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جنگصابونها
ــن مشــتریان  ــی بی ــد جای ــر از حــد اســتاندارد نمی توان ــک محصــوِل پایین ت ــی، ی ــازار رقابت در ب
ــب  ــًا بی عی ــد کام ــود بای ــگاه ها می ش ــد وارد فروش ــول جدی ــه محص ــی ک ــد. زمان ــته باش داش
ــتن  ــی داش ــود ول ــرح می ش ــعه مط ــق و توس ــوع تحقی ــه موض ــت ک ــد و اینجاس ــص باش و نق
محصولــی کــه ظاهــراً فقــط داخــل آزمایشــگاه خــوب عمــل می کنــد فایــده ای نــدارد. محصــول 

بایــد بــدون هیــچ مشــکلی در دنیــای واقعــی هــم عمــل کنــد.

زمانــی کــه تولیدکننــدگان انگلیســی پودر شــوینده پرســیل برای 
ــن  ــه ای ــد متوج ــار بودن ــر فش ــد زی ــک محصــول جدی ــد ی تولی
قضیــه نشــدند کــه محصــول جدیدشــان آن قــدر قدرتمنــد اســت 
کــه لباس هــای زیــر مصرف کننــدگان را تکه تکــه می کنــد، 
ایــن اشــتباه منجــر شــد کــه صدهــا میلیــون پونــد هــدر رود و 

اعتبــار ایــن شــوینده پرفــروش خدشــه دار شــود.

پرســیل در ســال 1909 بــه بــازار معرفــی شــد و به ســرعت شــهرت پیــدا کــرد و پــودر موردعاقه 
مــردم بریتانیا شــد.

ایــن برنــد تصویــری از یــک مــادر نمونــه و خانــواده شــاد را در ذهــن تداعــی می کــرد. در مقابــل 
ــی Persil، یعنــی ARIEL )اریــل( بیشــتر روی ریشــه علمــی شست وشــو تمرکــز  رقیــب اصل

شت. ا د
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ــت  ــی بی اهمی ــائل احساس ــن مس ــه ای ــت ب ــد: الزم نیس ــان بده ــه نش ــود ک ــده ب ARIEL آم

ــردن  ــن ب ــا و از بی ــوی لباس ه ــت دارد شست وش ــط اهمی ــه فق ــزی ک ــا چی ــم، تنه ــه کنی توج
لکه هاســت.

با خرید پودر لباسشویی وارد جنگ بین دو غول چند میلیتی می شویم:

ــه شــرکت Procter & Gamble و از  Daz,Bold,FAIRY,ARIEL کــه متعلــق اســت ب

طرفــی Surf,Comfort,Persil کــه متعلــق بــه شــرکت Unilever اســت.

باگذشــت چنــد ســال رویکــرد علمــی اریــل، توجــه مشــتریان را بــه خــود جلــب کــرده بــود. تــا 
دهــه 90 نفــوذ پرســیل کاهــش پیداکــرده بــود و صحنــه بــرای نبــرد نهایــی ایــن دو ابــر پــودر 
ــًا باهــم سرشــاخ  ــادی وجــود داشــت، اریــل و پرســیل واقع ــود. دشــمنی بســیار زی آماده شــده ب

شــده بودنــد، فشــار و مشــکات روی ســر آن هــا آوار شــده بــود.

تیــم پرســیل بــه ایــن نتیجــه رســید کــه زمــان مناســب فراهم شــده تــا مثــل اریــل بــه ســراغ 
محصولــی بــرود کــه قــدرت زیــادی در از بیــن بــردن لکه هــا دارد، آن هــا شــروع بــه طراحــی 

محصــول پرســروصدایی کردنــد کــه Persil Power نــام داشــت.

ایــده داشــتن یــک شــوینده باقــدرت بیشــتر چیــزی بــود کــه کامــًا منطقــی بــه نظــر می رســید. 
ــن  ــا را از بی ــایی لکه ه ــورت معجزه آس ــه به ص ــیل ک ــوالت پرس ــد محص ــر جدی ــایعه عنص ش
ــن  ــه ای ــد ک ــد بودن ــا معتق ــید. آن ه ــل رس ــودر اری ــک پ ــوش مال ــه گ ــریع ب ــی س ــرد خیل می ب
عامــل شــوینده بــرای مصــرف عــادی بســیار قــوی اســت و نظرشــان را بــه تیــم پرســیل اطــاع 

دادنــد!



