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 شناسید؟می را دنیا Luxury Brands لوکس برندهاي صاحبان شما آیا
 , Bvlgari , Fedini همچون لوکسی برندهاي صاحب شاید که ایدکرده فکر موضوع این به حال به تا

Marc Jacobs و Kenzo باشد؟ شرکت یک تنها 
 شاید است، بیشتر دنیا کشورهاي از بسیاري GDP از آنها سالیانه درآمد که لوکس، کاالهاي و مد دنیاي بله،
 که است آن از کوچکتر لوکس برندهاي دنیاي که است این واقعیت اما بیایند نظر به فریبنده و بزرگ ظاهر به

 .کنیدمی فکر شما
 ناسیدشمی که معروفی و محبوب برندهاي اکثر که دهدمی نشان کرد خواهید مشاهده زیر در که اینفوگرافیکی

 Richemont و  LVMH, PPR از هستند عبارت که هستند شرکت سه به متعلق تنها
 را هاتشرک این برند چند یا یک اسم حتم طور به اما باشید نشنیده را شرکت سه این از هیچیک نام احتماالً
 .باشید بوده آنها مشتري هم شاید و ایدشنیده
 و جزام شخصیت یک عنوان به را برند هر و کنند اجرا خوبی به را خود استراتژي اندتوانسته شرکت سه این

 به تعلقم لوکس، و مد بازار در رقیب برندهاي این کندمی فکر کسی کمتر که طوريبه بسازند، مستقل کامالً
 !هستند شرکت یک
 
 

 دارند؟ بیشتري خواهان لوکس برندهاي چرا
 وسطت چنیناین برندهایی که طوريبه. اندبوده مد و قدرت مقام، از نمادي لوکس هايبرند گذشته هايسال در

 .اندگرفتهمی قرار استفاده مورد مختلف هاينسل در ثروتمند افراد و وکارکسب هايغول امپراطوران،
 برند ویتون لویی. است شده برآورد دالر میلیارد 200 از بیش جهان سراسر در لوکس برندهاي درآمدزایی

 براي تقاضا همچنان و داشته آمددر یورو میلیارد 35 از بیش 2015 سال در فرانسوي لوکس کاالهاي مشهور
 .است افزایش درحال آن محصوالت

 این بررسی به ادامه در باشند؟ داشته خواهان اندازه این لوکس برندهاي تا شودمی باعث ايمسئله چه اما
 .پردازیممی موضوع
  بودن منحصربفرد و کمیاب
 هداشت را آنها محصوالت دارند دوست همه که است این آن و دارند مشترك ویژگی یک همگی لوکس برندهاي
 دسترس در همه براي لوکس برندهاي اگر. مانندمی محروم آن داشتن از باال قیمت دلیل به اغلب اما باشند
 وسایلی داشتن به عموما مردم. زنندنمی آتش و آب به را خود همه این آنها داشتن براي دیگر مردم باشد،
 خواهند را آن همه آنگاه باشد دسترس قابل راحتی به محصول اگر. آیندمی دست به سخت که دارند تمایل
 .بود نخواهد فردمنحصربه دیگر و داشت

 کشوري و طوالنی انتظار لیست سازي،سفارشی قیمت، ساخت،. شوندنمی انبوه تولید موقع هیچ لوکس برندهاي
 .کرد اضافه برندها این بودن منحصربفرد به توانمی را همه و همه است، شده ساخته آن در که
 مشتري براي ویژه ارزش يارائه
 را لوکس هايبرند محصوالت من: گویدمی کند،می کار فناوري شرکت یک در که Vema Reddyردي وما
 .کنممی خریداري آورند،می ارمغان به برایم که اجتماعی جایگاه دلیل به

 اهمیت یزن هاآن بله،: گفت او پرسیدند، کیفیت یا استایل راحتی، همچون دیگر فاکتورهاي به راجع او از وقتی
 .گرفت توانمی برندها دیگر محصوالت از را حس این اما دارند،
 ماشین شخصی که هنگامی بنابراین. دانندمی خود موفقیت نماد را BMW داشتن افراد برخی مثال براي

 .را کارکردش و ماشین خود تا خردمی پرستیژ که است این شبیه خرد،می لوکس
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 توزیع هايکانال محدودیت
 راحتیبه آنها محصوالت بنابراین. کنندمی تولید را خود محصوالت انبوهی مقیاس در نرمال و معمولی برندهاي

 تقاضا زا کمتر تولید در کار این کلید. کندمی عمل این برعکس دقیقاً لوکس بازار اما. بود خواهند دسترس در
 .است انتظار لیست داشتن و

 خدمات دلیل همین به. فروشندمی خود شرکت هايفروشگاه در را محصوالت معموالً لوکس برندهاي همچنین
 .است شده تعبیه آنجا در خاص مشتریان مخصوص ویژه
 را آن بتوانند محصول خرید از قبل مشتریان که آورده فراهم امکانی مونیخ در BMW فروشگاه مثال براي

 .کنند امتحان
 تعلق و تجربه
 .رسدنمی انپای به فروش با که شودمی آغاز لوکس برند یک فروشگاه به مشتري ورود از قبل حتی برند يتجربه

 نیمک القا را حس این هاآن به و بزنیم گره نظر مورد برند به را افراد تعلق حس که است قرار این از استراتژي
 .داشت خواهند بودن فرد به منحصر حس افراد صورت این در. باشند داشته را برند این توانندنمی همه که
 به را دخو وفادار مشتریان فقط و بود داده ترتیب محصوالتش ترویج براي را رویدادي فورد تام مثال، عنوان به
 شرکت که کسانی ترتیب بدین نداشت، را رویداد این پوشش ياجازه ايرسانه هیچ. کرد دعوت رویداد این
 .کردندمی بودن خاص احساس بودند کرده
 گیرينتیجه
 ازید،اندمی راه به وکاريکسب که هنگامی. باشد انگیزهیجان بسیار است ممکن لوکس برندهاي وکارکسب
 جایگاه دخواهیمی چطور که بگیرید تصمیم و کنید فکر دهد، دست شما به نیز کار این توقف حس است ممکن
 احساساتی امتم بلکه فروشید،نمی محصول یک فقط شما که باشید داشته یاد به است بهتر. کنید محکم را خود
 .فروشیدمی نیز را است شده ترکیب آن با که
 

