالمتك التجارية في السوق بشكل كبير، كلما جعلتها أكثر ضعفا
د كوكا وبيبسي، ومثلما تجد أن تجاور عدة محالت متنافسة تواجد عالمتين تجاريتين شهيرتين يكفي، مثلما تج

تعمل في المجال ذاته تؤدي إلى نتائج إيجابية، فعندما تجد عدة محالت بيع سيارات مستعملة في منطقة ما، 
فأنت ستتحمل عناء الذهاب إليهم، ألنك ربما ستفكر أنك إن لم تجد مبتغاك عند هذا المحل، ربما وجدته عند 

 .كذاجاره، وه
 

  GGeenneerriicc   العمومية العمومية   قانون قانون––  1122
   غير محدد غير محدد عام عامإعطاء عالمة تجارية اسمإعطاء عالمة تجارية اسم  --من أسرع الطرق للفشل من أسرع الطرق للفشل 

  
القاسم األكبر من عملية نقل ونشر اسم عالمة تجارية عن طريق الكالم والحديث، وليس عن طريق يكون 

نعم، مستمعا للتليفزيون، (زيون المشاهدة فقط، فالفرد العادي يقضي فترة أطول بكثير مستمعا للراديو وللتليف
  . مقارنة بالوقت الذي يقضيه قارئا لكتاب أو مجلة أو موقع انترنت) كناية عن المشاهدة بدون تركيز

  
يجعل الكلمة وهذا للكلمة المطبوعة، يعمل العقل على معالجة الصوت المقترن بها، لكي يعطي معنى 

كيف سيعمل : االستماع لهذه الكلمة، ما يزيد من أهمية التساؤلالمكتوبة تأتي في المرحلة الثانية بعد مرحلة 
  عقل المتلقي على التفرقة ما بين الكلمات المختلفة التي يراها؟ 
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كمسوق، دورك هو أن تجد كلمة دارجة وشائعة وتستخدمها لتدل على أهم صفة فريدة يتميز بها منتجك، 
بمنتجات األلبان، فأنت كمستخدم ستكون مرتاحا لفكرة أن فمرة أخرى، حين تقرأ اسم المراعي، وتجده مقترنا 

 بدال من ، الطازجة:اسم مثل المراعي يدل على منتجات األلبان والزبادي وغيره، لكن لو جعلت االسم
الطازجة، هل هو الطعام أم ب  المقصود صعوبة في معرفة ما هو– أنا كمستخدم عادي –المراعي، فسأجد 

  .الشراب
  

اسما عاما شائعا كعالمة تجارية، فأنت تضع المستهلك في ورطة، ألنه يفشل في خلق عالقة عندما تستخدم 
 كذلك وكالةدل على شيء، يل شركة أحمد للتصنيع ال ثفي ذهنه ما بين العالمة التجارية وبين المنتج، فاسم م

من جهة أخرى، ال . تجاري لهذه الوكالةال تساعد القارئ على معرفة طبيعة النشاط التجدها شبايك التجارية، 
ها عندما يرى رسومات على هيئة تذكر تعلم العقل أن ي، أصواتيتعامل العقل مع حروف، بل مع أصوات

  . حروف
  

 ليست بحاجة لدعاية، صحيح، لكن LBC عالمة تجارية شهيرة، أو أن MBCنعم، يمكنك أن تجادل بأن 
انية الدعاية لكل عالمة مثل هذه حين بدأت ألول مرة؟ وهل نجاح ليكون الحكم شامال، أخبرني عن حجم ميز

ألن الوضع اختلف اآلن وزادت هل  بقلة المنافسين وانعدام المنافسة؟هذه العالمات في بالدنا العربية اقترن 
 أو غيرها؟ لكن NBNالمنافسة، لذا تجد تكرار هذا النجاح في غاية الصعوبة من عالمات أخرى مثل 

  هم، هل قارئ مدونتي المتواضعة يملك ميزانيات مالية عميقة مثل تلك التي تملكها هذه الشركات؟السؤال األ
  

