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پرســنال برندینــگ یــا برندســازی شــخصی یــک اســتراتژی بــزرگ و بســیار کاربــردی در 

دنیــای اقتصــاد امــروز بــه حســاب مــی رود. امــا چطــور بایــد یــک پرســنال برندینــگ 

خــوب داشــته باشــیم؟ در ایــن مقالــه ســعی شــده تــا بعضــی از راهکارهــای مهــم و 

کاربــردی در ایــن مســئله را بــرای شــما بازگــو کنیــم.

ــت.  ــزی اس ــه چی ــان چ ــدف نهایی ت ــدارد ه ــی ن ــروز تفاوت ــب وکار ام ــای کس در دنی

ــه از  ــد و چ ــغ می کنی ــود را تبلی ــب وکار خ ــه کس ــد، چ ــال کار می گردی ــه دنب ــه ب چ

ــک  ــوان ی ــت عن ــد تح ــد، بای ــتفاده می کنی ــد اس ــب درآم ــرای کس ــود ب ــص خ تخص

ــی از  ــگ یک ــنال برندین ــا پرس ــخصی ی ــازی ش ــید. برندس ــته باش ــت داش ــد فعالی برن

کاربردی تریــن اســتراتژی های بازاریابــی اســت کــه از قضــا در زمینــه بازاریابــی آنالیــن 

ــما  ــه ش ــه ب ــت ک ــخصی اس ــد ش ــن برن ــع ای ــتری دارد. درواق ــب بیش ــرد به مرات کارب

ــه  ــزی ک ــد؛ امــا چی ــه موفقیــت را ســریع تر طــی کنی ــا راه صعــود ب ــد ت کمــک می کن

ــرای ســاختن یــک برنــد شــخصی بــه  در اینجــا قابل توجــه اســت ایــن اســت کــه ب

ــاز داریــد. درحقیقــت برنــد شــما چیــزی اســت کــه از  ــر از محبوبیــت نی چیــزی فرات

ــب وکارهای  ــایر کس ــن س ــی در بی ــند و به نوع ــما را می شناس ــتریان ش ــق آن مش طری

مشــابه شــما را متمایــز می داننــد. می تــوان گفــت کــه شــما بــه دنبــال هــر نتیجــه ای 

از کســب وکار خــود باشــید، بــا ســاخت یــک برنــد شــخصی به ســادگی می توانیــد بــه 

آن دســت یابیــد. اگــر شــما بتوانیــد برنــد شــخصی خــود را بــه مشــتریان بشناســانید 

ــًا  ــه تقریب ــت ک ــود گف ــد، می ش ــا بی اندازی ــر زبان ه ــر س ــه آن را ب ــان عامیان ــه زب و ب

ــد. ــی کرده ای ــت را ط ــیر موفقی ــش از مس ــن بخ اصلی تری

در ایــن مقالــه از وب ســایت مدیــروب مــا 9 راهــکار اساســی یــا بهتــر اســت بگوئیــم 

9 فوت وفــن کلیــدی بــرای ســاخت یــک برنــد شــخصی را بــه شــما به صــورت بســیار 

1

www.takbook.com

https://modireweb.com


9 قدم اساسی و مهم برای ساخت برند شخصی

www.modireweb.com

مؤثــر ارائــه داده ایــم. شــما بــا مطالعــه دقیــق ایــن راهکارهــا دیــد خیلــی بهتــری از 

مســئله برندینــگ و بــه ویــژه پرســنال برندینــگ بــه دســت خواهیــد آورد.

 

 

1. خودتان را درک کنید
قــدم اول در بحــث ســاخت و توســعه یــک برنــد شــخصی، شــناخت خودتــان اســت. 

بــه دلیــل اینکــه تمامــی اشــخاص ایــن تصــور را دارنــد کــه خودشــان را بــه خوبــی 

ــؤال  ــا س ــد؛ ام ــاده می پندارن ــاده و س ــیار پیش پاافت ــه را بس ــن مرحل ــند ای می شناس

اصلــی اینجاســت کــه آیــا شــما واقعــًا خودتــان را بــه خوبــی می شناســید؟ تاکنــون 

ــی  ــن مخلوق ــر پیچیده تری ــه بش ــت ک ــده اس ــف گفته ش ــای مختل ــا در کتاب ه باره

ــان  ــواره خودم ــا انســان ها هم ــد. م ــی می کن ــن زندگ ــره ی زمی ــر روی ک ــه ب اســت ک