 لوکس کاالهاي بازاریابی
 جدید کامالً بازي یک لوکس بازاریابی فروشندگان، دیدگاه از چه و کنندگانمصرف دیدگاه از چه که آنجایی از

 آن از مجزا کامالً همچنین و کالسیک بازاریابی کنار در را بازاریابی چنین که است الزم دلیل همین به است؛
 . نماییم بررسی
 و کارآیی یت،کیف از تصویري انتقال با که تنها نه که زیرا است گشته پیچیده بسیار لوکس کاالهاي بازاریابی
 روش به بهتجر این که بفروشد شما به را اي تجربه که نماید می سعی همچنین بلکه باشد می ارتباط در اعتبار
 لوکس کاالهاي خصوصیات. باشد می مرتبط لوکس کاالهاي کنندگانمصرف زندگی براي شده تعیین زندگی

 بسیار شواهد اما باشد می متفاوت ها بخش دیگر با کالً حوزه این در کردن بازاریابی که فهماند می ما به
 است هشد استوار سنتی بازاریابی هاي پایه بر نیز بازاریابی نوع این مفاهیم گوید می که دارد وجود محکمی

 یدهد آموزش کالسیک هاي بازاریابی در که تجربه با برند مدیران لوکس محصوالت هاي شرکت از بسیاري در
 مطلب همین اما دهند توسعه لوکس برندهاي بازاریابی براي را خود هايمتدولوژي تا شدند استخدام بودند،
 رايب را لوکس برندهاي که دلیل این به شاید شدند مواجه آن با ها شرکت این که شد مشکلی به تبدیل

 آن از که را نامی اعتبار خواستند می واقع در نبودند لوکس محصوالت خود که کردند بازاریابی محصوالتی
 و هاوژيمتدول طریق از کالسیک بازاریابی بازار، بخش این در. نمایند وارد محصوالتی چنین به بردند می بهره

 از وريتص محصوالت این. شودمی اعمال شود،می برده کار به انبوه تولید براي که سنجیکفایت هايتکنیک
 .نیستند لوکس محصول واقع در که نمایندمی ایجاد را لوکس محصوالت

 وکسل محصوالت تجارت و بازاریابی قلب به هاتکنیک این که است این است رشد حال در که اصلی مشکل
 است شده وارد هم
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 یبازاریاب هايروش تمامی باید بازار، نوع این در ماندن باقی براي و لوکس برند یک به شدن تبدیل براي
 .بسپارید فراموشی به را لوکس کالسیک

 واییمحت تفاوت هیچ بازاریابی هاي روش تمامی میان که است شده گفته دویل کالسیک بازاریابی مرجع در
 هستند متفاوت یکدیگر با سطح در تنها بلکه ندارد وجود
 کی به باید که است کرده روشن هستند سودآور واقع در که لوکس محصوالت مدیریت بر دقیق نگاه یک

 وارد ادرج را لوکس برند یک کس هیچ یعنی باشیم پایبند سخت و سفت قوانین از ايمجموعه با استراتژي
. مایدن می مدیریت خاص روش یک در را منابع تخصیص پیوسته و مستمر صورت به همه بلکه کندنمی بازار
 قوانین مجموعه از که است الزم برند نام رتبه و مقام حفظ عین در باالتر فروش و سود آوردن براي رشد

 بازاریابی اصول از مجموعه یک اینکه یعنی ها حرف این تمامی اجرایی سطح در. نماید پیروي ايسرسختانه
 ینا که بدانیم باید. نماییم فراموش است گرفته قرار استفاده مورد وادي این در بزرگی هايغول توسط که

. یستچ واقع در لوکس محصول یک که هستند این نتیجه بلکه نیستند قوانین از مجموعه یک تنها قوانین
 همین هب. نمایید ریزيبرنامه آن براي بتوانید تا نمایید درك را آن باید پس است فرهنگ یک گراییلوکس
 ابیبازاری نوع این سطح تنها و دارد جدایی ماهیت حتی لوکس یا تجملی بازاریابی که گفت توان می دلیل
 باشد می متفاوت که نیست
 این همچنان هم امروز دنیاي در. باشیم آشنا کالسیک بازاریابی دنیاي معروف 4P با است ممکن ما ي همه
 دوم درجه در اصول این که است ممکن تجملی بازاریابی هاي دیدگاه در واقع در ولی هستند درست اصول
 نام 4E را آنها توان می که است شده استوار دیگري هاي پایه بر مسلماً لوکس برندهاي بازاریابی. گیرند قرار
 : نهاد

 Emotionاحساسات و Engagement دتعه ، Exclusivityبودن فرد به منحصر ، Experienceتجربه
 

 از یمشخص صورت به ثروتمندان تایمز، نیویورك در اي مقاله طبق بر اقتصادي، بحران دوران طی در :تجربه
 ادامه خود خریدهاي به همچنان لوکس کاالهاي خریداران اینکه عین در اما. نکاستند خود هاي کردن خرج
 تصمیم و کنند می انتخاب تر گیرانه سخت بسیار افراد این اینکه آن و آمد میان به هم دیگري ي نکته دهند،
 کهاین براي ارزد؟ می چیزي چنین خرید آیا است؛ شده ختم ساده سوال یک به لوکس کاالي یک خرید براي
 اي جربهت کاالیی چنین خرید باید دارد را آن ارزش کاالیی چنین بله که نماید قانع را خود بتواند مشتري یک
 . باشد مسحورکننده و یکتا

 از هک دومی درجه پارامتر عنوان به بودن فرد به منحصر به همواره سنتی بازاریابی در :بودن فرد به منحصر
 ارزش اب بسیار پارامتر این لوکس کاالهاي بازاریابی دنیاي در اما. شود می نگاه شود، می ناشی قیمت فاکتور

 سلوک برندهاي بازاریابی در همواره بودن فرد به منحصر. شود برخورد آن با معمولی خیلی که است آن از تر
 یدموکراس دیجیتالی دنیاي در. است نموده نقش ایفاي موفقیت در دهنده تغییر هاي مهره از یکی عنوان به