  CCoommppaannyyالشركة الشركة  قانون  قانون --  1313
  الشركات تبقى شركات، والعالمات التجارية تبقى عالمات، والفارق بينهما كبيرالشركات تبقى شركات، والعالمات التجارية تبقى عالمات، والفارق بينهما كبير

  

 تحمل عالمات تجارية شهيرة، العالمة التجارية اسم الشركة، فنحن نشتري منتجاتفي سلم األهمية، تسبق 
، فإن ما يفعله المستهلكون هو اعتماد إشهار اسمهاوال نشتري الشركة ذاتها، وحتى حين تعمد شركة ما إلى 

اسم الشركة على أنه عالمة تجارية، مثلما الحال حين تشتري مشروب بيبسي أو معالج انتل أو طابعة اتش 
  . بي
  

كس ذلك، فمن االستراتيجيات الناجحة استخدام اسم الشركة كعالمة ما لم يكن هناك سبب وجيه يستدعي ع
 يفعل ذلكتجارية، فشركة كوكا كوال تنتج مشروبات غازية، والمستهلك حين يشتري منتجها فهو يعرف أنه 

هل يكترث المشترون كثيرا لمعرفة حقيقة أن اسم العالمة التجارية التي ترمز إلى . بسبب شهرة االسم
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أو حتى هوندا أو ( هي في الواقع من إنتاج شركة تويوتا – ليكسس – عالم سيارات الركوب الرفاهية في
  . وبسبب الشهرة التي حققتها ذاتهاإن من يشتري ليكسس إنما يشتريها لثقته في العالمة التجارية) نيسان؟

  
تلف كثيرا عنها من نعم، ال يكترث المشترون، لكن مدير تويوتا يكترث كثيرا جدا، فالرؤية من الداخل تخ

جميع العاملين في شركتك، خاصة طبقة المدراء تذكر ، وكرذـتـالخارج، فأنت كمدير تسويق عليك أن ت
  .سم الشركةالومتخدي القرار، أن المشتري يهتم ويكترث للعالمة التجارية وليس 

  
 تحت اسم في الماضي، كانت مايكروسوفت تصر على الترويج لمنتجها الخاص بالجداول الحسابية

مايكروسوفت اكسيل، لكن ما حدث بعدها أن الناس توقفت عن استعمال اسم مايكروسوفت حين كانوا 
يشيرون إلى اكسيل كمنتج، لسبب بسيط هو أنه ال يوجد شركة أخرى تنتج منتجا ما يحمل اسم اكسيل، ولذا 

  .تحول اسم العالمة التجارية إلى اكسيل
  

 Word أن ومن المعلوم(اآلخر مايكروسوفت وورد،  الدعاية لمنتجها لكن حين كانت مايكروسوفت تحاول
 كنت تجد منتجات منافسة كثيرة تحمل مقطع وورد في اسمها، مثل وقتها، ) في اللغة االنجليزية’كلمة‘عني ت

 للداللة على ’وورد‘اضطر الناس الستخدام اسم مايكروسوفت مع األمر الذي وورد بيرفكت و ووردستار، 
 حيث تطفو إلى السطح مشكلة في عملية إشهار العالمة التجارية، وعادة ما تكون منتج تحديدا، وهناهذا ال

فال شيء يسبب تشويشا وعدم وضوح في عملية إشهار عالمة . بسبب استخدامك لكلمة شائعة عامة المعني
  .تجارية مثل استخدام اسم الشركة التي تقف وراء العالمة التجارية

  
لعالمة التجارية هي محط تركيز اهتمامك عند الترويج لها، لكن إذا كنت مضطرا لقرن اسم يجب أن تكون ا

شركتك مع العالمة التجارية، فافعل ذلك بشكل ثانوي جانبي أقل أهمية، قليل التركيز، فنجم الحفل يجب أن 
 يجب أن تكون واضحة يكون دائما العالمة التجارية، فالمشتري ال يشتري الشركة، بل منتجها، وهذه الحقيقة

  .في ذهن البائع، وفي ذهن المشتري -
  

  SSuubbbbrraannddssالتفريع التفريع  قانون  قانون --  1414
  ما تبنيه العالمة التجارية، يدمره تفريع عالمات تجارية أخرى منهاما تبنيه العالمة التجارية، يدمره تفريع عالمات تجارية أخرى منها