23 3 اشتباه بزرگ برندسازی از زبان 3 شرکت معروف جهان

مسیر ذهنی  مشاورین کسب و کار
جدیدتریــن مقــاالت و فایــل هــای آموزشــی رایگان  www.masirezehni.comwww.masirezehni.com

ــز  ــد، اول اینکــه لباس هــا را تمی تمــام پودرهــای شست وشــو دو کار را همزمــان انجــام می دهن
ــیل  ــران پرس ــانند. مدی ــیب می رس ــاس آس ــه لب ــوینده ب ــواد ش ــه م ــه هم ــد و دوم اینک می کنن

مطمئــن بودنــد کــه بــه تعــادل بیــن شست وشــو و مراقبــت از لبــاس رســیدند.

ــودر  ــه پ ــته های نمون ــور بس ــود. یونیل ــازار ب ــه ب ــاده ورود ب ــال 1994 آم ــاور در س ــیل پ پرس
جدیدشــان را بــه بیــش از ده میلیــون خانــه ارســال کردنــد، آن هــا حتــی یــک اســم جــذاب هــم 
بــرای عنصــر پاک کننــده لکه هــا بــه نــام کاتالیــزور منگنــز انتخــاب کردنــد. از اصطاحــی بــه 
ــود کــه اصطــاح  ــی ب ــد کــه شــبیه کپســول ســفر در زمان ــام شــتاب دهنده اســتفاده می کردن ن

دانشــمندان آن زمــان بــود.

دقیقــًا همان طــوری بــود کــه بیــش بینــی می شــد بســیار پرقــدرت و درعین حــال مؤثــر عمــل 
می کــرد، مشــتریان بافاصلــه تحــت تأثیــر قــدرت شست وشــو بــا اکتــان بــاالی مــاده شــوینده 
قــرار گرفتنــد، درســت مثل اینکــه پرســیل پــاور تمــام رقیبانشــان را از میــدان نبــرد بیــرون کــرده 

. ست ا

ولــی تیــم اریــل تصمیــم گرفــت تــا دســت شــرکت رقیبــش را رو کنــد، بــرای همیــن عکــس 
لباس هایــی کــه بــا پرســیل پــاور شســته شــده بودنــد را بــرای تمــام روزنامه هــای ملــی اروپــا 
ــد و  ــود کــه ســوراخ شــده بودن ــری ب ــی کــه پخــش شــد از لباس هــای زی فرســتاد. عکس های
ــاور  ــر از پرســیل پ ــز اعــام می کــرد اگ ــه طن ــود کــه ب ــی ب ــارش یــک آگهــی مطبوعات در کن

ــود. ــیده می ش ــک کش ــای باری ــان به جاه ــد کارت ــتفاده کنی اس

ــدند و  ــان ش ــه در لباس هایش ــب و صدم ــار تخری ــاهد آث ــتریان ش ــه مش ــت ک ــی نگذش مدت



4 3 اشتباه بزرگ برندسازی از زبان 3 شرکت معروف جهان

مسیر ذهنی  مشاورین کسب و کار
www.masirezehni.comجدیدتریــن مقــاالت و فایــل هــای آموزشــی رایگان 

ــزرگ  ــار ب ــک انب ــا ی ــور ب ــد. یونیل ــال کردن ــور ارس ــرای یونیل ــان را ب ــای آســیب دیدش لباس ه
ــن  ــه انجم ــن مجل ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــه ش ــود مواج ــده ب ــه صدمه دی ــتریان ک ــای مش از لباس ه
ــا آزمایش هــای  ــد ت ــا قصــد دارن ــه آن ه ــرد ک ــش گذاشــت و اعــام ک ــا پی ــدگان پ مصرف کنن

ــد. ــودر شــوینده انجــام دهن ــن پ مســتقل خــود را روی ای

ــرای  ــود و شــرایط بســیار ســختی ب ــده ب ــه وجــود آم ــادی درون رســانه ها ب هیجــان بســیار زی
پرســیل پــاور ایجادشــده بــود، ســرانجام ســازمان انجمــن مصرف کننــدگان لباس هــای ســوراخ 

شــده را بــه نمایــش گذاشــت و وضعیــت پرســیل پــاور بــه خطــر افتــاد.

مدیــر پرســیل پــاور تمــام تــاش خــود را کــرد تــا ایــن تبلیغــات منفــی را کمرنــگ کنــد. آن هــا 
میــزان پاک کنندگــی را کاهــش دادنــد ولــی باگذشــت 9 مــاه، اطمینــان مشــتریان ازدســت رفته 
ــد کــه  ــاور را از قفسه هایشــان خــارج کردن ــود. فروشــگاه ها یکــی پــس از دیگــری پرســیل پ ب

پایــان تحقیرآمیــزی را بــرای ایــن پــودر بــه همــراه داشــت.