ــا مــا  ــه ایــن نکتــه فکــر می کنیــم کــه آی ــا بقیــه مقایســه می کنیــم و همیشــه ب را ب

از دیگــران برتــر هســتیم و آیــا دیگــران نــکات برتــری نســبت بــه مــا دارنــد؟ اگرچــه 
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ــا  ــه ب ــا دیگــران ازجمل ممکــن اســت ایــن مســئله شــما را در یــک رقابــت ســخت ب

ــر  ــن مســئله تأثی ــا ای ــدازد ام ــی ان ــد ب ــه در حیطــه شــما فعالیــت می کنن کســانی ک

چندانــی بــر روی پیشــرفت برنــد شــما نــدارد. چیــزی کــه مهــم اســت ایــن اســت کــه 

ــد. ــز می نمای ــزی شــما را از ســایرین متمای ــد چــه چی ــًا بدانی دقیق

درواقــع شــما بایــد نقــاط ضعــف و قــوت خــود را بــه خوبــی بشناســید و بــه خوبــی 

بدانیــد کــه شــما کــه هســتید، چــه مهارت هایــی داریــد و چــه کارهایــی قــرار اســت 

ــر اســت بنشــینید و  ــه اســت، پــس بهت ــد. ایــن قــدم بســیار درونگرایان انجــام دهی

فکــر کنیــد کــه چــه چیــزی شــما را تبدیــل بــه خودتــان و چیــزی کــه واقعــًا هســتید 

می کنــد. در ایــن مــورد پیشــنهاد می کنیــم قبــل از اینکــه حتــی شــروع بــه ســاخت و 

پیاده ســازی ایده هــای خــود کنیــد، ابتــدا زمــان کافــی بــرای اینکــه ماهیــت شــخصی 

خودتــان را کشــف کنیــد بگذاریــد. اگــر دیرتــر امــا بــا اطالعــات بیشــتر فعالیــت خــود 

را شــروع کنیــد خیلــی بهتــر اســت تــا اینکــه بــدون اطــالع و شــناخت کافــی از نیازهــا 

و اهدافتــان کار خــود را اســتارت بزنیــد.
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2. تحقیق کنید و گروه های هدف خود را تعریف کنید
هنگامی کــه شــما مهارت هــای خــود را بــه خوبــی شناســایی کردیــد قــدم بعــدی شــما 

تحقیــق در مــورد زمینه هایــی اســت کــه شــما در آن هــا پتانســیل رشــد و شــکوفایی 

ــا یــک صنعــت  ــی ی ــه موقعیــت جغرافیای ــد بســته ب ــد. ایــن زمینه هــا می توانن داری

ــی  ــه زمینه های ــت ک ــوان گف ــاده تر می ت ــور س ــه ط ــند. ب ــاوت باش ــوص متف به خص

کــه شــما در آن هــا موفق تــر هســتید و می توانیــد کســب وکار خــود را در آن هــا بهبــود 

ــرای  ــران ب ــه دیگ ــد ک ــرار بگیری ــی ق ــر جای ــان کلی ت ــه بی ــد و ب ــدا کنی ببخشــید را پی

ــف وجــود  ــی بخش هــای مختل ــل شــوند. در هــر صنعت توانایی هــای شــما ارزش قائ

دارد امــا نکتــه ای کــه هســت پیــدا کــردن قســمتی اســت کــه بــه شــما موقعیت رشــد 

و شــکوفایی را بدهــد؛ بنابرایــن یــک لیســت از تمامــی ایــن موقعیت هــا بــرای خــود 

ــاره ی  ــق درب ــتجو و تحقی ــتفاده از جس ــا اس ــد ب ــت می توان ــن لیس ــد. ای ــه نمایی تهی

احتیاجــات هــر صنعــت و نقشــی کــه شــما در جهــت برطــرف کــردن آن نیــاز عمــل 

خواهیــد کــرد ســاخته شــود.