  
لتعظيم الربح، تميل إدارة الشركة ذات العالمة التجارية الناجحة إلى إطالق عالمات تجارية فرعية متفرعة 

عندما أقول لك نوكيا، ما أول شيء يخطر على بالك؟ الهواتف . التجارية األم التي حققت الشهرةمن العالمة 
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شديدة الرخص؟ المتوسطة؟ الغالية؟ الضائعة بين كل هذه؟ حين تسمع اسم شيفروليه، هل تعتقد أنها سيارة 
  ؟ئلية، أم رياضية، أم ضخمة عمالقةرخيصة صغيرة، أم عا

  
بة على النفس البشرية، فحين تجد األرباح الوفيرة تدخل جيبك جراء بيعك لمنتج هذا القانون شديد الصعو

كم منكم يعرف أن ! يلقى قبوال في األسواق، من أنا ألقول لك أال تتوسع في منتجات تحمل هذا االسم الناجح؟
مل هوليدان ان إنما بدأت كعالمة تجارية فرعية من فنادق هوليداي ان، وكان االسم الكافنادق كراون بالزا 

 فئة ينتمي فندق يحمل هذا االسم الرباعي،  أيكراون بالزا، ومثلما تشعر اآلن، لم يعرف قاصدو الفنادق إلى
 فاقت 1994هل هو من الفنادق الفاخرة، أم الرخيصة الصغيرة التي تكفي لقضاء ليلة على الطريق؟ في عام 

دة إلى مجرد كراون بالزا، ليبدأ االسم من ساعتها إلى رشدها واختصرت اسم السلسلة الجديالفندق إدارة 
  .جهوده ليحمل في طياته معاني الجودة والخدمة الراقية

  
 االسم الجديد أال يعطوا إلىيميل المستهلكون عندما يرون اسما جديدا عليهم، ممزوجا مع اسم معلوم لديهم، 

 أقل شأنا من وبالتالي سيكونأنه نسخة مكررة احتراما أكثر مما كانوا يعطونه لالسم األول، بل يميلون للظن 
 مساو له، وفي هذه الحالة يبدأ المستهلك يخفض من مكانة العالمة –االسم األصلي، أو في أفضل األحوال 

  .التجارية في ذهنه، وربما تحول إلي غيرها في نهاية األمر
 

  SSiibblliinnggssاألخوية األخوية  قانون  قانون --  1155
  فرعية فرعية هناك وقت ومكان إلطالق عالمة تجارية هناك وقت ومكان إلطالق عالمة تجارية 

  
قد تكون فهمت من القوانين السابقة أنه على الشركة تركيز جهودها إلشهار العالمة التجارية، لكنه كذلك 

في . سيكون من الواجب في وقت ما على هذه الشركة أن تطلق عالمة تجارية أخرى، بل ربما ثالثة ورابعة
  . تحكم في السوق لعقود طويلةبعض الحاالت، تساعد عائلة من العالمات التجارية الشركة على ال

  
فريدا من نوعه، وحيدا في مضمار فئته، وله ) أو عالمة تجارية وليدة(مفتاح النجاح يكمن في جعل كل أخ 

قاوم بكل قواك الرغبة الداخلية في جعل األخ . شخصيته الخاصة به والمتميزة
 أو أن األساسيرث بعضا من صفات العالمة التجارية ) العالمة التجارية الوليدة(

  .يكون قريب الشبه منه، بل عليك أن تجعله مختلفا وسهل التمييز قدر اإلمكان
  

هوندا ‘حين أرادت شركة هوندا تصنيع سيارات فاخرة، لم تختر لها اسما مثل 
 أكيورا، – بل ابتعدت عن استعمال اسم هوندا تماما وجاءت باسم جديد -’ القوية
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نا العربية بعد، فقليل من سمع عنها، على عكس خبراتنا بسيارات ليكسس و وألن هذه السيارات لم تصل بالد
  .انفينتي