ــل  ــی بعضــی از تحلی ــی ســخت اســت ول ــن شکســت خیل ــق ای ــردن قیمــت دقی مشــخص ک
گــران معتقدنــد یونیلــور مبلغــی معــادل 250 میلیــون پونــد را بــرای پرســیل پــاور ســرمایه گذاری 
ــن  ــه چنی ــی اســت ک ــد. باورنکردن ــه برگردان ــه شــکل اولی ــات را ب ــه اتفاق ــط هم ــه فق ــرد ک ک

ــدازد. شــرکت معتبــری خــودش را در چنیــن دردســر بزرگــی بین

درکــی کــه از یــک برنــد وجــود دارد آن قــدر ارزشــمند اســت کــه نبایــد بــه آن دســت زد و هرگــز 
نبایــد بــا آن خطــر کــرد، خصوصــًا در بــازار امــروزی کــه بســیار رقابتــی اســت و فشــار و ســرعت 

زیــادی در نــوآوری وجــود دارد.
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بــه دلیــل فشــار بــاالی رقابــت، قــدرت لکــه بــری بــاالی پرســیل پــاور بــه قیمــت از دســت 
ــان ها  ــا انس ــتر م ــف بیش ــاط ضع ــن نق ــی از بزرگ تری ــد. یک ــام ش ــول تم ــار محص ــن اعتب رفت
ایــن اســت کــه نمی توانیــم متوجــه اشــتباهات خودمــان بشــویم، ایــن بخشــی از طبیعــت انســان 
اســت، امــا ایــن مســئله در دنیــای کســب وکار مشــکل بســیار بزرگــی اســت چــون در بازارهــای 

ــدارد. ــرای اشــتباهات شــرکت ها وجــود ن رقابتــی جــای بخششــی ب

ــی  ــن یعن ــت بنزی ــول صنع ــه غ ــی روی داد ک ــادی و زمان ــه 80 می ــت مشــابهی در ده وضعی
ــود ایــن محصــول  ــا فرمــول جدیــد خــود عرضــه کــرد کــه قــرار ب شــرکت shell، بنزینــی ب
ســبب رانندگــی راحت تــر و اگزوزهــای تمیزتــر شــود ولــی ایــن محصــوِل چنــد میلیــون پونــدی 
بــه آســیب رســاندن بــه ســوپاپ های موتــور متهــم شــد درنتیجــه فرمــول شــل از بــازار حــذف 

شــد.

یونیلــور هــم ســعی کــرد باعرضــه یــک فرمــول مایم تــر و بــدون پاک کننــده منگنــز، ماهیــت 
خــود را بــه حالــت اول بازگردانــد. ایــن شــرکت چهــار ســال بعــد باعرضــه قرص هــای پرســیل 

موقعیــت خــود را دوبــاره به عنــوان پیشــرو در بــازار کســب کــرد.
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پولازدسترفتهکوکاکوال
تنها چیزی که نمی خواهیم این است که فرمول های برنده به هر شکل تغییر کنند.

کوکاکــوال بزرگ تریــن برنــد دنیاســت و در 155 کشــور پرفروش تریــن نوشــیدنی بــوده و وقتــی 
ــی  ــاد فرهنگــی را م ــک نم ــد و ی ــن برن ــراث ای ــت می ــد در حقیق ــوال را می خری نوشــابه کوکاک

خیریــد.

در اوایــل ســال 1985 شــرکت کوکاکــوال خبرنگارهــا را بــرای اعــام یــک خبــر مهــم بــه شــهر 
نیویــورک فراخوانــد. روبرتــو گویزتــا، مدیرعامــل کوکاکــوال آمــاده بــود تــا رازش را بــا همــه در 

میــان بگــذارد و اعــام کــرد; کوکاکــوال بهتریــن 
ــر  ــم بهت ــت بازه ــرار اس ــی ق ــیدنی غیرالکل نوش
بشــود و مــا یــک فرمــول جدیــد بــرای کوکاکــوال 

داریــم.

تمــام ســالن یک لحظــه ســاکت شــد و ایــن 
بــرای همــه غیرمنتظــره بــود و چراهــای زیــادی 

ــرد. ــاد ک ــان ایج ــن مخاطب در ذه

ــود کــه بگوینــد مــا تصمیــم  ــود و ایــن حــرف درســت مثــل ایــن ب کوکاکــوال نمــاد امریــکا ب
ــم! ــوض کنی ــور را ع ــم کش ــم پرچ گرفته ای

نوشــابه کــوال در قــرن 19 اختــراع شــد و چیــزی نگذشــت کــه کــوکا و پپســی رقبــای بــزرگ 
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هــم شــدند و تــا جنــگ جهانــی دوم کوکاکــوال برتــری خــود را ثابــت کــرده بــود. ارتــش دولــت 
ــی ســربازان  ــد و وقت ــود کــه نوشــیدنی ســربازان را فراهــم کن ــکا از کوکاکــوال خواســته ب امری

جنــگ را تــرک کردنــد، کوکاکــوال باقــی مانــد و تبدیــل بــه یــک بازیکــن جهانــی شــد.