به عنوان مثــال اگــر مهــارت شــما در نوشــتن مقــاالت و ویراســتاری آن هــا اســت پــس 

ــد  ــرای شــما فراهــم خواهن ایــن موضوعــات محــدوده وســیع تری از موقعیت هــا را ب

آورد و یــا اگــر شــما در زمینه هــای کامپیوتــری بیشــتر تجربــه داریــد بــه طــور قطــع 

ــک  ــه ی ــدن ب ــل ش ــور تبدی ــه منظ ــما ب ــرای ش ــتری ب ــیل بیش ــه پتانس ــن زمین در ای

ــر و آی تــی  ــه کامپیوت ــد وجــود دارد چــرا کــه زمینه هــای کاری مباحــث مربــوط ب برن

خیلــی گســترده اســت. وقتــی  کــه شــما بایــد یــک صنعــت را انتخــاب کنیــد، درواقــع 

شــما در حــال انتخــاب موضــوع یــا موضوعاتــی هســتید کــه از انجــام دادن آن لــذت 
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ــن  ــه ای ــد ک ــایی می کنی ــد را شناس ــری می بری ــود قابل توجه ت ــن س ــتر و همچنی بیش

محدوده هــا می تواننــد در مــورد ســالمتی، تکنولــوژی، کامپیوتــر، مــواد غذایــی و هــر 

حــوزه ی دیگــری باشــد. پــس بهتــر اســت بــه خاطــر بســپارید کــه ســاخت یــک برنــد 

شــخصی قبــل از هرچیــز نیــاز بــه پیــدا کــردن عالقــه و اســتعداد شــما بــه یــک زمینــه 

خــاص دارد.

3. اجتماعی شوید
حــال کــه در مرحلــه ی قبلــی هــدف خــود را مشــخص کردیــد، وقــت آن اســت کــه از 

شــبکه های اجتماعــی بــرای متمایــز کــردن خــود و همچنیــن جهــت اعتبــار بخشــیدن 

بــه کار خــود اســتفاده نماییــد. اخیــرًا شــبکه های اجتماعــی از ابــزاری بــرای ســرگرمی 

و اشــتراک لحظــات و روزمرگی هــای زندگــی شــخصی، تبدیــل بــه ابــزاری بــرای ارتقــاء 

ــد  ــی شــده اند. در چن ــه خصــوص تجارت هــای اینترنت ــه کســب وکارها ب بخشــیدن ب

ســال اخیــر شــبکه های اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام، یوتیــوب، فیس بــوک، لینکدیــن، 

توییتــر و ... پیشــرفت های قابل توجهــی داشــته اند به طوری کــه امــروزه مــردم 

بیش ازپیــش بــه ایــن رســانه ها روی آورده انــد و کمتــر کســی را می توانیــد پیــدا کنیــد 

کــه در ایــن شــبکه ها عضویــت نداشــته باشــد. تمامــی کســب وکارها به گونــه ای بــه 

5

www.takbook.com

https://modireweb.com


9 قدم اساسی و مهم برای ساخت برند شخصی

www.modireweb.com

ــران  ــری از کارب ــن شــبکه های اجتماعــی متصــل هســتند و هــرروزه بخــش بزرگ ت ای

از ایــن طریــق بــرای کســب وکارهای کوچــک و بــزرگ بــه مشــتری تبدیــل می شــوند. 

ازایــن رو کارآفرینــان نوپــا تمامــی اســتراتژی های خــود را بــرای بهــره گرفتــن از ایــن 

ــد. ــه کار می گیرن ــبکه ها ب ش

ــانه ها  ــن رس ــق ای ــا از طری ــد ت ــود را بچینی ــه خ ــزی برنام ــر چی ــل از ه ــن قب بنابرای

بیشــتر دیــده شــوید؛ امــا یادتــان باشــد کــه چیــزی کــه در ایــن شــبکه ها بــه اشــتراک 

ــار شماســت و شــما را از دیگــران متمایــز  ــه نوعــی اعتب ــد  و ب می گذاریــد نشــانه برن

ــت  ــد نهای ــتراک می گذاری ــه اش ــه ب ــی ک ــاب محتواهای ــس در انتخ ــد. پ می نمای

ــیار  ــد بس ــما بای ــت های ش ــر پس ــن ظاه ــد. همچنی ــرج دهی ــه خ ــواس را ب وس

حرفه ای تــر از رقیبانتــان باشــد چــرا کــه ارتبــاط بصــری بــا مخاطــب تأثیــر غیرقابــل 

توصیفــی دارد. اگــر خودتــان مهارتــی در زمینــه طراحــی نداریــد بهتــر اســت کــه یــک 

کارشــناس را بــرای تولیــد محتــوا بــرای شــبکه های اجتماعــی خــود اســتخدام کنیــد. 

ــد شــما را  ــه می گذاری ــه پســت هایی ک ــه خاطــر داشــته باشــید ک ــن ب ــر ای ــالوه ب ع

بایــد مســتقیمًا بــه هدفتــان برســاند.