  
  SShhaappeeالشكل الشكل  قانون  قانون --  1616

  على شعار العالمة التجارية أن يملئ العينينعلى شعار العالمة التجارية أن يملئ العينين
  

ألن عينا . في طريقة عرض مميزة هو مزيج ما بين العالمة التجارية وبين اسمها، ) لوجو(الشعار المرسوم 
لى هيئة كرتين متجاورتين، فالوضع األمثل ألي عالمة تجارية هو الوضع األفقي، قرابة العميل مخلوقتان ع

يشبه المؤلف هذا المقاس بمقاس الواجهة الزجاجية  (وحدتي قياس وربع عرضا، وارتفاع وحدة قياس واحدة
  .هذه الهيئة ستحقق أفضل رد فعل للشعار. )األمامية للسيارة

  
تي كلمات الشعار المكتوبة، والتي توصل القوة التي يحويها الشعار إلى على قدر مساو في األهمية، تأ

ورغم تركيز البعض على تصميم شعارات فنية عبقرية وفذة، لكن كلمات الشعار هي التي توصل الناظر، 
من األفضل التركيز على اختيار كلمات لديها انطباعات في األذهان وكل ما يحاول هذا الشعار الفني قوله، 

الكلمات تبقى ذات قوى أكبر من أي شعار فني . بهة لتلك التي تريد الشركة صاحبة الشعار قولهامشا
  .مرسوم

  
  CCoolloouurrاللون اللون  قانون  قانون --  1717

  على العالمة التجارية استعمال لون مضاد للون عالمة المنافسعلى العالمة التجارية استعمال لون مضاد للون عالمة المنافس
ن من األلوان من األفضل أن تختار وتتمسك بلو. من الطرق األخرى لتوضيح تميز عالمة تجارية هو لونها

بدال من اختيار لون في المنتصف ما بين ) األحمر، البرتقالي، األصفر، األخضر، األزرق: وهي(األساسية 
ال تترك األلوان االنطباع ذاته في أعين الناظرين، فاألحمر قد يراه البعض لون الطاقة والمتعة، . هذه األلوان

مات التجارية، تجد األحمر لونا لجذب االنتباه، بينما األزرق بينما األزرق مسالم وهادئ، بينما في عالم العال
  ).مثل آي بي ام، انتل(لون الشركات العمالقة التي تريد التركيز على ثباتها وعمق تاريخها 

  
ا يساعدك على جلب حالة ذهنية محددة إلى عقل الناظر ا لعالمتك التجارية، اختر لونًعندما تجلس لتختار لونً

يكون هو القائد  - تصنيف جديدفي  -جديدة وال شك في أن من يطلق عالمة تجارية هلك، ومن ثم المست
عليه أن يختار لونا موجدة بالفعل، ففئة / تصنيف وهو من يختار اللون الذي يريده، لكن من ينافس في 

. ضر شركة فوجي اختارت اللون األخبينمامضادا للون منافسه، فشركة كوداك اختارت اللون األصفر، 
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 ما اللون الذي اختاره بيت األزياء .اختارت كوكاكوال اللون األحمر، بينما بيبسي اختارت اللون األزرق
كارتيه؟ األحمر فقط، ولهذا يسهل تذكره والتعرف عليه، في بعض األحيان بدون حتى انتظار رؤية االسم 

 !التجاري مطبوعا
 

  BBoorrddeerrssالحدود الحدود  قانون  قانون --  1818
  تقف عندها جهود إشهار العالمة التجارية عالمياتقف عندها جهود إشهار العالمة التجارية عالمياليس هناك حدود دولية ليس هناك حدود دولية 

  
تضفي سحرا وبريقا على السلعة قيد الشراء؟ نعلم أن القيمة ) بضاعة مستوردة(هل تذكر حين كانت كلمة 

لغز كبير، يكمن حله في عقل المستهلك، فالمستهلك وحده هو من يقرر أن البضاعة اليابانية طيبة الجودة، 
هل تثق في دقة . يمة السلعة ذاتها إذا جائته مصنوعة في بلد فقير أو متخلفوهو نفسه من يقلل من ق