فــروش کوکاکــوال نزدیــک بــه دو تــا ســه برابــر پپســی بــود. کوکاکــوال همیشــه اعتقــاد داشــت 
کــه برتــر بودنــش بــه خاطــر فرمــول محرمانــش اســت.

در دهــه 70 میــادی کــه شــرکت پپســی از دوم بــودن خســته شــده بــود به عامــل فوق العــاده ای 
نیــاز داشــت کــه بــازی را عــوض کنــد. پپســی بــه فکــر یــک حربــه تبلیغاتــی عالــی افتــاد کــه 
بــه مــردم اعــام کــرد کــه اکثــر افــراد طعــم پپســی را بــه کوکاکــوال ترجیــح می دهنــد و ایــن 

موضــوع باعــث افزایــش ســود ســهام پپســی شــد.

قبــول ایــن موضــوع بــرای کــوکا ســخت بــود چــون آن هــا همیشــه اول بودنــد. آزمایشــی جهــت 
صحــت ایــن موضــوع در بیــن مــردم انجــام دادنــد بدیــن ترتیــب کــه نوشــابه ها را در دو لیــوان 
جداگانــه بــدون هیــچ نشــانی از پپســی و کــوکا بــه افــراد می دادنــد تــا طعــم مــورد عاقه شــان 
را انتخــاب کننــد و مشــخص شــد کــه واقعــًا ایــن موضــوع در اکثــر مــوارد صــادق اســت و مــردم 

طعــم پپســی را بیشــتر دوســت دارنــد.

فشــار بــر روی کــوکا بــرای بازگردانــدن ســهم بــازارش بیشــتر می شــد و ایــن مســئله مدیــران 
کــوکا را متقاعــد می کــرد کــه طعــم کــوکا بزرگ تریــن مشــکل اســت و بــرای همیــن بــه فکــر 

یــک کار باورنکردنــی افتادنــد، آن هــا می خواســتند طعــم کــوکا را بهتــر کننــد.

شــرکت کــوکا تقریبــًا 200 آزمایــش در مــورد طعــم جدیــد انجــام داد و آزمایش هــا نشــان داد 
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کــه مــردم طعــم جدیــد و شــیرین تر را ترجیــح می دهنــد، بــه نظــر مدیــران کــوکا نتیجــه ایــن 
تحقیقــات قطعــی بــود. آن هــا بــا ایــن اطاعــات تصمیــم گرفتنــد پــا پیــش بگذارنــد و فرمــول را 
عــوض کننــد و محصــول جدیــدی را بــه بــازار معرفــی کننــد و فرمــول قبلــی را کنــار بگذارنــد.

آن هــا تحــت تأثیــر تحقیقــات بــازار قرارگرفتــه بودنــد و تصمیــم گرفتنــد طعمــی کــه محصــول 
آن هــا را تبدیــل بــه محبوب تریــن نوشــابه سراســر جهــان کــرده بــود را بــا یــک نوشــابه جدیــد 
کــه شــرکت جدیــداً اختــراع کــرده بــود عــوض کننــد. طبــق تحقیقــات مــردم طعــم جدیــد را بــه 

نســبت 61 بــه 39 ترجیــح می دادنــد.

ــوال روی  ــول، کوکاک ــر فرم ــوص تغیی ــی در خص ــای مطبوعات ــت اجاس ه ــم مخالف علی رغ
تصمیــم خــود پافشــاری کــرد و در سراســر امریــکا هیاهــوی بزرگــی را بــرای معرفــی کــوکای 

جدیــد ایجــاد کــرد.

چنــد روزی طــول کشــید تــا مصرف کننــدگان واکنــش منفــی خــود را نشــان دهنــد. به طورمعمول 
در مرکــز اطاعــات مصرف کننــدگان کــوکا روزانــه بیــن 300 تــا 400 نفــر تمــاس می گرفتنــد 
کــه ناگهــان ایــن عــدد بــه حــدود 1500 نفــر در روز رســید کــه همــه آن هــا تماس هــای منفــی 

نســبت بــه طعــم جدیــد بودند.