 یتالیدیج هايروش از استفاده اما. گردد تلقی ارزش با تواند نمی فاکتور این اندازه به فاکتوري هیچ امروز مآب
 این از تفادهاس واقع در بلکه نیست لوکس برند یک بودن فرد به منحصر انداختن خطر به معنی به بازاریابی در

 رندب یک بودن فرد به منحصر افزایش و کنترل جهت در را مناسبی فرصت بازاریابی در دیجیتالی هايروش
 .شود می شناخته اعتباري فناوري عنوان با که باشد چیزي همان است ممکن این. دهد می قرار ما اختیار در

 تبلیغاتی فیلم یک خواهد می چه. است داستان هم آن و است وابسته چیز یک به تنها و تنها تعهد :تعهد
 واهندخ تعریف را داستان یک ها آن تمامی بوك، فیس در ساده پست یک یا سایت وب یک ي تجربه چه باشد،
 احساس وجودش اعماق در را چیزي نهایت در آن ي بیننده که اي گونه به دارد پایانی و میانه آغاز، که کرد

. است داستان یک مترادف تعهد همواره آید، می میان به صحبت لوکس برندهاي درباره وقتی. کرد خواهد
 اربرديک برنامه و"سازدمی را حقیقی عشق یک چیزي چه" میکروسایت ارائه پس که داد گزارش تیفانی شرکت
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 دو این. است یافته افزایش درصد 20 آن فروش میزان ،"نامزدي حلقه یابنده" عنوان با موبایل کاربران جهت
 یبازاریاب ابزارهاي از استفاده با حقیقی عشق نمایش براي تیفانی شرکت هاي داستان واقع در ساده اقدام

 خرید شما زا تا نمایید راضی را افراد که نیست کافی دیگر لوکس بازارهاي کنونی دنیاي در. باشد می دیجیتال
 و باشد می صلیا کلید سفر این در شما برند به پیوستن به آنها نمودن راضی آنها بتوانید بایستی بلکه نمایند
 . باشد می پذیر امکان ها داستان کمک با تنها کار این

 بدون. احساسات:  بسازند را نهایی فاکتور این تا شوند می ترکیب یکدیگر با اولیه فاکتور سه :احساسات
 طوالنی صورت به تواند نمی لوکس برند یک خریداران، میان در اصلی احساس یک عمدي و مناسب کاربرد
 هرچیزي توانند می لوکس کاالهاي خریداران است، ساده بسیار آن دلیل. بیاورد دوام بازار اي میانه در مدت

 صرمنح حص واقع در گیرد می قرار دوم درجه در آنها براي کاال یک بیرونی فیزیک پس بخرند بخواهند که را
 خرید به را آنها که است اي ماشه آن شود می ایجاد کاال یک خرید در آنها براي که داستانی و بودن فرد به
 کاالیی خرید سمت به را آنها تا نماید بروز باید احساسی آنها درون در واقع در پس دهد می سوق کاال یک
 و اعتبار احساس خواهند می که زیرا وفادارند همواره بربري برند به کنندگان مصرف مثال طور به دهد سوق
 و جالل خواهند می زیرا کنند می اقامت کارلتون – ریتز در آنها. کنند حس خود وجود در را انتهایی بی

 نآ آنها اصلی محصول واقع در که نمایند درك درستی به را این باید لوکس برندهاي. کنند حس را جبروت
 وسطت که است اي واسطه واقع در آنها فیزکی محصول و هستند آن دنبال به کنندگان مصرف که است حسی
 ابتدا باید لوکس برند یک پس. نماید دریافت گردد، می آن دنبال به که را حسی تواند می کننده مصرف آن

 سح آن القاي و نمایش براي دیجیتال ابزارهاي از سپس و نماید القا خواهد می را حسی چه که نماید تعیین
 لوکس االهايک بازاریابی هاياستراتژي در که هاییتئوري معتبرترین از یکی. نماید استفاده کنندگان مصرف در
 . باشد می وبلن متظاهرانه مصرف تئوري شود، می کاربرده به
 شده، اندوخته هايثروت هاي تفاوت مقابل در انسانی روانشناسی و اجتماعی ساختار آنالیزکردن زمان در

 نطباقا و اجتماعی بنديالیه در استاندارد پارامتر یک عنوان به تجملی کالس یک وبلن ، رتبه و مقام کالس،
 ینکها یا و هستند متمولی افراد یا تجمل، کالس این اعضاي که گرفت نتیجه او. کرد ایجاد هاکالس سایر با

 ياعضا تاریخی تالش از کالس، این در معمول رفتاري الگوي. اندبرده ارث به را اجتماعی هايرتبه باالترین
 بر مذکور رفتارهاي روانی، نظر از بنابراین. خیزدبرمی شاناجتماعی يرتبه و مقام حفظ براي کالس این

 لگوا این وبلن. دارد تاکید دارد،می اظهار را اجتماعی مقام یک و اندشده دیده مکرراً که الگوهایی و تشریفات
 چیزي. کرد مشاهده آنها مصرفی هايعادت و چگونگی و مشخص کاالهاي از بعضی مصرف در خصوص به را
 هب منحصر خواهندمی لوکس و تجملی کاالهاي این کنندگانمصرف که است این آیدمی چشم به اینجا که
 متفاوت اندیگر با که نمایند اثبات همه به و بگذارند نمایش به جامعه در را شانرتبه وسیله بدین و باشند فرد

 تالش هاآن و است گذاشته تاثیر نیز جامعه پایین و متوسط گروه بر همچنین گروه این افراد رفتارهاي.هستند
 یدتقل را گروه این افراد رفتارهاي اجتماع، در باالتر هايرتبه آوردن بدست و پیشرفت جهت در تا کنند می

 ندارد راداف يشده اندوخته ثروت میزان به وابستگی و ارتباط هیچ رفتاري تقلیدهاي این کهآنجایی از. نمایند
 مامیت درونی الهام نتیجه کالس، این واقع در باشد نمی اجتماعی واقعی بنديالیه یک کالس این بنابراین
 و دنش صنعتی تاثیر تحت رفتارهایی چنین نمایش و باشدمی او اجتماعی يرتبه بهبود و افزایش براي افراد
 .شودمی دیده پیش از بیش شدن، جهانی تاثیر تحت آن، از بیشتر حتی
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 موفق مارکتینگ الکچري قانون 6
 فاکتور یک  ینگمارکت الکچري در مشتري تجربه که اند رسیده نتیجه این به لوکس هاي برند مدیران اغلب

