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 چکیده 

و حضور بازارها  بودنشلوغ ، با آن مواجه هستندجديد  تمحصوال يکي از مشکالتي که بازاريابان در عرضه

منحصر به فرد برای محصوالت  بنابراين، خلق يك موضع خاص و .باشددر بازار ميبرند  تعداد زيادی

مورد استفاده  جديد محصوالت جهت متمايز نمودن هايي کهباشد و حتي نوآوریدشوار مي بسيار جديد

گذارد. تقليد شده و هيچ حاشيه استراتژيکي برای شرکت باقي نمي ، توسط رقبابه سرعت گيرد،قرار مي

در حدود  برندهای جديدنرخ شکست  ريسك معرفي برند جديد بسيار باالست و در نتيجه اين تحوالت،

های برندينگي است که جهت افزايش استراتژی برند مشارکتي يکي از استراتژی باشد.درصد مي 08تا  08

از های متعددی اتخاذ شده است. برند مشارکتي محصوالت جديد، توسط شرکت ميزان موفقيت عرضه

کند. نتايج را تسهيل مي در عرضه محصوالت جديد ايجاد تمايز ترکيب مزايای دو برند اصلي،طريق 

باشد، زيرا ترين جاذبه در برند مشارکتي ميدهد که مکمل بودن برندهای مادر، کليدیتحقيقات نشان مي

ها( مطلوب هر يك از برندهای مادر را های )کيفيتآورد که برند مشارکتي ويژگيامکان را فراهم مياين 

تواند اثر برگشتي بر برندهای مادر داشته برخوردار باشد. همچنين ادراک از محصولِ برند مشارکتي مي

گيرند. مشارکتي قرار ميتر به احتمال بيشتری تحت تأثير ادراک از برند باشد. برندهای مادر ناشناخته

باشد. بررسي های مطالعات تجربي در حيطه برند مشارکتي ميهدف اين مقاله بررسي و مقايسه يافته

شناسي برندهای مشارکتي موجود تعاريف مختلف ارائه شده،  تحليل اثرات مستقيم و برگشتي و سنخ

   ها و نتايج تحقيق ارايه شده است.بعنوان يافته

 

 .برگشتي اثرات مستقيم، اثرات برندينگ، استراتژی مادر، برندهای مشارکتي، برندیدی: واژگان کل
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 مقدمه 

به دليل رقابت شديد در بين توليدکنندگان و خرده فروشان در بازارهای اشباع، به خصوص در مورد کاالهای مصرفي که نياز به 

های اخير برای مديران اهميت روزافزوني يافته است مشارکتي در سالهای سريع دارند، استفاده از محصوالت با برند کانال

(Vaidyanathan & Aggarwal, 2000 ؛Desai & Keller, 2002 ؛Washburn et al., 2004 برند مشارکتي عبارت .)

به کار گرفته است از ترکيب دو يا چند برند مشهور برای نام گذاری يك محصول جديد. هنگامي که اين استراتژی به درستي 

باشد افزايي در نقاط قوت برندهای مشارکت کننده )برند مادر( را دارا ميشود، برند مشارکتي قابليت کسب باالترين هم

(Chien, Yu, Wang, & Kuo, 2014 اگر چه برند مشارکتي معموالً در بين کاالهای مصرفي استفاده مي شود، ولي برای .)

 ,Kottemannرد. همچنين محصوالت با برند مشارکتي در زمينه خدمات نيز ديده مي شود )کاالهای بادوام نيز کاربرد دا

Decker, & Hentschel, 2016درصدی در  08های برند مشارکتي از رشد ساالنه کنند که فعاليت(. سايمونين و راث بيان مي

 (.Chang, 2008؛ Abratt & Motlana, 2002آمريکا برخوردار است )

های بازاريابي مانند تبليغات، محصوالت، جايگذاری محصوالت و تي به عنوان پيوندی از دو يا چند برند در فعاليتبرند مشارک

(. در تعريف محدودتر، برند مشارکتي ترکيب دو برند برای ايجاد يك Grossman, 1997شود )های توزيع تعريف ميخروجي

شود، (. هنگامي که برند مشارکتي منجر به ارائه محصول ميWashburn et al., 2000باشد )محصول خاص منحصر به فرد مي

باشند. درمقابل، اتحادهای ترويجي مانند ترويج مشترک و دهد که شرکا به يك رابطه بلندمدت پايبند ميبه مشتريان نشان مي

شود ول جديد منجر ميباشد و نه به ايجاد يك محصبسته فروشي محصول نه نشان دهنده يك رابطه بلندمدت مي

(Washburn, Till, Priluck, & Boughton, 2015.)  برند مشارکتي، يا همايند دو يا چند برند يا اسم مستقل در جهت

پشتيباني از يك محصول جديد يا خدمت، به عنوان يك راهکار مشروع و قانوني برای توسعه برند به ويژه برای بنا نهادن يا 

ظهورکرده است. برند مشارکتي بيانگر استراتژی همکاری بلندمدت است که يك محصول توسط دو  های رقابتيحفظ مزيت

برند مشارکتي با اتحاد استراتژيك، ادغام و خريد تفاوت  باور رايج،برخالف  (.Helming et al., 2008شود )برند نام گذاری مي

 دارد. 
 