ــری  ــاب کارب ــاخت حس ــال س ــه در ح ــان هنگامی ک ــا کارفرمای ــخاص و ی ــب اش اغل

شــبکه های اجتماعــی هســتند نهایــت تمرکــز خــود را بــه خــرج نمی دهنــد و خــود را 

ســرگرم کارهــای دیگــر کــه در بســیاری مواقــع نامربــوط هســتند می کننــد و درنهایــت 

ــید  ــته باش ــاد داش ــه ی ــوند. ب ــنگ ها دور می ش ــتند فرس ــدا داش ــه در ابت ــی ک از هدف

ــر روی درک  ــی ب ــر بســیار قابل توجه ــد در شــبکه های اجتماعــی تأثی ــه ســاختن برن ک
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افــراد از کســب وکار شــما دارد. تأثیــری کــه حتــی تصــور آن را هــم نمی توانیــد بکنیــد! 

ازایــن رو هرگــز ایــن موضــوع را بــی ارزش در نظــر نگیریــد و بــه آن بهایــی دوچنــدان 

دهیــد.

4. در ذهن مشتریان درگیری ایجاد نمایید
ــای  ــر ابزاره ــی و دیگ ــبکه های اجتماع ــروزه در ش ــه ام ــادی ک ــرات زی ــف تغیی ــه لط ب

ــا  ــار ب ــر از انتظ ــیار فرات ــد بس ــما می توانی ــت، ش ــده اس ــاد ش ــن ایج ــی آنالی ارتباط

مشــتریان خــود ارتبــاط برقــرار نماییــد و از ایــن طریــق بــه آن هــا اجــازه می دهیــد کــه 

بفهمنــد کــه شــما دقیقــًا چــه کاری انجــام می دهیــد. مشــتریان شــما در شــبکه های 

ــا حتــی به صــورت شــخصی  ــد و ی ــرای شــما نظــر ارســال کنن ــد ب اجتماعــی می توانن

ــا  ــش ب ــما بیش ازپی ــه ش ــود ک ــبب می ش ــوع س ــن موض ــد. ای ــام دهن ــما پی ــه ش ب

مشــتریان خــود ارتبــاط نزدیــک داشــته باشــید؛ امــا ایــن بــدان معنــی نیســت کــه 

خودتــان را در میــان پلتفرم هــای شــبکه اجتماعــی گــم کنیــد و ندانیــد کــه دقیقــًا چــه 

ــده ی  ــانه ها بازتاب دهن ــن رس ــان در ای ــه حرکاتت ــد ک ــد. بگذاری ــام می دهی کاری انج
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مهارت هــای شــما باشــد. دوســتان، دنبــال کننده هــا و حتــی بازدیدکننــدگان معمولــی 

ــه  ــه چگون ــان و این ک ــان و برندت ــاره خودت ــب درب ــق جال ــا حقای صفحــات خــود را ب

ــرای آن هــا ســودآور باشــید درگیــر کنیــد. می توانیــد ب

از اینکــه غیرمرســوم باشــید و کارهــای جدیــد انجــام دهیــد نترســید و ریســک پذیر 

ــام  ــر را انج ــای زی ــد کاره ــید می توانی ــزی برس ــن چی ــه چنی ــه ب ــرای اینک ــید. ب باش

دهیــد:

داستان خودتان و برندتان را به اشتراک بگذارید.	 

بیوگرافی خودتان را در اختیار مخاطبین قرار دهید.	 

نکات جالب، آموزنده و یا هشداردهنده را به دنبال کنندگان گوشزد کنید.	 

به دیگران با حالتی که منجر به ایجاد یک گفتگو شود پاسخ دهید.	 

در مــورد چیزهایــی کــه خــارج برندتــان اســت ولــی شــما از آن دانــش کافــی داریــد 

ســخن وری کنیــد.