. ستا انبوه تولید هاي برند از برخواسته ، مشتري تجربه خلق زمینه در ما هاي دانسته اغلب اما. است اساسی
 رندب بازاریابی و مدیریت براي خود ویژه هاي روش به و هستند متفاوت کامال اي مقوله الکچري هاي برند اما
 هستند مهمی موضوعات زیر موضوع 6 ، است پذیرفته صورت که اي گسترده بازار تحقیقات به بنا. دارند نیاز
 .نمایند ایجاد و طراحی را مشتري تجربه آنها روي تمرکز با باید لوکس هاي برند که

 
  ها باور روي تمرکز
 یشخص هاي باور. بپردازند ها باور روي بر تمرکز به ، برند هاي ارزش بر اتکا جاي به باید الکچري هاي برند
 می را افراد و دارد مختلفی هاي باور فرد هر ضمنا. است تر مهم و تر ارزش با ، ما برند ارزش از او براي فرد هر

 یعموم بازاریابی هاي کمپین اجراي به نباید الکچري هاي برند. نمود تفکیک باورهایشان اساس بر توان
 دشو می تمرکز مشتریانی روي بر مارکتینگ الکچري در. دهند قرار مخاطب را جامعه افراد تمام و بپردازند

 .است همراستا برند هاي باور با باورهایشان که
 Highباال عملکرد به شرکت این ، گرفت نظر در مورد این از خوب نمونه یک توان می را  Ferrari فراري

Performance  مانند گروهی هاي رسانه در فراري شرکت که شود می مشاهده ندرت به و دارد اعتقاد 

 می کی فرمول مسابقات در تبلیغات صرف را توجهی قابل بودجه اما نماید تبلیغات به اقدام … و تلویزیون
 سعی و اشدب مرتبط باال عملکر یعنی باورش با که کند می تمرکز تبلیغاتی روي بر براي فراري شرکت. نماید
 .کند تقویت کننده مصرف ذهن در را باور این اش تبلیغاتی هاي برنامه با کند می

 لوگو از فراتر
 رندب آن بصري هاي المان تمام به دارند دوست آنها ، کنند می فکر الکچري برند یک به مشتریان که زمانی
 به ( ها مونوگرام مانند مواردي شامل تواند می برند یک بصري هاي المان. لوگو یک به فقط نه کنند فکر

 نماد ،)  شود می گفته Monogram یکپارچه نماد یک ایجاد منظور به نماد یا حرف چندین یا دو ترکیب
 .باشد مفاهیم حتی و تصاویر ، ها الگو ، برند رنگ ، لوگو ، برند هاي
 به کنید می فکر برند این به که زمانی. است CHANEL  شنل برند مورد این براي عالی مثال موارد از یکی
 برند. کنید فکر مشکی کوتاه هاي لباس به شاید و ، مروارید ، 5 عدد ، کاملیا گل به ، سفید و سیاه هاي رنگ
 تصویر مخاطب ذهن در را آنها تکرار با و کنند انتخاب را خود هاي نماد فعال کامال طور به باید لوکس هاي
 .نمایند سازي
 کنید طراحی خاص تشریفات مشتریان براي
 روشف از فراتر را پا باید ها برند این. کنند نمی اکتفا محصول فروش پیشنهاد به صرفا الکچري هاي برند

 یم بودن فرد به منحصر این. دهند ارائه فردي به منحصر تشریفات یا خدمت مشتري به و گذاشته محصول
 برند یک خواهید می واقعا اگر اما باشد خوب فروش از پس خدمات و اي حرفه هاي فروشنده از استفاده تواند

 تجربه را خاص تشریفات این بتوانند مشتریان تا کنید طراحی ویژه تشریفات یک باید کنید خلق الکچري
 .کنند
 هک شعار این از استفاده با آنها. نماید خلق را تشریفات این اي ماهرانه طور به توانسته LE Labo عطر برند
 را خاص شخصی تجربه یک اند توانسته شود می کم شده تولید هاي عطر ي رایجه کیفیت زمان گذشت با

 اساس بر و دستی صورتی به مشتري روي پیش در و خرید هنگام در Le Labo هاي عطر تمام. نمایند خلق
 یزن مشتري نام و شود می حک عطر شیشه روي ساخت تاریخ سپس ، شوند می مخلوط هم با مشتري سلیقه

 هفته یک مدت به باید آورد خانه به را عطر مشتري اینکه از بعد. شود می پرینت شیشه روي برچسب روي بر
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 LE رعط یک خریدن ، تشریفات این از استفاده با.  شود تکمیل آن تولید فرآیند تا دهد قرار یخچال در را آن
LABO است عالی شخصی تجربه یک ، باشد محصول یک خریدن که آن از بیش. 
 شماست امپراطوري ي قلعه فروشگاه

 دشای. باشند داشته فروش زمان هاي نوآوري و فروش روش به اي ویژه بسیار تمرکز باید الکچري هاي برند
 مایدن معرفی الکچري فروشگاه را خود قدیمی شمایل با آجر تعدادي با توانست می فروشگاه یک گذشته در
 کنترل و چندگانه کاربرد با فضاهایی طراحی به اقدام باید که کند می بیان مارکتینگ الکچري اصل امروزه اما

 در تواندب مشتري و یابد انتقال مشتري به ها فضا این طریق از نیز ما برند هاي باور که اي گونه به نمود شده
 .کند کسب جذاب شخصی تجربه یک ها فضا این

BMW WORLD گبزر بسیار نمایشگاه این. است موضوع این براي عالی مثال یک آلمان مونیخ شهر در 

BMW موزه ، کنفرانس مرکز جدید، محصوالت نمایشگاه جمله از چندگانه هاي قابلیت داراي BMW و … 
 محصوالت اینکه فقط نه کنند تجربه را BMW برند توانند می مشتریان بزرگ ساختمان این در. باشد می

BMW بخرند را. 
 بکشانید خاص محدود جامعه یک به را مشتریان

 ولمحص آنها نیاز خیصتش از پس و کرده مشخص را خود مشتریان جامعه معموال عام یا انبوه تولید هاي برند
 در اما.  کنند تهیه هایشان نیاز رفع براي را محصول آن مشتریان تا کنند می روانه هدف جوامع سوي به را

