
مدت هاســت که برند دیگر آن چیزی نیست که ما به مصرف کننده می گوییم، بلکه 
آن چیزی است که مصرف کنندگان به یکدیگر می گویند.

قدرت یک نام تجاری، با گسترش آن نسبت عکس دارد. هرچقدر شرکت ها خطوط 
تولید بیشــتری ایجاد کرده و کاالها و انشــعابات فرعی بیشتری ایجاد کنند شاید در 
کوتاه مدت منافعی به دســت آورند ولی در بلندمدت تنها نام تجاری خود را کم رنگ تر 
می کنند. زمانی که نام تجاری یک شــرکت در ذهن مصرف کننده برای یک کاالی 
خاص یا یک طبقه بندی خاص حک می شــود این تثبیت به مرور زمان بیشتر می شود 
امــا زمانی که نام تجاری خود را بر روی انــواع مختلفی از کاال می گذارد درواقع این 

تاثیر بین آنها تقسیم می شود.
حتما شــما این ضرب المثل را شنیده اید که سنگ بزرگ عالمت نزدن است، خیلی 
اوقات کارها به خاطر بزرگ بودن و هول انگیز بودن به بعدا موکول می شــوند اما اگر 
بتوانیــد کارهای بزرگ را به بخش های کوچک تقســیم کنید می توانید این کارها را 
ســریع تر انجام دهید و اجرای همین کارهای کوچک ضمن روحیه و انگیزه دادن به 
شــما باعث می شود آن کار بزرگ و غول آسا به زودی به پایان برسد. تعیین آرمان ها و 
اهداف بلندمدت سازمان با استراتژی همراه است. اگر مدیران و کارکنان یک مجموعه 
تصور کمابیش دقیقی از مقصد نداشته باشند فاقد استراتژی هستند. استراتژی با اتخاذ 
مسیر اقدام و تخصیص منابع همراه است. برنامه ریزی اصولی و تدوین استراتژی تولید 
و فروش از دیگر تمهیدات دکتروین در این ســال ها بوده که باعث شــده تا در کمتر 
از یک دهه حضور برند دکتروین در بازار و صنعت پروفیل یو.پی.وی.ســی عالوه بر 
حضور در بازارهای خارجی، ظرفیت تولید این مجموعه به چند برابر ظرفیت نســبت 

به سال نخست افزایش یابد و سبد کاالیی متنوعی نیز در اختیار مشتریان قرار گیرد.
ما با کنار گذاشــتن تعصبات و مفاهیم موجود، محصوالت را توســعه دادیم که نیاز 
شــدید به آنها در بازار احساس می شــد. کم کردن هزینه های تولید و قیمت فروش 
عاملی بود تا فرصت های زیادی پیش روی دکتروین قرار گیرد. اگر خواســتار آنیم که 
دستاوردهای عظیمی داشته باشیم مسلما باید تیمی متشکل از افراد بزرگ را رهبری 
کنیم. ما در ابتدای راه هدف گذاری کردیم و نسبت به آن اعتماد داریم و دائما در حال 

به روزرسانی و شکوفایی اهداف عالیه خود هستیم.
مدیریت گروه صنعتی دکتروین به طور منظم و تقریبا دائمی تفکر استراتژیک دارند. 
ایشان از مســائل و روند کنونی بازار، سیاســت، صنعت و تجارت و اقتصاد حاکم بر 
جامعــه آگاه اند و در برابر فرصت ها و تهدیدها ســریعا عکس العمل نشــان می دهند. 
دکتروین همیشه و در همه حال به دنبال وظایف بزرگ تر و فرصت هایی برای افزایش 

مهارت های جدید است.
این مجموعه شــعار کلیشه ای »خواستن، توانســتن است« را به خوبی محقق کرده 
اســت و به آن ایمان دارد و همواره بر این باور است که از عهده سخت ترین کارها بر 
خواهد آمد. در این راستا همکاران دلسوز و صمیمی با اتکا به ایمان و پشتکار قوی و 

بزرگ فکر کردن به این امر مهم رسیده اند.
نیروهای زبده بــا هدایت تیم های محصول محور، متحد و چند تخصصی با هدفی 
مشــترک نقش خود را به خوبی ایفا کرده و به تک تک آنها فرصت حضوری فعال در 

کارگروه های متفاوت را داده اند.
پروفیل دکتروین در ســال هفتم فعالیت خود، بر اساس نیازسنجی بازار مصرف، با 
افزایش قالب ها و ایجاد تنوع در عرضه و فروش توانســته با راه اندازی بخش صادرات 

گام های موثری در این راستا بردارد.
در پایان، اعتقاد ما بر این اســت که فردا همواره خواهد رسید و همیشه با روزهای 
دیگر متفاوت خواهد بود. فردا حتی بزرگ ترین شرکت ها نیز در معرض خطر هستند، 

اگر در مورد آینده شان نیندیشیده باشند.
                  دکتروین چیزی هست که می تواند باشد.

اصل باشید، نه کپی برابر اصل!

امیر طیار
مدیر روابط عمومی شرکت کاروانسرای نازنین

الزامات برند در بازار و صنعت امروز؛اصل یا کپی برابر اصل؟!
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