به بیان دیگــر، بــا ایــن روش هــا و دیگــر راهکارهــا بــرای ایــن مــورد، بــا ایجــاد درگیــری 

ــان را در  ــان حضورت ــال کننده هایت ــراد و دنب ــن اف ــان( در ذه ــما و برندت ــورد ش )در م

ــه ســاخت  ــه ب ــه ای کلیــدی اســت ک ــًا نکت ــد و ایــن دقیق بیــن مــردم حفــظ می کنی

برنــد شــخصی شــما کمــک بزرگــی خواهــد نمــود.
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5. همه کارها را به تنهایی انجام ندهید
بــه تاالرهــای گفتمــان، ســمینارها و کنفرانس هــا و همچنیــن کارگاه هــای آموزشــی کــه 

مربــوط بــه حــوزه ی فعالیــت شماســت برویــد و در آنجــا جامعــه ی کســب وکار خــود 

را مالقــات کنیــد. در ایــن فرآینــد ممکــن اســت کــه بــا فرصت هــای طالیــی دیگــری 

نیــز روبــه رو شــوید کــه حتــی ممکــن نبــود آن هــا را شناســایی کنیــد. ایــن گروه هــا 

نیــاز بــه حضــور فیزیکــی شــما دارنــد و بهــره ای کــه از آن هــا می بریــد معمــوالً جــز 

ــد. ــه دســت نخواهــد آم ــه به صــورت حضــوری در آن محــل باشــید ب هنگامی ک

ــزاران گروه هــای مجــازی وجــود  ــن محل هــای حضــوری، ه ــر ای ــالوه ب ــن ع همچنی

دارد کــه در آن هــا به صــورت آنالیــن دربــاره ی ســودها و بهره هــا، احتیاجــات و 

ــه ایــن گروه هــا  ــن به روزرســانی ها بحــث می شــود. پــس ســعی نماییــد ک جدیدتری

و مخصوصــًا آن هایــی کــه بیشــتر بــا کســب وکار شــما در ارتبــاط اســت را پیــدا کنیــد 

و از طریــق پیوســتن بــه ایــن گروه هــا دانــش خــود و همچنیــن ارتباطــات خــود بــا 
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ــید  ــن باش ــد. مطمئ ــش دهی ــد را افزای ــما کار می کنن ــوزه ش ــه در ح ــرادی ک ــر اف دیگ

افــراد زیــادی هســتند کــه دقیقــًا در جایــگاه شــما بــوده و مثــل شــما بــه دنبــال تبــادل 

ــار  ــات، راهکارهــا و اخب ــراد اطالع ــن اف ــی از ای ــد هســتند. شــاید خیل اطالعــات مفی

ــد. ــا نمی دانی ــزی از آن ه ــچ چی ــما هی ــه ش ــند ک ــته باش ــت اولی داش دس

بــا اندکــی جســتجو در گــوگل و یــا اینســتاگرام می توانیــد لینــک ایــن گروه هــا را پیــدا 

ــوید  ــو می ش ــا عض ــن گروه ه ــما در ای ــه ش ــد. هنگامی ک ــا بپیوندی ــه آن ه ــد و ب کنی

عــالوه بــر اینکــه ممکــن اســت کانالــی جدیــد بــرای دریافــت مشــتری پیــدا کنیــد، 

نکتــه دیگــری وجــود دارد کــه بســیار ارزشــمندتر اســت. اعضــای ایــن گروه هــا معمــوالً 

ــتباهات درس  ــن اش ــد از ای ــما می توانی ــد و ش ــخن می گوین ــود س ــتباهات خ از اش

ــه  ــی را تجرب ــه موضوع ــدون اینک ــد و ب ــه نکنی ــا را تجرب ــز آن ه ــما نی ــا ش ــد ت بگیری

کنیــد یــا خطــر ریســک آن را بپذیریــد، از دانــش کافــی دربــاره ی انجــام آن بهره منــد 

ــخاص  ــه اش ــد ک ــاد بگیری ــد ی ــا می توانی ــن گروه ه ــن در ای ــد. همچنی ــد ش خواهی

ــن  ــر ای ــالوه ب ــد و ع ــد کرده ان ــت رش ــما اس ــابه ش ــه مش ــب وکاری ک ــه در کس چگون

می توانیــد اســتعداد خــود را بــه اشــتراک بگذاریــد و اعتبــار خــود را در بیــن همــکاران 

افزایــش دهیــد.
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6. از اجتماعات برای برندسازی استفاده نمایید
همان طــور کــه در بخــش پنجــم نیــز ذکــر شــد، شــما می توانیــد از گروه هــا، ســمینارها 

یــا کنفرانس هــا بــرای نمایــش دادن اســتعدادتان بــه دیگــران اســتفاده کنیــد. چیــزی 

ــا  ــد ت ــت اســت پــس ســعی کنی ــرد خالقی ــرار می گی ــورد ســتایش ق ــه همیشــه م ک