 جاذبه ایدب الکچري هاي برند ، است دیگري شکل به قضیه لوکس هاي برند بازاریابی یا مارکتینگ الکچري
 با تريمش که باشد این تواند می ها جاذبه این از یکی. بکشانند خود سمت به را مشتري تا باشند داشته اي

 است ممکن. شود می محصول این کنندگان مصرف انحصاري و خاص جامعه یک وارد محصول این تهیه
 دبرن عقاید با همسو عقاید داراي که مشتریانی نهایت در اما شوند جامعه این وارد بخواهند زیادي مشتریان
 اما کوچک جامعه یک خود الکچري هاي برند مشتریان حقیقت در. بپیوندند جامعه این به توانند می هستند

 .دهند می تشکیل را خاص و انحصاري
 براي اما. بپردازید را آن قیمت تا کافیست فقط iPhone Gold گوشی یک تهیه براي شما مثال عنوان به

 نیدک برقرار صمیمی پیوند و باشید تعامل در برند این با زیادي مدت باید Hermés هاي کیف از یکی خریدن
 روش ، مشتریان به توجهی بی برخالف. کنید پیدا را هرمس شده تولید هاي کیف از یکی خریدن شانس تا

 شدن وفادار باعث و دهد می را خاص گروهی به تعلق احساس مشتري به ، مارکتینگ الکچري در شده ذکر
 .شد خواهند برخوردار مزایایی از خاص گروه این در عضویت خاطر به آنها و گردد می مشتریان
 سازي اسطوره

 بارق با را خود معموال عام هاي برند. است مارکتینگ الکچري در اهمیت حائز موارد از دیگر یکی اسطوره خلق
 برند هک است حالی در این ، کنند می بیان رقیب محصول به نسبت را محصولشان مزایاي و کنند می مقایسه
 رايب اي افسانه هاي داستان بتوانند باید الکچري هاي برند. شوند فضاهایی چنین وارد نباید الکچري هاي

 .شوند تبدیل هایشان داستان اسطوره به و کنند خلق مشتریان
. است Rolls Royce رویس رولز سازي خودرو شرکت مارکتینگ الکچري اصل این خوب هاي مثال از یکی
 ذکر تولید مراحل شخصا تا کرد دعوت خود هاي کارخانه به را خود مشتریان از محدودي تعداد شرکت این
 .کنند تجربه و ببینند را شده

 هاي تقسم تمام در باید و شوند منتقل دیگران به مستقیم غیر صورت به باید لوکس هاي برند هاي اسطوره
 امادغ طریق از معموال الکچري هاي برند. شوند دیده بازاریابی و ها فروشگاه ، محصوالت جمله از کار و کسب
 .کنند می مرتبط برند به را آن و خلق خود براي اي اسطوره هنر با ارتباط یا رازگونه هاي داستان کردن
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 لوکس برندهاي
 گران دو هر لوکس و پریمیوم برندهاي. پریمیوم برندهاي و لوکس برندهاي میان است تفاوت .اول نکته

 .متمایزش و خاص کیفیت براي دیگري و شده آفریده بودن نادر براي یکی اما هستند،
 و لسفهف یک ذوق، یک شامل باید بودن گران بر عالوه بلکه نیستند، گران فقط لوکس برندهاي .دوم نکته
 .باشند خودشان خاص هواي و حال یک

Luxury sets the price; price does not set luxury. 
 یک ظارانت در را مشتریانش همیشه باید. دهد قرار هدف را مشتریانش ناخودآگاه باید لوکس برند .سوم نکته
 و کمیاب کیفیت، با مرموز، باید. داشت نگاه  هنر بوي هم و دهد می مهارت بوي هم که خاص، و جدید کار

 لید،تو در را آدمهائی چنین اگر پس. کنند خلق توانند می اینچنینی طراحان فقط را نکات این. بود اصیل
 .نروید لوکس برند یک خلق دنبال ندارید برندینگ و تبلیغات
 زجوائ تبریک در چنل که هم چقدر هر. کند صحبت باال از تواضع عین در باید لوکس برند .چهارم نکته
 کرده انتخاب قرمز فرش براي را ما برند ”Eva Longoria  النگوریا اوا“ که این از بگوید گلوب گولدن

 !نداشت قرمز فرش روي را نفس به اعتماد این نبود چنل  اوا لباس اگر که دانند می همه  باز خرسندیم
 احترام هم الومارك یک مانند بتوانند باید. باشند هم الومارك باید لوکس برندهاي. عاطفی ارتباط .پنجم نکته
 طهراب. دارند دوستش که کند حس و شده واقع احترام مورد باید بالطبع هم مشتري. عشق هم و باشند داشته
 یم استفاده برند این از دیگري کسان چه که است مهم. هستند مهم هم برند مشتریهاي دیگر آن در که اي

 کلش باید کننده مصرف و کننده مصرف میان چنین هم و کننده مصرف و برند میان عاطفی ارتباط. کنند
 .گیرد
 رودو براي. باشد خاص معبد یک مانند باید لوکس برندهاي تماس نقاط و فروش نقاط ها، مغازه .ششم نکته
 .نیست حمام میکده ،  مشو داخل زده سر. دارد نیاز رسومی و آداب
 است؟ گرفتن صورت حال در چگونه لوکس برندهاي دگردیسی .هفتم نکته

 نمونه .شوند می بدل فرهنگی آیکونهاي به بگوییم بهتر. آورند می خود با را فرهنگ نوعی لوکس، برندهاي
 مایلش یک به که شود می دیده شرقی برندهاي در اندکی تعداد متاسفانه و غربی برندهاي میان در زیادي هاي

 شا اصلی هدف بازار در را خاصی فرهنگ  خود با که است فرهنگی شمایلهاي جمله از. اند شده بدل فرهنگی
 .دارد تاکید بریتانیا فرهنگی میراث بر که است بربري است آورده

 شارکتم توانائی دیگري و پایداري یکی: دارند تاکید اساسی مفهوم دو بر دگردیسی بعد در لوکس برندهاي
 تا دهش باعث باشد نیز روز به فرهنگی و رفتاري لحاظ به باید الکچري برند که مفهوم این. مشتریان دادن

