 50روش

در راستای ارتقای سطح برند
مترجم:امیرآلعلی

-3به گفتههای مستریان خود گوش
فرا دهید

-2استمرار و مقاومت الزم را
داشته باشید

-1تصویر اولیه خوبی را در ذهن
مخاطب ابجاد نمایید

-6همواره قابل اعتماد باشید

-5نمایندگیهای خود را با نام
تجاری شرکت به ثبت برسانید

-4آرم تجاری مناسبی را طراحی
نمایید

-9همواره راه نجاتی برای خود
داشته باشید

-8شفافیت کافی داشته باشید

-7برای خود ارزش سازیهای
درستی را داشته باشید

-12اعتماد سازی نمایید

-11مزیتهای کاری خود را برحسته
نمایید

-10آرم تجاری خود را در هر مکانی
منتشر سازید

-15در کسبوکار خود به پایگاهی
مهم تبدیل شوید

-14از اهمیت رنگ در طراحی آرم
تجاری خود غافل نشوید

-13پیامی واضح را به مخاطب
انتقال دهید

-18به کارمندان خود همه چیز را
راجب برند مطرح نمایید

-17در زمینه رقابت با سایر برندها
فعال باشید

-16چشم اندازی بلند مدت داشته
باشید

-21ارزش صحبتهای خود را
افزایش دهید

-20اهداف خود را به خوبی مشخص
نمایید

-19گسترش کسبوکار در نهایت به
گسترش برند شما منتهی خواهد شد

-24در زمینه خدمت به مشتری به
خوبی عمل نمایید

-23پیام خود را به صورت مکرر
تکرار نمایید

-22انعطاف پذیری کافی داشته
باشید

-27تخفیفهایی جذاب را در
اختیار مشتری قرار دهید

-26فراتر از حد انتظارات ظاهر
شوید

-25تاریخچه خود را شرح دهید

-30با مشتریان خود در ارتباطی
مداوم باشید

-29شرایط شناخت سریع را
فراهم آورید

-28همواره پیشگام باشید

-33از شبکههای اجتماعی استفاده
نمایید

-32ویژگیها و اهداف بازار را
شناسایی نمایید

-31از اهمیت ارسال تصاویر غافل
نشوید

-36با سایر برندها راتباط برقرار
نمایید

-35سایتی حرفهای برای خود
داشته باشید

-34تجربیات جدید و حتی در
موارد سخت داشته باشید

-39اهمیت فضای اینترنت و
امکانات آن را جدی بگیرید

-38استراتژیهای بازاریابی
مناسبی را انتخاب نمایید

-37هدیههایی برای مشتریان خود
ارسال نمایید

-42خود را در معرض نمایش عموم
قرار دهید

-41وبالگی برای شرکت ایجاد
نمایید

-40بازخورد ها را جمع آوری نمایید

-45کسب شهرت نمایید

-44حمایت مالی خود را از رویدادها
و مراکز خیریه نشان دهید

-43در رویدادهای مهم بازار هدف
خود حضور داشته باشید

-48دستاوردهای خود را متنوع و
متعدد سازید

-47به روز باشید

-46یادگیری را متوقف نکنید

-50درخشان باشید

-49در اقدامات خود عقاید مذهبی و قوانین
کشوری را مدنظر قرار دهید

