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اصوال هر جامعه ای برای پیشرفت ملزم به رعایت 
اصول و قواعدی است که آن جامعه را به سمت رشد و 
موفقیت هدایت می کند. یکی از مهم ترین این اصل ها 
»تولید« است. جامعه ای پویا و زنده است که در آن 
تولید نقش اول را ایفا کند. بدون تولید و خصوصا 
تولید هدفمند امکان پویایی و موفقیت وجود ندارد. 

ما با داشتن شرایط اقلیمی متفاوت در کشور و 
تولید انواع کفش، از گذشته دارای توانایی بالقوه ای 
در تولید کفش بوده ایم و فقط برای اشاره به این 
توانایی نظر همه عزیزان را به چکمه پای مرد نمکی 
که متعلق به زمان های بسیار دور بود، جلب می کنم 
که با مشاهده آن و آنالیز دقیق آن می توان به تکنیک 

فوق العاده تولید آن رسید.

اما تبدیل این توانایی بالقوه به بالفعل موضوعی 
است که باید به آن با دقت و کارشناسی دقیق و 

حرفه ای پرداخته شود. 
و  تولید  تکنیک های  اکثر  کنونی،  دوره  در 
تجارت تغییرات قابل مالحظه ای داشته است و از 
تکنیک های سنتی به تکنیک های مدرن تبدیل 
شده است و توجه به این موضوع و به روز شدن اهالی 
محترم صنعت کفش ضامن رشد و موفقیت این 

صنعت خواهد شد.
اصوال پروسه بیزینس کفش از سه مرحله فکر و 
طراحی؛ تولید و فروش تشکیل شده است. مرحله 
اول، فکر و طراحی است که امروز اهمیت آن بسیار 
بیش تر و تاثیرگذارتر از مرحله بعد یعنی تولید است. 

صحبت های من در این رابطه درباره بازار کفش های 
مدرن و خصوصا مد و بخش فشن آن است.

در این ایام هیچ کس به خاطر این که کفش ندارد 
برای خرید کفش اقدام نمی کند و در اصل کفش 
دیگر فقط وظیفه محافظت و مراقبت از پا را ندارد. 
کفش تبدیل به کاالیی لوکس شده است که با 
پوشیدن آن صاحبش طبقه و جایگاهش را به نمایش 
می گذارد، با آن پز می دهد، با آن حرف می زند. با آن 
حس مي کند، و با آن تفاوت خودش را اعالم می کند 

و سلیقه خودش را به رخ می کشد و ....
کفش دیگر آن چیزی نیست که در ویترین ها 
می بینیم. کفش یک حس است، یک سلیقه است و 
وظیفه ما به عنوان تولیدکننده کفش فقط ساخت 

گزارش

اهمیت برند و برند سازی در صنعت کفش ایران

اوایل آذرماه سال 1390 همایشي به مناسبت رونمایي از بزرگ ترین کفش جهان با حضور اساتید و دانشجویان رشته کفش برگزار شد. در این مراسم فرهاد 
علیزاده که یکي از سخنرانان بود در مورد اهمیت برند و برند سازي در صنعت کفش ایران سخن گفت. متن سخنراني ایشان در نشریه صنعت کفش به چاپ رسید 

که با توجه به اهمیت موضوع برندسازي در سال هاي اخیر تصمیم گرفتیم مطلب ایشان را مجدد به چاپ برسانیم.



خرداد 1394

29 اخبار صنعت چرم و كفش

کفش برای مشتریان مان نیست. ما وظیفه داریم 
عالوه بر رعایت اصول اصلی تولید، آن را زیباتر کنیم؛ 
یعنی وظیفه ما زیباتر کردن آن ها و دادن حس خوب 
به آن هاست. باید به آن ها کمک کنیم به آن چیزی 

که دوست دارند برسند. این وظیفه مهم ماست!
و این جاست که فکر و طراحی اهمیت خودش 
را نشان می دهد. اول باید به دقت تفکر کرد و نیاز و 
درخواست مشتریان امروزی را شناخت بعد باید آن را 
طراحی کرد، بسیار باید دقت کرد که مشتریان ما چه 
چیزی را می خواهند، و حتی باید پا را فراتر گذاشت 
و برای آن ها تصمیم گرفت که چه چیزی را باید 
بخواهند. این کاری است که اکثر طراح های صاحب 
نام کفش در دنیا انجام می دهند. در اصل، نیاز را در 
مشتریان ایجاد می کنند قبل از این که خود مشتری 
بداند که به آن نیاز دارد، این کاری است که بر عهده 

طراحان عزیز است.
خطابم به شما هنرجویان عزیزی است که پا در 
این عرصه، یعنی طراحی، گذاشته اید. کار شما بسیار 
تاثیرگذار است. شما می توانید با اضافه کردن یا کم 
کردن یک خط چیزی را متولد کنید که مردم به آن 
نیاز دارند، و برای انجام این کار باید مقدمات و شرایط 
کار را برای خودتان فراهم کنید. شما باید متفاوت 
باشید، چون دارید برای کسانی طراحی می کنید که 