ــد  ــک برن ــن ی ــه مخاطبی ــد ک ــوش نکنی ــد. فرام ــرج دهی ــه خ ــت ب ــد خالقی می توانی

ــه مشــتری هســتند،  ــل شــدن ب ــراد مســتعد تبدی ــادی و اف ــردم ع شــخصی هــم م

ــا  ــا آن ه ــات ب ــادل اطالع ــد از تب ــه می توانی ــما ک ــای ش ــکاران و هم صنف ه ــم هم ه

ــی  ــط اجتماع ــتی از رواب ــه درس ــد ب ــر بتوانی ــا اگ ــد. ام ــاد بگیری ــدی ی ــای مفی چیزه

ــه  ــادی ب ــه اول مشــتری های زی ــرای ترغیــب ایــن دو گــروه اســتفاده کنیــد در وهل ب

دســت می آوریــد و در مرحلــه بعــدی هــم خالقیت هــای شــما الگــوی همــکاران شــما 

ــرای شــما ارزش قائــل خواهنــد شــد. ــال آن، ایــن افــراد ب ــه دنب می شــود و ب

ــانتان  ــای درخش ــان و ایده ه ــری ذهنت ــا، به کارگی ــن صحبت ه ــدف از ای ــع ه درواق
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بــود. اســتفاده از هــر چیــز ممکنــی و فکــر کــردن در خــارج از محدودیت هــا همیشــه 

ــه دیگــران نتوانســته اند  ــزی ک ــه چی ــد و شــما را ب ــد رمــز و رازهــا را حــل کن می توان

بــه آن برســند برســاند. از اینکــه چــه چیــزی در حــال رخ دادن اســت همیشــه باخبــر 

باشــید و همیشــه بــه آن هــا از یــک دیــدگاه دیگــر نــگاه کنیــد تــا بتوانیــد از آن هــا 

نهایــت اســتفاده را ببریــد.

ــت آن را  ــن اس ــده ای ممک ــد ع ــان را گفتی ــه ایده هایت ــه هنگامی ک ــد ک ــه کنی توج

قبــول کننــد و عــده ی زیــاد دیگــری آن را قبــول نکننــد. یادتــان باشــد کــه یــک ایــده، 

می توانــد دیــدگاه شــما را نســبت بــه یــک موضــوع نشــان دهــد و شــما باید همیشــه 

منتظــر انتقــاد و یــا حتــی منتظــر نکوهــش از طــرف دیگــران باشــید. افــراد بســیاری 

وجــود دارنــد کــه ممکــن اســت ایــده ی شــما را قبــول نداشــته باشــند و یــا حتــی در 

مــواردی آن را بــه تمســخر بگیرنــد، ولــی شــما نبایــد دلســرد شــوید و چیزی کــه به آن 

اطمینــان داریــد را انجــام دهیــد. جالــب اســت بدانیــد کــه خیلــی از کســب وکارهای 

موفــق فعلــی از جملــه بزرگتریــن کمپانی هــای معــروف دنیــا از ایده هایــی آغــاز شــدند 

کــه از نظــر خیلی هــا احمقانــه بــه نظــر می رســیدند. معمــوالً یکــی از بهتریــن روش هــا 

ــن خاطــر  ــه همی ــرورش ایده هــای خــام، رفت وآمدهــای اجتماعــی اســت. ب ــرای پ ب

اســت کــه شــما بایــد ســعی کنیــد از نظــرات مثبــت و منفــی دیگــران بــرای شــکل 

دادن بــه برنــد شــخصی تان اســتفاده کنیــد.
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7. یک کانال ثابت برای برندتان ایجاد کنید
یکــی از جدیدتریــن راه هــا بــرای نمایــش رزومــه کاری، ســاخت یــک وب ســایت و یــا 

یــک صفحــه در یــک ســایت از پیــش ساخته شــده اســت. وب ســایتتان را بــه جــای 

رزومــه بــرای دیگــران ارســال نماییــد. در ایــن صــورت عــالوه بــر اینکــه رزومــه خــود را 

ــا کالس کاری  ــه آن ه ــد، ب ــال کرده ای ــران ارس ــرای دیگ ــازمان یافته تر ب ــورت س ــه ص ب

خــود را هــم نشــان داده ایــد. حتــی اگــر ایــن مــوارد را هــم در نظــر نگیریــم، داشــتن 

یــک وب ســایت بــرای یــک برنــد شــخصی تقریبــًا اجتناب ناپذیــر اســت.