 پیشینه تحقیق 

( محصول با برند مشارکتي 1000مزايای بالقوه برند مشارکتي را مدون کرد. رائو و روکرت )( اولين کسي بود که 1002نوريس )

دهي نگرش استفاده کردند و ايگلي و دهي بررسي کردند و هيلير و تيکو از مدل فرايندی تغيير و شکلرا از ديدگاه سيگنال

 ,Dahlstrom, & Nygaardرا مورد بررسي قرار دادند )( تأثير برند مشارکتي بر ارزيابي مشتريان از برند مادر 1001چيکن )

گذاری يك محصول باشد که در آن از نام دو برند برای نامبرند مشارکتي در حقيقت يك حالت خاص از بسط برند مي (.2016

قال دارايي شود. بنابراين، در هر دو موضوع برند مشارکتي و بسط برند مباحث مشترکي مانند چگونگي انتجديد استفاده مي

 ,.Leuthesser et alشود )برند به محصول جديد و چگونگي تأثير محصول جديد بر دارايي برندِ برندهای مادر مطرح مي

2003.) 

 اند: اکثر تحقيقات در اين زمينه دو حيطه کلي را مورد بررسي قرار داده

گذارد )اثر مستقيم( و برعکس )اثر ي تأثير ميچگونه ادراک مشتريان از برندهای مادر بر ادراک آنها از برند مشارکت .1

 برگشتي(؛ 

 های توسعه محصول جديد، مانند بسط برند و خط.مزيت نسبي برند مشارکتي در برابر ديگر استراتژی .2

دهند که ( توضيح ميSchewe ،1091( و تئوری سازگاری شناختي )Simonin & Ruth, 1998يکپارچگي اطالعات ) تئوری

(. تئوری سازگاری Chang, 2008کنند )هايشان را نسبت به محصول با برند مشارکتي تلفيق ميمشتريان نگرشچگونه 

باشند. بنابراين، هنگام ارزيابي هايشان ميکند که مشتريان در پي حفظ سازگاری و نظم دروني بين نگرششناختي مطرح مي

هايشان را گذاری شده است، مشتريان تمايل دارند که نگرشاالً متضاد( ناميك برند مشارکتي که با استفاده از نام دو برند )احتم



 6931بهمن ماه،  5نس ملی مدیریت، کارآفرینی و مهارت ارتباطی، کنفرا

National Conference on management, entrepreneurship, and communication skills 

 

1 

 

های آنها نسبت به شان نسبت به برند مشارکتي متوسط نگرشای که نگرشنسبت به برندهای مادر تلفيق کنند به گونه

شود، عات جديد دريافت مي(. بنا بر تئوری يکپارچگي اطالعات، هنگامي که اطالLevin et al., 1996برندهای مادر است )

گردد. عالوه بر اين، در بين اين اطالعات، اطالعات برجسته ها و عقايد موجود يکپارچه مياطالعات پردازش شده و درون نگرش

و قابل دسترسي احتمااًل وزن بيشتری خواهند داشت. اگر اين فرض صحيح باشد، برندهای مادرِ مشهورتر نقش بيشتری در 

 (.Walchli, 2015کنند )ها نسبت به محصوالت با برند مشارکتي ايفا ميرشگيری نگشکل

های موجود نسبت به ( نگرش1در مطالعه برند مشارکتي موتورسيکلت و اجزای الکترونيك، سايمونين و راث دريافتند که 

تصاوير دو برند، همگي تأثير  ( شباهت1( تناسب )سازگاری( ادراک شده بين طبقات محصول دو برند مادر و 2برندهای مادر، 

خواني دارد که در های قبلي مطالعات بسط برند همها، با يافتهداری بر نگرش نسبت به برند مشارکتي دارند. اين يافتهمعني

 ,.Leuthesser et alحالت مطلوب بايد بين کالس محصول برند اصلي و کالس برند بسط يافته تناسب وجود داشته باشد )

باشد، آن تر شدهسايمونين و راث  همچنين دريافتند در حالتي که يکي از برندهای مادر نسبت به برند دوم شناخته(. 2003

تری بر نگرش نسبت به برند مشارکتي دارد که اين يافته ايده در دسترس بودن نگرش )اطالعات( را پشتيباني برند تأثير قوی