  الساعات السويسرية؟ وماذا عن ثقتك في السيارات األلمانية؟ هل أكثر من تلك اليابانية؟
  

تقدير المستهلك للبلد المصنوع فيها العالمة التجارية له دور كبير جدا، فمشروب كوكاكوال يجلب قرابة 
 من مبيعات خارج األراضي األمريكية، لكن كوكاكوال لو حاولت التنصل من كونها ألرباحمن ا% 80

  . أمريكية األصل فستخسر الكثير، فكونها منتج أمريكي يعطيها مكانة أعلى في عقول المستهلكين
  
در في تمهل يا طيب، وقبل أن تشرع في التعليق على مدى صحة هذا القانون، تذكر قبلها أن هذا الكتاب ص(

 رغم ذلك، يجب علينا -نهاية األلفية الماضية، وعليه فبعض مواده قد نراها غير صالحة في عالمنا اليوم 
معرفة ما الذي كنا نظنه باألمس، ومالحظة كيف أصبحنا اليوم، لنطبق معرفتنا هذه على ما نظنه اليوم، 

  ).وكيف نظنه سيصبح غدا
  

  CCoonnssiisstteennccyyاالستمرارية والثبات االستمرارية والثبات  قانون  قانون --  1919
  العالمة التجارية ال تنجح في غمضة عين، بل تحتاج عشرات السنينالعالمة التجارية ال تنجح في غمضة عين، بل تحتاج عشرات السنين

  
هذا القانون موجه باألخص إلى المدراء في المنطقة العربية، فكل مدير عملت معه في الماضي كان يطلب 

  فالعيب من األغبياء الذين-من العاملين معه تحقيق النجاح في عشية أو ضحاها، وإن لم يأتي هذا النجاح 
ال يمكن لعالمة تجارية أن تدخل عقول الناس ما . يعملون معه، بينما هو طاووس البشر في الذكاء اإلداري

لكنها يوم أن تدخل إلى عقول الناس، تجد الشركة صاحبة العالمة التجارية تبحث لم تكن رمزا لشيء ما، 
 نعم، يمكن أن - أال تتغيرارية التجنعم، تتغير األسواق، لكن على العالمات . عن سبب إلدخال تغيير ما

  .شباب، لكن أهم صفاتها يجب أن تبقى راسخة ال تتغيرالتجميل وتجديد العمليات لها بعض تجري 
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أو يمكنك أن تحافظ . نعم، يمكنك أن تميل مع ميل السوق وتغير عالمتك التجارية، لكنك بذلك تدمرها تماما

 في أن يكمل السوق دورته ويعود الدور إليك، وهذا ما أن تأملعلى مبادئ العالمة التجارية راسخة، و
 تسوق لسيارتها وعالمتها BMWعلى مدى ثلث قرن وشركة . ينصحنا به المؤلف حكما على خبرته

التجارية على أنها مرادف أفضل تجربة قيادة ممكنة، ولم تجدها في يوم تقول في دعاية أنها أرخص سيارة 
 من ثالثين سنة وهي تروج لجملة تسويقية أكثر على مر .اطا أو أقلها أعطاالأو أكثرها أمانا أو أهونها أقس

   !فعلت على اقتناعك بهذا القانون، ال ان قد يشوشان التاليانالقانون. أفضل تجربة قيادة ممكنة: واحدة
  

  CCoonnssiisstteennccyy  التغييرالتغيير قانون  قانون --  2020
  أن تتغير، لكن بشكل نادر وبحذر شديدأن تتغير، لكن بشكل نادر وبحذر شديدلعالمة التجارية لعالمة التجارية يمكن ليمكن ل

  
، بعدما ذكرنا وجوب التركيز والثبات، لماذا نتطرق إلى التغيير؟ ألنك لن تجد شيئا في هذه الحياة ال يتغير

لكن قبلها . إن هذا القانون هو أكبر االستثناءات لقوانين إشهار العالمة التجارية! وال قاعدة خالية من االستثناء
نع الشركة، بل في عقول عمالئها، فإذا أردت إدخال أي نؤكد على أن تغيير العالمة التجارية ال يبدأ في مصا