به منظور تأثیرگذاری بیشتر، باید موارد زیر را در وب سایتتان ذکر کرده باشید :

مهارت هایتان	 

نمونه کار	 

کارهایی که می توانید در حال حاضر انجام دهید	 

اطالعات تماس	 

لینک های صفحات شما در شبکه های اجتماعی	 
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ــت  ــان را دس ــه خودت ــد و ن ــه کنی ــان مبالغ ــاره ی خودت ــه درب ــه ن ــد ک ــان باش یادت

کــم بگیریــد، ســعی کنیــد کــه حقیقــت را بیــان کنیــد، چیــزی کــه همیشــه طرفــدار 

ــعی  ــه س ــزی ک ــه چی ــت ن ــان اس ــی خودت ــخصیت واقع ــد ش ــدا می کن ــتری پی بیش

ــرای  ــد و ب ــدازی کنی ــایت راه ان ــک س ــد ی ــس بای ــد. پ ــردن آن می کنی ــر ک ــه تظاه ب

ــایت  ــاخت وب س ــرای س ــاده ترین راه ب ــد. س ــوارد را در آن درج کنی ــن م ــروع ای ش

اســتفاده از سیســتم های مدیریــت محتوایــی همچــون وردپــرس اســت کــه ســاخت 

یــک ســایت یــا بــالگ ســاده در آن هــا تقریبــًا هیــچ هزینــه ای جــز فضــای میزبانــی 

وب )هاســت( و آدرس ســایت یــا دامنــه )دامیــن( نــدارد. حتــی اگــر خودتــان مهــارت 

ــان  ــا طراح ــرکت ها و ی ــه ش ــود را ب ــد کار خ ــد می توانی ــایت را نداری ــاخت وب س س

ــن ایــن  ــاد گرفت ــه راه دومــی هــم وجــود دارد و آن هــم ی وب ســایت بســپارید. البت

ــاز اســت. ــرای آن نی مهــارت اســت کــه البتــه زمــان بســیار بیشــتری ب

ــی ترین  ــی از اساس ــوان یک ــایتتان به عن ــه وب س ــه ب ــت ک ــن اس ــدی ای ــه کلی نکت

ابزارهــای اقتصــادی نــگاه کنیــد. هــر چیــزی کــه در اینترنــت انجــام می دهیــد بایــد 

بــه وب ســایتتان لینــک داده شــود و ایــن وب ســایت همیشــه بایــد بــه روز باشــد. از 

ــه آدرس  ــد ب ــتجو می کنن ــت جس ــما را در اینترن ــردم ش ــی م ــن روش وقت ــق ای طری

ــدا  ــا شــما را پی ــد و از طریــق وب ســایت راه هــای ارتباطــی ب وب ســایتتان برمی خورن

می کننــد. مدیــروب در یــک مقالــه مجــزا بــه صــورت کامــل بــه ایــن مبحــث بســیار 

مهــم پرداختــه و صفــر تــا صــد ســاخت یــک ســایت را توضیــح داده اســت کــه بــه 

ــن  ــد، ای ــدازی نکرده ای ــود را راه ان ــایت خ ــوز وب س ــر هن ــم اگ ــه می کنی ــدت توصی ش

ــه را مطالعــه کنیــد. مقال
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8. فعالیت های خود را تحت نظر داشته باشید
ــان هســتید،  ــرای برندت ــه در حــال رشــد و توســعه فعالیت هــای اقتصــادی ب وقتی ک

ــال  ــه دنب ــوده و ب ــد در حــال انجــام چــه کاری ب ــًا می دانی ــه دقیق ــن شــوید ک مطمئ

ــن  ــت آمده از ای ــای به دس ــتید. از داده ه ــی هس ــا اهداف ــدف ی ــه ه ــازی چ محقق س

ــتفاده نماییــد و  ــت کســب وکارتان اس ــود وضعی ــت بهب ــد در جه ــا می توانی کار بعده

عــالوه بــر ایــن از طریــق ایــن داده هــا می توانیــد پیش بینــی کنیــد کــه چــه چیــزی 

ــت. ــب تر اس ــما مناس ــرای ش ب

ــز  ــی و آنالی ــتمر بررس ــور مس ــه ط ــا را ب ــد آن ه ــه بای ــواردی ک ــن م ــه مهم تری از جمل

کنیــد عبارت انــد از:

ــد از ســوی آن هــا 	  ــت بازدی ــرای دریاف ــی ب ــع منابع ــه درواق ــک وب ک ــع ترافی مناب

هســتید
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میزان درگیری ذهن کاربران بر روی شبکه های اجتماعی شما	 

نرخ تبدیل کاربر به مشتری و نرخ پرش )خروج( کاربران	 

ــد  ــه شــما بگوی ــد ب ــردن فعالیت هــا می توان ــی ک ــوارد گفته شــده، ردیاب ــر م ــالوه ب ع

کــه چــه فرصتــی را نبایــد نادیــده بگیریــد یــا بالعکــس، از چــه مــواردی چشم پوشــی 

کنیــد. بــا شــروع ایــن کار شــاید احســاس کنیــد کــه بــا جمــع آوری داده هــا هیچ چیزی 

ــرای  ــادی ب ــیار زی ــراد بس ــه اف ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــت ام ــده اس ــان نش نصیبت

همــکاری بــه شــما پیشــنهاد خواهنــد داد و داشــتن اطالعات کافــی در مورد کســب وکار 

خودتــان، مســیر ایــن همکاری هــای پرســود را بــرای شــما همــوار خواهــد کــرد.

9. دست از یادگیری چیزهای جدید برندارید
یــک اصطــالح رایــج وجــود دارد کــه می گویــد یادگیــری یــک فرآینــد بی پایــان اســت 

به طوری کــه اصــالً مهــم نیســت کــه چنــد ســال ســابقه کار داریــد یــا چندیــن کتــاب 

خوانــده باشــید، همیشــه چیزهــای جدیــدی وجــود دارد کــه بایــد یــاد بگیریــد. بــرای 
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یادگیــری از هــر منبعــی از جملــه وبالگ هــا، کتاب هــا، ویدیوهــا، مصاحبه هــا، 

ــتفاده  ــران و ... اس ــی دیگ ــا، راهنمای ــی، کنفرانس ه ــای آموزش ــت ها، دوره ه پادکس

کنیــد.

ــران بــزرگ و  یادگیــری چیــزی اســت کــه باعــث می شــود همیشــه رشــد کنیــد. رهب

متخصصــان اقتصــادی بــه ایــن خاطــر در تجــارت خــود موفــق شــده اند کــه همــواره 

ــرای یادگیــری یــک مبحــث جدیــد  ــد. معمــوالً مــردم ب ــاد گرفته ان مطالــب جدیــد ی

ــه آن  ــیدن ب ــرای رس ــب ب ــتکار مناس ــم و پش ــی مه ــر هدف ــا اگ ــد. ام ــی می کنن تنبل

هــدف ســرلوحه کار قــرار بگیــرد، یادگیــری نــه تنهــا خســته کننده نخواهــد بــود، بلکــه 

ــز خواهــد شــد. ــد نی بســیار لذت بخــش و هدفمن

نتیجه گیری
حــال کــه اهمیــت برنــد شــخصی و راه و روش ســاختن آن را پیــدا کردیــد، بــه نظــر 

شــما برنــد شــخصی تــا چــه میــزان می توانــد بــر روی موفقیــت نهایــی شــما تأثیــر 

ــت  ــر مثب ــاد تفک ــرای ایج ــذار ب ــی تأثیرگ ــی روش ــبکه های اجتماع ــا ش ــذارد؟ آی بگ

دربــاره ی شــما هســتند؟ آیــا ســاخت یــک وب ســایت و ارائــه اطالعــات خــاص در آن 
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باعــث می شــود تــا اعتبــار شــما بــه مقــدار قابل توجهــی بیشــتر شــود؟ در پاســخ بــه 

ــک اســتراتژی مخصــوص  ــه! برندســازی شــخصی ی ــت بل ــد گف ــن پرســش ها بای ای

اســت کــه بــرای توســعه بخشــیدن و گســترش دادن آن شــما حتمــًا بــه ابزارهایــی 

خــاص نیــاز داریــد. چیــزی کــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه برندســازی شــخصی 

ــی  ــی و مال ــاظ زمان ــی دارد و از لح ــواری های فراوان ــام آن دش ــه انج ــت ک ــری اس ام

ــی  ــد تمام ــه بتوانی ــا درصورتی ک ــت، ام ــد داش ــما خواه ــرای ش ــادی ب ــای زی هزینه ه

ــد شــد. ــًا درنهایــت فــردی موفــق خواهی ــد قطع مراحــل را به درســتی انجــام دهی
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