ــدا  ــتری پی ــم بیش ــات خش ــه روز اعتراض ــد و روزب ــیده ش ــا کش ــه خیابان ه ــی ب ــات حت اعتراض
ــوکا  ــران ک ــد. مدی ــی بودن ــم قبل ــت طع ــان برگش ــمگین خواه ــدگان خش ــرد. مصرف کنن می ک
به شــدت می خواســتند بداننــد کجــای کار اشــتباه کردنــد، بــه ســراغ تحقیقــات بــازار خودشــان 

برگشــتند و متوجــه شــدند کــه اشــتباهات فاحشــی مرتکــب شــدند.
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ــاوت  ــم شناخته شــده تف ــای طع ــی و آزمایش ه ــم مخف ــای طع ــن نتیجــه آزمایش ه همیشــه بی
ــش  ــی آزمای ــًا وقت ــت، خصوص ــه یادداش ــد ب ــازار بای ــات ب ــه در تحقیق ــزی ک ــود دارد و چی وج
به صــورت مخفیانــه انجــام می شــود ایــن اســت کــه ایــن آزمایــش بــدون وابســتگی بــه برنــد 
ــن  ــد، ای ــن وقتــی مــردم ســلیقه و طعــم دلخواهشــان را اعــام می کنن انجــام می شــود، بنابرای

پاســخ بــدون در نظــر گرفتــن برنــد داده شــده اســت.

اشــتباه کــوکا ایــن بــود کــه همــه ســؤاالت الزم را نپرســیده بودنــد، فقــط از مــردم پرســیدند کــه 
طعــم ایــن را ترجیــح می دهیــد یــا آن یکــی را؟ ولــی از آن هــا نپرســیدند کــه اگــر جــای X را بــا 

Y عــوض کنیــم نظرشــان چیســت.

ــد در  ــق بای ــن ســادگی نیســت، شــرکت های موف ــه همی ــه ب کوکاکــوال متوجــه شــد کــه قضی
مــورد تغییــرات احتیــاط کننــد و درســی کــه بایــد گرفــت ایــن اســت کــه:

نباید به این سادگی و با این سرعت با یک برند بازی کرد.( 1

نباید اجازه دهیم که سروصدای رقیبان روی ما تأثیر بیش ازحد گذارد.( 2

و این طــور شــد کــه آن هــا تصمیــم گرفتنــد فرمــول اصلــی کوکاکــوال را برگرداننــد و ایــن بــار 
ــران  ــد، مدی ــد از کوکاکــوالی جدی ــد. 79 روز بع ــد کوکاکــوالی کاســیک اســتفاده کردن از برن
کــوکا دوبــاره مقابــل مطبوعــات جهــان حاضــر شــدند و ایــن مرتبــه اعــام کردنــد کــه تصمیــم 

گرفتنــد از همــان فرمــول قدیمــی اســتفاده کننــد.

ــن کار  ــد و ای ــول می کنن ــود را قب ــتباه خ ــا اش ــد ی ــی می کنن ــدرت عذرخواه ــرکت ها به ن ش
موجــب یــک جنبــه انســان دوســتانه شــد کــه بــه نفــع شــرکت تمــام شــد. اتفاقــی کــه بعــدازآن 
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ــدگان  ــداران و مصرف کنن ــه ایجــاد شــد، عشــق طرف ــادی توج ــدار زی ــه مق ــود ک ــن ب ــاد ای افت
بیشــتر شــد و شــرکت بــه ســهمی از بــازار دســت پیــدا کــرد کــه طــی دهه هــای گذشــته تجربــه 

نکــرده بــود.

محوشدنجهانیبوو
بــرای موفقیــت در کار نبایــد زمــان زیــادی را صــرف فکــر کــردن بــه جنبه هــای منفــی کــرد 
در غیــر ایــن صــورت هرگــز نمی توانیــد ایده هــای بــزرگ و جدیدتــان را بــه ســرانجام برســانید 

ــه می شــود؟ ــراد پیشــگام می رســد چ ــر اف ــه فک ــی ب ــد بزرگ ــای بیش ازح ــی ایده ه ــی وقت ول

 boo.com مؤسســان جــوان شــرکت
زمانــی کــه ســعی کردنــد یک کســب وکار 
ُمــد پیشــرفته و جهانــی را راه انــدازی کننــد 
بــه پاســخ ایــن ســؤال رســیدند و تبدیــل 

بــه بدتریــن فاجعــه اینترنتــی شــدند.

ایده هــای خــوب و زیــادی وجــود دارد امــا 
افــراد زیــادی وجــود ندارنــد کــه بتواننــد ایــن ایده هــا را عملــی کننــد. تنهــا طــی هجــده مــاه 
ــد  ــون پون ــد میلی ــدود ص ــن راه ح ــد و در ای ــه ش ــه فاجع ــل ب ــده تبدی ــک ای boo.com از ی