  .عقول وأذهان المستهلكينعن كثب راقب والحظ قبلها تغيير على عالمة تجارية، 
  

رأيك في عالمتك التجارية وما تمثله ال يهمنا كثيرا، ما يهمنا فعال وبكل قوة هو رأي المستهلكين فيها، فإذا 
عالمة التجارية، فانظر داخل هذه العقول، فإذا وجدتها خالية من عالمتك أردت إدخال بعض التعديالت على ال

التجارية، فأدخل ما شئت من تعديالت وبسرعة، أما إذا نظرت فوجدت عالمتك التجارية راسخة في العقول 
ولها انعكاس واضح وراسخ وثابت، فأنت تقامر وتغامر وقد تكون أنت الخاسر، وفي هكذا حال، تجنب 

تغييرات المفاجئة والصدمات، بل رويدا رويدا وراقب عقول المستهلكين، فإن وجدت أي ردود أفعال سياسة ال
  .سلبية فتراجع فورا، وال تنس أن المؤلف قد حذرنا جميعا

  
مجهولة تماما  حين تكون ضعيفة أو -1هناك حاالت ثالثة يمكن فيها إدخال تغييرات على العالمة التجارية، 

 حين تريد أن تقلل من شأن عالمتك التجارية لكي تخفض ثمنها أمال في زيادة -2، من قبل المستهلكين
 حين تكون عالمتك التجارية بطيئة حركة البيع، والتغيير الذي تنوي القيام به سيكون على -3المبيعات، 

  .فترة زمنية طويلة
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  MMoorrttaalliittyyالفناء الفناء  قانون  قانون --  2121
   أفضل الحلول أفضل الحلول الرحيم الرحيمرية خالدة، وقد يكون القتلرية خالدة، وقد يكون القتلال تجد عالمة تجاال تجد عالمة تجا

  
. رغم أن قوانين إشهار العالمة التجارية تبدو راسخة ال تقبل التغير، لكن العالمات التجارية ليست كذلك

بعدما تتشبع بهذه القوانين . العالمة التجارية تمر بمرحلة ميالد، ثم نمو، ثم بلوغ، ثم شيخوخة فرحيل وفناء
لي، فأنت ساعتها ستعرف متى يجب إسدال الستار على عالمة وتفهمها جيدا وتضعها موضع التطبيق العم

  .تجارية ما
  

زغ نجم عالمات تجارية جديدة، خاصة مع ظهور تصنيفات وتقسيمات جديدة، مثلها مثل هذه الحياة بكل يوم ي
لكي تشرق شمس جيل جديد من العالمات، على شمس عالمات حالية أن تغيب، ولكي يأتي إلى . التي نعيشها

بعدما نتقبل هذه الحكمة، . يا أطفال رضع، على شيوخ أن ترحل، وهكذا قضت حكمة اهللا رب العالمينالدن
  .علينا أن نعرف على وجه الدقة أفضل وقت نوقف فيه جهودنا إلشهار عالمة تجارية

  
وقفت كوداك جامدة ترفض فكرة . إياك أن تتحدى الزمن، فكل من فعلوا هلكوا

وغرافي الفيلمي، وبزوغ نجم عصر التصوير نهاية عصر التصوير الفوت
الرقمي، فماذا كانت نتيجة عنادها؟ أفسحت المجال لعالمات أخرى كي تقود 
التصنيف الجديد والذي هو التصوير الرقمي، وسمعنا عن نيكون وعن كانون، 

  . ودخلت سوني المضمار كذلك
  

الق عالمة تجارية جديدة خاصة بالتصوير في هذه الحالة تحديدا، كان رأي الكاتب أنه يجب على كوداك إط
الرقمي، وأال تنقل اسم كوداك من التصوير باألفالم إلى التصوير الرقمي، لكن كوداك لم تفعل، وحاولت أن 
تقول أنها ناجحة في مجال التصوير الرقمي مثلما فعلت في الماضي، لكن التجربة الفعلية أثبتت فشل كوداك 

ميرات كوداك الرقمية متواضعة المستوى قليلة الجودة، واألهم ضعيفة التقدير الذريع في هذا المجال، فكا
  !داخل عقول المستهلكين