متفاوت هستند. 
دقت کنید که یک طراح برای این طبقه باید 
خودش خوش سلیقه باشد، چون می خواهد برای 
سلیقه دیگران طراحی کند. یک طراح مدرن 
خودش باید بسیار خوش پوش باشد. شما نمی توانید 
خوب نپوشید ولی برای دیگران خوب پوشیدن 
را طراحی کنید؛ این امکان ندارد. محیط کار یک 
طراح باید متفاوت باشد. باید محلی که در آن دارید 
فکر می کنید تا طراحی را ایجاد کنید بسیار آرام و 
متفاوت باشد تا تمام تمرکز شما بر روی طراحی 
باشد. امکان دارد مدت ها بر روی طرحی کار کنید 
ولی نتیجه نداشته باشد. باید آرام باشید و سعی کنید 

تا به آن برسید.
 امکان دارد در طول یک سال فقط و فقط یک 
یا دو طرح شما مورد تایید قرار بگیرد و نتیجه 
بگیرد؛ مانند کار طراحان آزادی که در دنیای کفش 
مشغول به طراحی هستند. یک طراح موفق باید به 
جاهای مختلف سر بزند و مسافرت های زیادی به 
مناطقی که در مد تاثیرگذارند داشته باشد؛ باید به 
تمام نمایشگاه های مد برود و از آن جا الهام بگیرد 
و باید بداند در دنیای مد چه اتفاقاتی می افتد و 
چه رنگ هایی در مدهای آینده نقش دارند. یک 

طراح موفق باید حداقل زبان انگلیسی را خوب 
بداند تا بتواند با دنیای بیرون ارتباط برقرار کند، و 
»باید« های دیگری که در حوصله این جلسه نیست.

اما مرحله بعد، تولید این فکر و طرح است که 
خود در بحث تکنیکی بسیار قابل تامل است و 
اجازه می خواهم با توجه به وقت کم از این مرحله 
عبور کنیم و به بحث اصلی خود برسیم. ولی به این 
اشاره می کنم که در هر صورت باید تولید کفش نیز 
با تکنیک های مدرن و استاندارد هماهنگ شود و 
تغییرات الزم هر چه سریع تر انجام گیرد. نمی توانیم 
مدرن و امروزی فکر کنیم ولی سنتی و قدیمی تولید 

کنیم؛ این امکان ندارد.
اما بحث اصلی یعنی» برند و برند سازی«

در کسب و کار نوین کفش امروز خیلی مهم نیست 
که چه کسی کفش شما را تولید می کند و یا اصال 
کفش تان چگونه تولید می شود؛ به هر حال کفش 
شما باید خوب و درست تولید شود و کیفیت الزم 
را داشته باشد. ولی مهم تر از طراحی و کیفیت و 
استراتژی تولید این است که چه کسی می تواند کفش 
شما را بازاریابی کند و بفروشد و در انتها این کفش را 
تبدیل به برند کند. به همین دلیل، سیستم فروش و 
برندسازی در کسب و کار خیلی مهم تر از سایر موارد 

است؛ خیلی مهم تر از آنی که فکر می کنید.
چرا که حصول موفقیت و نتیجه تمام زحمات 
قبلی از آن موقعی که سر حیوانی بریده می شود 
که از پوستش چرم ساخته شود تا انتها که کفش 
پکیج می شود و به بازار فرستاده می شود_ به نحوه 
فروش و بازاریابی بستگی دارد و با توجه به اهمیت 
نقدینگی در یک پروسه تجاری و تولیدی باید بیش از 
پیش به این موضوع اهمیت داده شود، که متاسفانه 

کم تر دیده می شود همکاران عزیزمان به این موضوع 
دقت کنند، و واقعا می توانم بگویم که اصال به آن 
توجه نمی کنند. بگذارید خیلی روراست و بدون 
رودربایستی به شما بگویم که اعتقاد دارم تولید 
بدون توجه به فروش یعنی صفر مطلق و این یکی 
از مشکالت مهم نه تنها کفش بلکه تولیدات اکثر 

صنایع ماست.
برگردیم سر موضوع اصلی، یعنی برند و برندسازی؛ 
پس از این که به اهمیت سیستم فروش و بازاریابی 
پی بردیم، باید سعی کنیم که کفش خود را به برند 

تبدیل کنیم.
اصال برند چیست؟

برند نه یک نامه، نه یک لوگو و نه یک سمبل است. 
برند فهم و ادراک و حسی است که در ذهن مشتری 
شکل می گیرد و مشتری موقع خرید اول به آن فکر 
می کند و ناخواسته به سراغش می رود. امکان دارد 
شما هم به موضوعی که می خواهم مثال بزنم رسیده 
باشید. ببینید، مادر من وقتی می خواهد بگوید برای 
من پودر رخت شویی بخر، طبق عادت می گوید 
»یادت باشه اومدی خونه تاید بخری« مارکش هم 
مثال ایکس باشه یا »ریکا بخر« مارکش هم مثال 
الماس باشه. از این گونه مثال ها زیاد است؛ مثل فاب 

و کلینکس و شوما و ...
در اصل، این عادت نیست؛ این همان حس و ادراکی 
است که ایشان از آن برند در ذهنش نقش بسته 
است که هر وقت به فکر خرید می افتد بالفاصله آن 
برندها نمایان می شوند به این موضوع »برند ایمیج« 
می گویند. پس باز هم به اهمیت برند و برندسازی 

بیش تر پی می بریم.
ادامه دارد...

از سمت چپ استاد عبدالحمید سروشفر در کنار فرهاد علیزاده