ســرمایه را بــه بــاد داد.
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ــر  ــی در س ــای بزرگ ــوئدی،Ernst Malmsten، روی ــوان س ــک ج ــه 90 ی ــط ده در اواس
ــا را  ــام دنی ــد تم ــت و می توان ــی اس ــده بزرگ ــت پدی ــه اینترن ــت ک ــاد داش ــد. او اعتق می پروران
عــوض کنــد و پیش بینــی می کــرد کــه اتفــاق خیلــی بزرگــی پیــش روی ایــن فنــاوری اســت؛ 
امــا او تنهــا کســی نبــود کــه ایــن فرصــت را دیــد. یــک حــس رضایــت در سرتاســر بــازار وجــود 
داشــت هــم بــرای ســرمایه گذاران و کارآفرینــان و هــم در بیــن هیئــت مدیــران، آن هــا فرصــت 

ــد. ــد را مناســب می دیدن ســاخت یــک مــدل کســب وکار جدی

ارنســت کــه قبــًا یــک کتاب فروشــی آنایــن و موفــق را در منطقــه اســکاندیناوی راه انــدازی 
کــرده بــود همــراه بــا دوســت دوران کودکــی خــودش Kajsa Leander تصمیــم گرفــت تــا 
ــد و کار  ــروع کردن ــادی ش ــجاعت زی ــا ش ــان را ب ــا کارش ــد. آن ه ــروع کن ــری را ش کار بزرگ ت
جدیــدی را پیــش روی خــود قــرار داده بودنــد کــه کســی قبــل آن انجــام نــداده بــود و ایــن بــار 
قصــد آن هــا فــروش کتــاب نبــود بلکــه می خواســتند لبــاس ورزشــی، ُمــد و تجربــه عالــی خریــد 

را در اختیــار مــردم بگذارنــد.

ــزرگ  ــهرهای ب ــه در ش ــد را ک ــای ُم ــرد دنی ــس منحصربه ف ــه آن ح ــود ک ــن ب ــا ای ــده آن ه ای
ــردن  ــد ک ــرای متقاع ــرکت ب ــان ش ــد. مؤسس ــل کنن ــا منتق ــای دنی ــه ج ــه هم ــود دارد را ب وج
ســرمایه گذاران دیربــاور بــه درک قــدرت شــرکت بــوو، تصمیــم بــه راه انــدازی شــرکت به طــور 

ــد. ــور گرفتن ــان در 18 کش همزم

ــه  ــد و بافاصل ــریع ترین باش ــن و س ــن و بزرگ تری ــد اولی ــان بای ــه انس ــود ک ــد ب ــت معتق ارنس
دســت بــه ایــن کار بزنــد تــا دنیــا را فتــح کنــد در غیــر ایــن صــورت یــک نفــر دیگــر ایــن کار 



12 3 اشتباه بزرگ برندسازی از زبان 3 شرکت معروف جهان

مسیر ذهنی  مشاورین کسب و کار
www.masirezehni.comجدیدتریــن مقــاالت و فایــل هــای آموزشــی رایگان 

ــد. ــام می ده را انج

حامیــان در ایــن شــرکت ســرمایه گــزاری کردنــد و تیــم را وادار بــه راه انــدازی ســایت در کمتــر 
از شــش مــاه کردنــد تــا بتواننــد از رونــق ســهام شــرکت بــوو ســود ببرنــد.

در ایــن پــروژه منطــق درســتی وجــود نداشــت، چــون ســرمایه گذاران از چیــزی حمایــت کــرده 
ــه  ــرکت ب ــدن ش ــا تبدیل ش ــد ب ــر می کردن ــی فک ــتند ول ــتی از آن نداش ــه درک درس ــد ک بودن

ــد ارزش داشــت. ــه ســودی می رســند کــه میلیاردهــا پون ســهامی عــام، ب

ــرای از دســت دادن  ــی ب ــود زمان ــه ب ــزه گرفت ــش انگی ــم boo.com کــه از اعتمــاد حامیان تی
نداشــت. آن هــا در حــال ســاختن یــک ســازمان بســیار بــزرگ بــا ســرعت باالیــی بودنــد. یــک 

دفتــر مرکــزی در لنــدن و دفاتــر دیگــری در نیویــورک، مونیــخ، پاریــس و ... داشــتند.

ــن  ــوق میانگی ــر حق ــا دو براب ــای الزم ب ــتخدام نیروه ــه اس ــروع ب ــان ش ــاز شــدن دفاترش ــا ب ب
ــی  ــتراتژی تبلیغات ــن اس ــی و زیرکانه تری ــش بازاریاب ــن بخ ــا بهتری ــد ت ــص می کردن آن تخص
ــن  ــدا بزرگ تری ــان ابت ــی از هم ــند ول ــریع تر برس ــان س ــه بلندپروازی ش ــا ب ــند ت ــته باش را داش