تي اثر برگشتي )يا سرريزی( بر نگرش نسبت به برندهای مادر دارد؛ اما اين اثر کند. درنهايت نگرش نسبت به برند مشارکمي

 (.Wilkins, Butt, & Heffernan, 2017باشد )برگشتي هنگامي که برند مادر کمتر شناخته شده است، بيشتر مي

، به احتمال کمتر اعتبار برند کننده يا امتيازدهنده( استدر مواردی که برند مشارکتي شامل برند اصلي و برند فرعي )تأمين

دهد که برندهای فرعي تا حدودی نسبت به اثر برگشتي منفي فرعي در خطر است. نتايج تحقيقات برند مشارکتي نشان مي

ايمن هستند، به خصوص اگر آنها برندهای معروف و معتبری باشند. عالوه براين، برندهای فرعي ظاهراً نسبت به ضعيف شدن 

ای ديگر ايمن هستند، زيرا اگر برند مشارکتي با شکست مواجه شود، پيامدهای آن متوجه برند اصلي است، زيرا هبرند و ريسك

 ,Kalafatis, Remizovaمالکيت محصول را بر عهده دارد. بنابراين دراين حالت، برند اصلي با ريسك بيشتری مواجه است )

Riley, & Singh, 2012.) 

فت )محصوالت کاهش وزن(، اثرات مکمل از برند مشارکتي فرضيِ گودويا )شکالت عالي( و اسليمپارک و همکاران با استفاده 

(.  نتايج اين پژوهش، مکمل بودن دو برند را Chang, 2008بودن برندهای مادر را بر ارزيابي از برند مشارکتي بررسي کردند )

فت در مزيت کالری کم نمره بااليي کسب کرد، در حالي که  اسليممورد تأييد قرار داد: گودويا نمره بااليي در مزه و غني بودن 

-کسب کرد. يك پودر کيك فرضيِ بسط يافته توسط هر يك از برندها به تنهايي )يعني پودر کيك گودويا و يا پودر کيك اسليم

عم خوبي دارد، اما ميزان شود که طشود، يعني در مورد پودر کيك گودويا اين چنين تصور ميفت( مشابه برند مادر تصور مي

شود. برند مشارکتي فت  با کالری پايين و همچنين طعم پاييني تصور ميکالری آن نيز باالست. در حالي که پودر کيك اسليم

های مطلوب هر دو برند )يعني طعم خوب و کالری پايين( برخوردار شود که از ويژگيفت( تصور مي)پودر کيك گودويا اسليم

ای مشابه يك موتورسيکلت فرضي با برند مشارکتي جاگوار و تويوتا مورد (. در مطالعهLeuthesser et al., 2003باشد )مي

های برجسته هر دو برند را دارا باشد کردند که اين موتورسيکلت ويژگيدهندگان چنين تصور ميبررسي قرار گرفت که پاسخ

(Besharat, & Langan, 2014 .) 
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 (Helming, et al. 2008) موفقیت برای اثرات مستقیم. عوامل 1جدول

عوامل موفقیت برای ايجاد 

 اثر مستقیم

محصول با برند مشارکتی بیشتر موفق 

 خواهد بود اگر...
 منبع

اهمیت 

 نسبی

 خصوصيات محصول / برند مادر

 آگاهي از برندهای مادر باال باشد. آگاهي

 (1001لوين و همکاران )

 (2882)فانگ و ميشرا 

 (1000ووس و تانسوهاج )

 (2888وايدياناتان و آگراوال )

 (2882دسايي و کلر )

 متوسط

 کيفيت ادراک شده برندهای مادر باال باشد. کيفيت

 (1000رائو و همکاران )

 (1000کارتي و نوريس )مك

 (2888جانيزوسکي و ون اوسلر )

 (2881جانيزوسکي و ون اوسلر )

 (2881بامگراث )

 (2880همکاران )الفرتي و 

 (2882هوبر )

 زياد

 دارايي برندِ برندهای مادر باال باشد. دارايي برند
 (1000واشبورن )

 (2880-2888واشبورن و همکاران )
 زياد

 خصوصيات محصوالت با برند مشارکتي

 تبليغات
ارزيابي نسبت به تبليغات محصول با برند 

 مشارکتي مثبت باشد.
 زياد (2881بامگراث )

 (2881ولکنر و ساتلر ) فروشان باال باشد.پذيرش از سوی خرده فروشانپذيرش خرده
هنوز تست 

 نشده است

 تناسب محصوالت/ برندهای مادر

 کنندگيدرجه تکميل

کنندگي های مادر دارای قدرت تکميلبرند

محصول با برند  بااليي با توجه به ويژگي

 مشارکتي باشند.