 .دهند قرار خود کار دستور در را دیجیتال بازاریابی هاي راتژياست الکچري برندهاي
 در رندب این تولد به توجه با. است کرده خوش جا الکچري برندهاي صدر در ویتون لوئی که است سال سالیان
 یدرآمدهای با اجتماعی هاي شبکه مدیر یک و اجتماعی هاي شبکه متخصص سه که این دانستن ، هجدهم قرن
 برقراري براي برند این توان بیشتر. است جالب هستند کار به مشغول آنجا در سال در دالر هزار 90 باالي
 که دارد وجود خاص مشتریان براي هم اي ویژه کانالهاي البته و شود می خرج  فیسبوك و توئیتر در ارتباط
 طرحهاي شکلگیري در مشهور آدمهاي و خاص مشتریان نظر همچنین. کند القا را بودن خاص و مرموز حس
 .زنند می گشت آنجا دارند سلبریتیهائی چه ببینید بروید ویتون لوئی توئیتر صفحه به. دارد نقش آینده
 ستا شده منتقل صحیح شکل به و درست زمان در درست، و ویژه خرید به بودن گران از الکچري برند مفهوم
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 لوکس برندسازي در موثر فاکتور 9
 گرانتحلیل طوریکه به است؛ داده اختصاص خود به را بازارها سودآورترین از یکی لوکس کاالهاي صنعت امروزه
 از بسیاري توجه العاده خارق رشد نرخ این .اند زده تخمین صنعت این براي را درصد 12 ساالنه رشد بازار،

 .است کرده جلب خود به را گران صنعت
 گرانتحلیل طوریکه به است؛ داده اختصاص خود به را بازارها سودآورترین از یکی لوکس کاالهاي صنعت امروزه
 از بسیاري توجه العاده خارق رشد نرخ این.اند زده تخمین صنعت این براي را درصد 12 ساالنه رشد بازار،

 بسیاري هاي پیچیدگی از جذاب و پرسود بازار این حال عین در اما است کرده جلب خود به را گران صنعت
 یانم این در.باشد می لوکس برندینگ هاي تکنیک با وآشنایی قوي استراتژي نیازمند که است برخوردار
 طلبم ادامه در ؛ اند پرداخته لوکس کاالهاي صنعت در الزامی فاکتورهاي بیان به ها استراتژیست از بسیاري

9p هرکدام تشریح به و کرده معرفی را است شده بیان آرووا روهیت توسط که لوکس کاالهاي برندینگ 
 .پرداخت خواهیم

 
Performance: 

 می ایجاد مشتري براي خدمت یا محصول که اي فایده و کاربرد ها، ویژگی به عملکرد اول سطح :عملکرد
 باال، یتکیف, دهنده تشکیل مواد شامل که پردازد می لوکس کاالي فیزیکی بخش به واقع در. دارد اشاره نماید

 عواق در دوم سطح. شود می کاالها نوع این ویژه آوري فن و محصول العاده فوق قابلیت  منحصربفرد، طراحی
 آورد می بدست ها کاال این خرید با مشتري که عاطفی ارزش مثال عنوان به دارد اشاره مشتري تجربه به

 از نمادي Rolex مثال براي. گیرد قرار توجه مورد بایستی که باشد می لوکس کاالهاي عملکرد از بخشی
 .زیباییست و عشق از نمادي  Tiffany یا و باشد می قهرمانانه دستاورد

 
Pedigree: 

 و شخصیت از بخشی که هستند تاریخی اي نامه شجره داراي لوکس کاالهاي از بسیاري :وریشه اصالت
 بنابرین.دارد توجه نیز آن اصالت به رود می لوکس کاالي سراغ به مشتري وقتی. میسازد را لوکس برند داستان

 عملکرد دنبال به فقط  روند، می Chanel ویا Cartier برند سراغ که مشتریانی که باشیم داشته توجه باید
 یازمندن اصالت به لوکس کاالي پس دهند می اهمیت برندها این غنی ریشه و اصل به بلکه نیستند محصول
 .است

 
Paucity: 

 که است یهای تاکتیک از یکی کمیابی باشدو می کاالها سایر عرضه از متفاوت لوکس کاالهاي عرضه :کمیابی
 هک کند می عمل صورت این به شیوه این. گیرد می قرار استفاده مورد کاالها گونه این به ارزش افزودن براي
 ستیابید براي افراد طبیعی میل تا نماید می تولید محدود تعداد یا و سفارشی بصورت فقط را کاالها از برخی

 خود قطف صرفا که کنند استفاده کاالیی از دهند می ترجیح لوکس مشتریان.نماید تحریک را ویژه کاالهاي به
 .باشند داشته را آن به دستیابی توان

 
Personal: 

 شود داده شکل آن به تبلیغات وسیله به و بشود ریزي طرح شخصیت باید لوکس برند براي :شخصیت
 و رنگ, تصاویر با شده ایجاد هویت که که بطوري باشد، عاطفی هاي ارزش و رازها و رمز داراي که شخصیتی.
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 جرهش داراي که حال عین در لوکس برند شده ایجاد شخصیت. باشد ترویج و تشخیص قابل صدا تن حتی یا
 و بوده پایدار نسبتا باید شده ساخته هویت این واقع در باشد برخوردار نیز تازگی از باید است اصیل اي نامه
 عاطفی طهراب ایجاد براي تبلیغاتی فیلمهاي ساخت و ازتبلیغات استفاده. باشد برخوردار پویایی از حال عین در

 .باشد می موثر بسیار لوکس برند شخصیت با مخاطب
 

Public figures: 
 توجه درجلب همواره جامعه سرشناس و تاریخی هاي شخصیت, مشهور افراد از استفاده :عمومی هاي چهره
 طور به .گردد استفاده ها چهره از درست اي شیوه به بایستی البته است، بوده موثر برند به اعتبار دادن و عموم
 یم استفاده لوکس برند از سینما و سیاست مطرح هاي چهره یا سلطنتی هاي خانواده که این نمایش مثال
 گرا لوکس مشتریان زیرا باشد موثر بسیار لوکس کاالهاي مشتریان خرید انگیزه ایجاد در تواند می کنند