ــود. ــاوری ب ــان، فن ــن دردسرش ــکل و بزرگ تری مش

ــده و  ــال انیمیشــن های پیچی ــه دنب ــوو ب ــی ب ــد ول در دهــه 90 بیشــتر وب ســایت ها ســاده بودن
چندزبانــه و تصاویــری بــود کــه قابلیــت بزرگنمایــی و چرخــش داشــت. آن هــا بــه دنبــال یــک 
شــرکت در زمینــه فنــاوری بودنــد تــا بتواننــد منابــع الزم را بــرای ســاخت وب ســایتی را تأمیــن 
کنــد کــه بتوانــد از همــه کشــورها بــا واحــد پولــی مختلــف، زبان هــای مختلــف، سیســتم های 
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ــود کســی  فــروش، سیســتم های خدمــات مشــتری و ســاختار اداری پشــتیبانی کنــد و معلــوم ب
تــا بــه آن زمــان دســت بــه چنیــن کاری نــزده بــود.

ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آن  ــد و ب ــزرگ برگــزار کردن ــا شــرکت های ب ــادی را ب جلســات زی
ــا  ــرارداد ب ــت ق ــد. درنهای ــا را درک نمی کنن ــده آن ه ــد و ای ــر می کنن ــی فک ــرکت ها قدیم ش
شــرکت خارجــی کنــار گذاشــته شــد و خــود شــرکت بــوو تصمیــم گرفــت فنــاوری الزم را تهیــه 
کنــد و ایــن هــدف در کنــار ســایر اهدافــی کــه بــرای ســاخت ایــن امپراتــوری وجــود داشــت، 

ــد. قراردادن

آن هــا ســخت تــاش می کردنــد و ارزش ظاهــری شــرکت بــوو در NASDAQ )بــازار بــورس 
فنــاوری(، بااینکــه ســایت شــرکت هنــوز یــک مشــتری هــم نداشــت بــاال و باالتــر می رفــت. 
در آن زمــان اینترنــت خیلــی موردتوجــه بــود و ارزش شــرکت بــه حــدود 300 الــی 400 میلیــون 

دالر رســیده بــود.

بااینکــه اطمینــان عمومــی در مــورد شــرکت باالبــود درون شــرکت تردیدهایــی شــکل می گرفت. 
ــن  ــک کتاب فروشــی آنای ــر از ی ــی پیچیده ت ــی خیل ــن و جهان ــک فروشــگاه آنای ــدازی ی راه ان
ــدازی  ــود. آن هــا راه ان ــوو دچــار مشــکل شــده ب ــی ب ــاوری داخل ــم فن ــود. تی ــا ب در شــمال اروپ
ســایت را تاریــخ اول ِمــی 1999 در نظــر گرفتــه بودنــد ولــی آمادگــی الزم را نداشــتند و تاریــخ 
ــه آن تاریــخ نزدیک تــر می شــدند معلــوم  ــد و هرچــه ب ــه هفدهــم ِمــی 1999 منتقــل کردن را ب
می شــد کــه خبــری از راه انــدازی ســایت نیســت و مــدام تاریــخ راه انــدازی را تغییــر می دادنــد.

آن هــا هزینــه کارکنــان دفتــر را تأمیــن می کردنــد و ایــن کار در سرتاســر دفاترشــان در جهــان 
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ــدازی  ــادن راه ان ــب افت ــا عق ــت و ب ــه داش ــد هزین ــون پون ــد میلی ــاه چن ــد و هرم ــام می ش انج
ــن  ــه چندی ــرکت ب ــتیبانی، ش ــرای پش ــاد و ب ــب می افت ــم عق ــد ه ــاد درام ــخ ایج ــایت، تاری س
ــوو  ــی مخــارج شــرکت ب ــا مشــکات حــل شــود. به طــور تقریب ــاز داشــت ت ــون دیگــر نی میلی

ــود. ــد ب ــون پون ماهــی بیــش از ده میلی

حامیــان بــوو بــرای بقــای شــرکت وجــوه نقــدی بیشــتری در اختیــار شــرکت قراردادنــد و ســایت 
هنــوز کامــل نشــده بــود و بــرای راه انــدازی آن فشــار تشــدید شــده بــود.

همــه کارمنــدان در دفتــر مرکــزی جمــع شــده بودنــد و همــه ســرمایه گذاران تمــاس می گرفتنــد 
و تبریــک می گفتنــد و هیاهویــی بپــا بــود تــا اینکــه ارنســت دکمــه فعــال شــدن ســایت را بــا 

همراهــی تیــم بــوو فشــار داد و ســایت فعــال شــد.

صدهــا هــزار مشــتری کــه از قبــل ثبــت نــام کــرده بودنــد می توانســتند بــه ســایت دسترســی 
داشــته باشــند امــا ســایت بعــد از چنــد ســاعت از کار افتــاد!