  
حين يأتي الوقت، دع عالمتك التجارية ترحل في سكينة وهدوء، واستثمر أموالك في إشهار عالمة جديدة 

 من خسارة وةقسكثر يء أقد يكون في األمر قسوة، لكن ال ش. شابة، ال في عالج جسد مقضي عليه بالموت
 في الثمانينات  نعم، كانت العالمة التجارية ماكنتوش على شفا حافة اإلفالس!كل مالك الذي تعبت في ربحه

لكن كم مدير عبقري على شاكلة ستيف ، حتى عاد ستيف جوبز وحولها إلى قمة األرباح، من القرن الماضي
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ارية ماك أدخل تغييرا صغيرا، وجعل اسم العالمة التججوبز في هذا العالم؟ كذلك ال تنس أن ستيف جوبز 
  !).رغم اعتراض أهل ويندوز(بدال من ماكنتوش التعيس، وجعلها مرادف للكمبيوتر الفاخر قليل المشاكل 

  
  SSiinngguullaarriittyyالتفرد التفرد  قانون  قانون --  2222

  أهم صفة ألي عالمة تجارية هو أن يكون لها معنى وحيد في العقول واألذهانأهم صفة ألي عالمة تجارية هو أن يكون لها معنى وحيد في العقول واألذهان

السيارة األكثر أمانا في :  فولفو، بماذا ستخبرني؟ ستقولعندما أقول لك
ردك هذا جعل مبيعات فولفو تتفوق في مرات وبالد كثيرة على . العالم

 ستعطيني BMW و مرسيدس، ألنني حين أسألك عن BMWمبيعات 
 كوكذلوستختلف إجابتك من وقت آلخر،  ،من ردأكثر أكثر من إجابة و

 لكننا أبدا لن BMWعلى جودة سيارات قد نتفق جميعا . غيركسيفعل 
  .نتفق على معنى واحد لها

  
حتى ولو حملت . حين تحمل عالمتك التجارية أكثر من معنى واحد، فال تسأل عن سبب تراجع المبيعات

 للتصنيف في السوق ومحققا لألرباح، فأغلب الظن أن  عدة معان في طياتها، وبقيت قائداعالمتك التجارية
لمنافسة والمنافسين في السوق، وحين يتغير هذا الوضع، ساعتها ستهوي من عٍل يا مرد ذلك ضعف ا

  .صديقي
  

لى الذهن إ، يقفز حين يصيبك صداع. ي عقل الفرد مناما حقيقة كنه العالمة التجارية؟ إنها مرادف لمعنى ف
 سنوات طوال، رم على ةستمرم تسويقية جهود بفضل،  ناجحةإن إسبيرين هي عالمة تجارية. كلمة إسبيرين

عالج ‘ بمنتج اسمه إسبيرين، فانتهت العقول إلى استبدال كلمتي ’زوال صداع الرأس‘بدأ الناس يرفقون حتى 
نجحت في إشهار عالمتك ساعتها ، فأنت مماثالحين تنجح في أن تفعل شيئا .  بكلمة إسبيرين’الصداع

  .اقتدارالتجارية ب
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  في الختام

علم أنك لن تجد عالمة تجارية يحبها كل الناس، ولن تجد عالمة تجارية ناجحة  ا-وال يزال الكالم للمؤلف 
من في كل البالد، لكنك على الجهة األخرى تستطيع أن تحاول زيادة حصة عالمتك التجارية من األسواق، 

  . خالل هذه القوانين
  

  )- نهاية ملخص الكتاب-(
  

كثير لتعلمه، ورغم اجتهادي في الترجمة، لكن النص تناول هذا الملخص الكتاب في عجالة، ويبقى هناك ال
االنجليزي أكثر نجاحا مني في توصيل المعلومة وتحفيز القارئ، لذا ال تظن أن ملخصي يكفيك أو يغنيك عن 

  .قراءة الكتاب األصلي والتمتع بما فيه
  

  لإلطالع على المزيد من كتاباتي،
  blog.shabayek.com :وعنوانهايمكنك زيارة مدونتي 