 هاي چهره از دعوت ها، قرمز فرش مراسم برگزاري. باشند داشته گرایانه کمال سبک به زندگی عالقمندند
 .اشدب می ها چهره از تبلیغاتی استفاده براي خوبی بسیار هاي شیوه کاال اولیه نمایش مراسم در سرشناس

 
Placement: 

 یم صورت آنجا در ارتباط اولین زیرا دارد لوکس برندینگ صنعت در اي ویژه نقش فروشگاه محل :جایگاه
 یناتتزئ داراي بایستی کاال فروش محل. کند لمس نزدیک از را کاال تواند می مکان این در مشتري و پذیرد
 تاثیر مناسب محیطی ور شیک هاي نمایش پیش و انحصاري دعوتهاي از استفاده. باشد توجه مورد و زیبا

 ستگیآرا از باید و آیند می بحساب فضا این از بخشی کارمندان و همکاران. دارد لوکس مشتریان روي بر زیادي
 .باشند برخوردار مناسبی جلوه و

 
Public relation: 

 عمومی افکار بر تاثیرگذاري براي باالیی توان از و دارد برند گسترش در بزرگی بسیار نقش :عمومی روابط
 باطارت ایجاد به که هستیم قوي عمومی روابط نیازمند برند هاي ویژگی و ها پیام انتقال براي.است برخوردار

 .ابدی می گسترس دهان به دهان تبلیغات و ها بحث, گوها و گفت طریق از ما برند. بپردازد مشتري با برند
 

Pricing: 
 شتربی برابر ده حاضرند لوکس کاالهاي کنندگان مصرف زیرا است برخوردار باالیی اهمیت از :گذاري قیمت
 را قیمت که ستا لوکس برند این این بنابر. دارد بیشتري کیفیت برابر سه فقط که بپردازند کاالیی بابت پول

 .محصول کیفیت نه و کند می تعیین
 شتركم نظر و است بوده ها استراتژیست از بسیاري بحث کانون همواره لوکس کاالهاي گذاري قیمت استراتژي

 حس اندتو می کاالها این باالي قیمت زیرا باشد داشته منطقی قیمتی نباید لوکس کاالي که است این آنها
 .دهد افزایش کاالها این مشتریان در را خودنمایی

 
Persona: 

عالوه انسجام کاربردهاي آن در نظر مشتري و عمدتا منتج از برجستگی متمایز آن به :وکسپرسوناي برند ل
دوم ارتباط برند در طول تبلیغات آن است. هویت بصري برند، جذبه و ارزش احساسی برند را در ظاهر آن 

 .است کند. هماهنگی منظم و متمایز بصري، براي ایجاد تصویر ذهنی متمایز برند بسیار مهمجمع می
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هاي برند، دیگر عناصر طراحی مانند وسیله کاربرد منسجم هویت آن، رنگتواند بههماهنگی بصري برند می
ه هویت کفرد نمود پیدا کند. درحالیبهفرد، محیط برندینگ و حتی تن صداي منحصرنمادها، طراحی منحصربه

جانبه یغ برند لوکس یک ابزار پویا و چند، اما تبلبصري برند لوکس یک فاکتور نسبتا ثابت و مستحکم است
 .شودمحسوب می

بودن امروزي، براي روز و جذابکند، حفظ ویژگی بهاگرچه گذشته برند نقش مخصوص به خود را ایفا می
راي تنها نیازمند ایجاد میل بارتباط با دوام و پایدار برند بسیار با اهمیت است. بنابراین تبلیغات لوکس نه

کردن برند جذابیت آن را افزایش دهد. در ، بلکه همزمان بایستی با دلخواه و آرمانیي فصلی استهاکلکسیون
 :توانند موارد زیر را شامل شوندهاي تبلیغاتی لوکس مییک سطح کلی، پیام

 .کردن آن از برندهاي تولید انبوهبودن برند براي دورنمایش لذت و عاطفی 

 .مال استثنایی و مختص نشان برند استکردن دنیا و محیطی که کاخلق 

 .هاي اساسی در تولید و موارد اجرایی آنوجود آوردن تفاوتبه 

ویدئویی  هايطوالنی یا فیلم هاي بازرگانیپیام زیک روند نسبتا جدید در ارتباط برندهاي لوکس، استفاده ا
اي براي برندهاي لوکس که روند حرفهواضح است که این کوتاه براي ایجاد عالقه با مخاطب آنالین است. پر

تواند وجوي پلی بین دنیاي تبلیغات چاپی و دنیاي آنالین به سرعت درحال گسترش هستند، میدر جست
طول دقایق کوتاهی یک فهم روشن از تصویر برند یا داستانی توانند در کارکرد داشته باشد. این تبلیغات می

به بیننده منتقل کنند. فارغ از این مسائل، برندهاي لوکس همراه با تصمیم که برند در تالش براي انتقال است، 
ا در کردن آنهوسیله همراهبه وجوي فضاهاي دیجیتالیجست از طریق تبلیغات، در» ارتباط حسی«افزایش 

 .اندسازي خود بودههاي فعالبرنامه

رود تا آنجا که مشتریان فکر ز محصول میهدف این کار نیز ایجاد یک رابطه نزدیک با برند است که فراتر ا
  .اندکنند نیمه گمشده خود را یافتهمی

  براي مثال، برند تیفانی با هدف تقویت ارتباط برند خود با عشق و احساس، سایت

 whatmakeslovetrue.com خواهند که میعنوان راهنمایی براي کسانیو یک اپلیکیشن آیفون را به
هاي منتخب هایی از داستاناندازي کرد. این سایت همچنین نمونهروابط عاشقانه خود را پیش ببرند، راه

 گذارد تا با مشتریان خود ارتباط برقرار کند. هدف ممکن استهاي واقعی افراد حقیقی را به نمایش میعشق
پردازي نباشد اما این کار عمدتا براي ایجاد عالقه یا اشتیاق براي ضرورتا درگیر کردن یک مخاطب در قصه

بودن با داشتن یک  برند یا محصول تاثیرگذار خواهد بود. همچنین حفظ فاکتور جذابیت، مدرن و جدید
 .دیالوگ مداوم یک ابزار قدرتمند یا مؤثر است
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 لوکس برند یک وکارکسب مدل
 