ــاد از  ــای زی ــه بعدی، عکس ه ــر س ــود، تصاوی ــانه ای ب ــد چندرس ــرده بودن ــه ک ــه ارائ ــایتی ک س
ــس آن  ــود، هیچ ک ــخت ب ــیار س ــات بس ــه اطاع ــت این هم ــان دریاف ــوالت و در آن زم محص
ــود. فهرســت مشــکاتی  زمــان اینترنــت پرســرعت نداشــت و راه هــای ارتباطــی مــردم کنــد ب
کــه بایــد برطــرف می کردنــد همین طــور ادامــه داشــت و شــرایط بدتــر از آن چیــزی بــود کــه 
ــدی ظاهــر  ــک مســئله، مشــکات جدی ــد و به محــض حــل کــردن ی ــزی کــرده بودن برنامه ری

می شــدند.

برخــاف تمــام مشــکات، نــرخ شــناوری ســهام شــرکت بــوو هنــوز رو بــه باالبــود تــا اینکــه 
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یــک روز در مــاه مــارس NASDAQ ســقوط کــرد و از آن روز همه چیــز عــوض شــد و دیگــر 
پولــی در کار نبــود و پیــدا کــردن ســرمایه گذاران جدیــد غیرممکــن بــود.

بوو تنها شش ماه بعد از آغاز فعالیت ورشکست شد.

گرچــه بــرای کارآفرینــان ناامیــد کنندســت ولــی دلیــل خوبــی وجــود دارد تــا یــک کســب وکار 
ــدم  ــد ق ــدم کوچــک می توانی ــا یک ق ــزرگ. ب ــدم ب ــا یک ق ــه ب ــد ن ــدازی کنی ــه گام راه ان را گام ب

ــد. ــد درس هــم بگیری ــی کــه پیشــرفت می کنی ــد و در حال ــی کنی ــدی را ارزیاب بع

بــوو هیــچ شانســی بــرای درس گرفتــن از کســب وکار خــود نداشــت تــا اینکــه ناگهــان درگیــر 
مشــکات شــد. آن هــا ســعی داشــتند در زمــان کــم دســتاورد بزرگــی داشــته باشــند.

ــد بیــن ریســک و دســتاورد تعــادل وجــود داشــته باشــد و همیشــه بیــن موفقیــت  همیشــه بای
ــزرگ و شکســت کامــل فقــط یــک خــط باریــک وجــود دارد. ب

ــیاپــل در ســایت مســیر ذهنــی  ــام حواسپرت ــا ن در ادامــه ایــن مبحــث، فایــل صوتــی ب
ــه اســت. ــدان قرارگرفت ــگان در خدمــت شــما عاقه من ــود رای جهــت دانل

موفق باشید

نادر قاهری



  

مسیرذهنیمشاورین کسب و کار
www.masirezehni.comجدیدتریــن مقــاالت و فایــل هــای آموزشــی رایگان 

عالقهمندبهکسبوکارهستیداماهنوز...!

عضویترایگان
با ثبت نام کامًا رایگان در وب سایت www.masirezehni.com از خواندن مقاالت و دانلود فایل های 

آموزشی در زمینه بینش موفقیت، کارآفرینی، فنون مذاکرات، فنون ارتباط با مشتری، بازاریابی، تبلیغات، برند سازی و ... 
لذت ببرید. به سایت مسیر ذهنی مراجعه کنید و در باالی صفحه، بخش مطالب را کلیک کنید.

باثبتنامرایگاندرسایتمسیرذهنیازچهچیزیبهرهمندمیشوید؟

دسترسی به مقاالت ویژه مخصوص اعضای سایت. 1

امکان دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی و کلیپ های صوتی و تصویری آموزشی. 2

دریافت هفتگی خبرنامه ها شامل فهرست دوره های آموزشی و محصوالت مسیر ذهنی. 3

شرکت در وبینارهای رایگان مسیر ذهنی. 4

حضور در جمعی از افراد همانند خود که همگی به دنبال موفقیت و بهبود زندگی شخصی و شغلی خود هستند. 5

خدماتشرکتمسیرذهنی
کار ما کمک به آفرینش و مدیریت و رشد سریع تر کسب وکار است.. 1

ارائه مقاالت و فایل های رایگان آموزشی در وب سایت مسیر ذهنی. 2

برگزاری دوره های کسب مهارت در زمینه های آفرینش و خلق ایده، کارآفرینی، بازاریابی، تبلیغات، فنون ارتباط با . 3
مشتری، فنون مذاکرات و مدیریت

برگزاری دوره های آناین در وب سایت مسیر ذهنی. 4

ارائه محصوالت آموزشی با جدیدترین روش های ایده پردازی و رشد کسب وکار. 5

ارائه مشاوره اختصاصی جهت بهبود کسب وکار. 6