 از ستهد آن توسط تاریخ طی در موضوع این. است وکارکسب مدل یک عبارتی به الکچري یا لوکس برند یک

 اري،فر گوچی، شانل،: است شدهثابت خوبیبه اند،داشته فرماییحکم خود براي دنیا در که لوکس برندهاي
 . . . و رولکس

 وکارکسب مدل یک خود براي شوند،می اداره خانوادگی صورتبه همچنان هاآن از برخی که ها،شرکت این
 مدل این. شودمی شناخته هاآن سودآوري و موفقیت ستون عنوانبه که اندکرده ایجاد را فردمنحصربه

 این. دباشمی صنعتی هر در کنونی وکارهايکسب از بسیاري وکارکسب مدل مقابل نقطه در درواقع وکارکسب
 و لوکس برند یک فرديمنحصربه وجه حفظ موجب که است استوار ايگیرانهسخت و دقیق اصول بر مدل

 رواقعد که است شدهاشاره موارد این از برخی به ادامه در. شودمی برندها دیگر با برند آن بودن ناپذیر مقایسه
 :شوندمی نامیده بازاریابی هايقانون ضد نوعیبه
 و محلی فرهنگ نماینده لوکس برند: کنید جغرافیایی نقطه و منطقه یک به منحصر را تولید فرایند –
 .است معاصر بهذم هنر
 یک ولیدبازت و ساخت براي ارتباط برقراري پی در لوکس برند: نکنید استفاده تبلیغات از فروش براي –
 راکهچ شود،نمی گیرياندازه فروش میزان در مدتکوتاه هايافزایش طریق از هدف این به دستیابی. است رؤیا

 خرید زا پیش فرد هیجان کاهش موجب لوکس کاالي یک مالکیت شده،بنديبسته مصرفی محصوالت برخالف
 .شودمی لوکس کاالي همان

 اشتند ارزش از بخشی: گیرندنمی قرار شما هدف بازار جزء کنید برقرار ارتباط بازار از هاییبخش با –
 میترس به دیگر ضروري بخش یک اما است، موردنظر محصول باکیفیت صنعتگري همان لوکس کاالي یک

 یلدل همین به. کنندنمی استفاده لوکس برند آن از و نبوده آن صاحب که است افرادي توسط آن شناختن
 دل در را خودش اما آید،می حساببه کوچک لوکس برند یک باوجوداینکه مارتین، آستون برند که است
 رس از نگاهی با و شده آن متوجه خیابان سطح در عادي فرد هر درنتیجه کند،می معرفی باند جیمز هايفیلم

 .کنندمی نگاه آن راننده به تحسین
 کی در کیفیت قطعات، و اجزاء یابی منبع از :باشید داشته اختیار در را ارزش زنجیره کامل کنترل –
 .باشد تهداش قرار کامل کنترل در ارزش زنجیره فرایند تمام که است ارائه و انتقالقابل زمانی تنها لوکس برند
 ارائه و فردفردبه تعامل آن در که است جاییهمان این: باشید داشته اختیار در را توزیع فرایند کامل کنترل –

 . باشد جامع و کامل باید برند با تعامل از مشتري تجربه. بیفتد اتفاق باید فردفردبه خدمات
 وماًلز محصول یک به نسبت مجوز و امتیاز ارائه :نکنید واگذار را خود محصول از مجوز یا امتیاز هرگز –

 برندهاي. شودمی بد تجربه یک داشتن از کنندگانمصرف نارضایتی ریسک افزایش و کنترل رفتن بین از موجب
 توزیع یا رائها امتیاز که کسانی اما دهند،می نوید را استثنایی تجربه یک و استثنایی کیفیت ارائه همواره لوکس

 این. باشند سودآور هم امتیاز و مجوز دریافت هزینه پرداخت از پس حتی باید کنندمی دریافت را محصول
 مینه به. شودمی حاصل توزیع کیفیت یا محصوالت کیفیت دادن کاهش صورت در تنها هاآن براي سودآوري

 زا پس کند واگذار هم امتیازي هم اگر یا کند،نمی واگذار امتیازي یا لوکس برند یک عموماً که است دلیل
 .شودمی آن گرفتن پس و بازخرید به مجبور مدتی

 شدن ثروتمند حال در عموماً جامعه متوسط طبقه کهازآنجایی :دهید افزایش را متوسط قیمت همیشه –
 براي یاییرو عنوانبه همواره اینکه براي لوکس برند یک هستند، مالی ازنظر بهتر موقعیت یک در گرفتن قرار و

 هاییخشب در بکند، چنین اگر. بکند خودش هايقیمت کاهش یا تهاتر به اقدام هرگز نباید کند، جلوه طبقه این
 کار دستور در هم اگر موضوع این. آوردمی فراهم را خودش محصوالت به متوسط طبقه دسترسی موجبات
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 تحال خاص هاياستراتژي و حرکت با همچنین و پذیرد انجام محدود بسیار سطحی در باید باشد، داشته قرار
 .شود اجرا بازار در همآن عکس

 همانند مشتریان با کردن رفتار یعنی لوکس :دهید توسعه را مراجعین با فردفردبه و مستقیم ارتباط –
 و فردبهفرد و مستقیم تعامل وجود لزوم کردن رفتار گونهاین! سلطنتی عبارتی به یا ویژه و مهم بسیار افراد

 .کندمی اجباري را شخصی
 لمث برندهایی روازاین. است اجراقابل صنعتی و حوزه هر و شرکت هر براي لوکس برند یک وکارکسب مدل
 شناخته لوکس هايشرکت عنوانبه هستند هاییشرکت از هایینمونه Nespresso نسپرسو ،Appleاپل
 اصول در هاییتفاوت است ممکن البته. کنندمی دنبال را لوکس برند یک وکارکسب مدل اما شوند،نمی

 ملهازج باشد، داشته وجود است ممکن مختلف صنایع در مختلف لوکس هايشرکت بین در باال در شدهمطرح
 منطقه یک انحصار از تولید فرایند کردن خارج پی در عموماً لوکس برندهاي فشن، و مد حوزه در مثل

 .هستند قیمتارزان کار نیروي یافتن طریق از هاهزینه کاستن براي جغرافیایی
 