 (1001پارک و همکاران )

 
 متوسط

 تناسب برندهای مادر باال باشد. تناسب برندها

 (1000سايمونين و راث )

 (2881بامگراث )

 (2882هوبر )

 زياد

 تناسب طبقه محصوالت  مادر باال باشد. تناسب محصوالت

 (1000سايمونين و راث )

 (2881بامگراث )

 (2882هوبر )

 زياد

 نامتجانس
گيری پردرگيرانه، تحت شرايط تصميم

 برندهای مادر نسبتاً نامتجانس باشند.
 متوسط (1001والچي )

 تناسب برندهای مادر و محصول با برند مشارکتي

تناسب برندهای مادر و 

 محصول با برند مشارکتي

تناسب برندهای مادر و محصول با برند 

 مشارکتي باال باشد.
 متوسط (2882هوبر )
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باشد، زيرا ترين جاذبه در برند مشارکتي ميکه مکمل بودن برندهای مادر، کليدی دهدبه طور خالصه، نتايج تحقيقات نشان مي

 ,Ahnها( مطلوب هر يك از برندهای مادر را برخوردار باشد )های )کيفيتآورد که برند مشارکتي ويژگياين امکان را فراهم مي

& Sung, 2012ای برند مشارکتي»کنند. شارکتي را شناسايي مي(. در نهايت بلکت  و باود منبع ديگر ارزش حاصل از برند م

شود( به همکاريي اشاره دارد که شرکت با دسترسي سريع به )مشارکتي که منجر به دسترسي و آگاهي مي« دسترسي/آگاهي

های های بين شرکت( )مثال مشارکتBlackett & Boad, 1997دهد )پايگاه مشتريان شريك خود، آگاهي خود را افزايش مي

 صادرکننده کارت اعتباری و خطوط هواپيمايي، خطوط هواپيمايي بريتانيا و هرتز(.

 
 (Helming, et al. 2008). عوامل موفقیت برای اثرات برگشتی 2جدول 

عوامل موفقیت برای 

 ايجاد اثر برگشتی

-اثر برگشتی بر روی يکی يا هر دو برند قوی

 تر خواهد بود اگر ....تر/مثبت
 منبع

 های مادربرندخصوصیات 

 (1000ووس و تانسوهاج ) آگاهي از برند، برای يکي از برندهای مادر باالست آگاهي از برند

 (2888موسانته ) شخصيت برند، برای يکي از برندها مثبت است. شخصيت برند

 دارايي برندِ يکي از برندهای مادر باالست. دارايي برند

 (1000واشبورن )

 (2888) وايدياناتان و آگراوال

 (2880-2888واشبورن و همکاران )

 (1000سايمونين و راث ) های مادر پايين است.شهرت برند شهرت برند

 (2881بامگراث ) های مادر پايين است.ثبات برند ثبات برند

 نگرش نسبت به محصول با برند مشارکتي مثبت است. نگرش
 (1000سايمونين و راث )

 

 (2881اندرس ) برند مشارکتي باالست.کيفيت محصول با  کيفيت

اخبار و اطالعات 

 محصول

اخبار و اطالعات نسبت به محصول با برند مشارکتي 

 منفي نيست.

 (2882هوبر )

 

 نزديکي
محصول با برند مشارکتي مشابه محصوالت موجود در 

 های مادر باشد.برند طبقه

 (2881سوآميناتان و همکاران )

 

 محصوالت های مادر/تناسب برند

کنندگي درجه تکميل

 های مادربرند

محصول با برند  های مادر با توجه به يك ويژگيبرند

 کنندگي بااليي باشندمشارکتي دارای قدرت تکميل

 (1001پارک و همکاران )

 

 سازگاری مفهوم برند
های مادر و محصول با برند سازگاری بين مفهوم برند

 مشارکتي باال باشد
 (1001جپ )

 

 های برند مشارکتی چارچوبی برای استراتژی

نشان داده شده است. دو بعد اصلي در ترتيبات انواع برندِ مشارکتي قابل  1های برند مشارکتي در تصوير مدل استراتژی

برند باشد و روشي که هر يك از برندهای مادر، ارزشي را به شناسايي است. بعد اول ماهيت مکمل بودن برندهای مادر مي

باشد که اين ديدگاه دهند. يك روش مفيد برای تشخيص ماهيت مکمل بودن، از ديدگاه کليت محصول ميمشارکتي انتقال مي

دهد. از اين ديدگاه محصول شامل کند که محصول به مشتری ارائه ميبرتمام مزايايي )محسوس و نامحسوس( تمرکز مي
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-دهند. محصول بسطيافته را شکل ميباشد که اين مزايای اضافي، محصول بسطمزايای محوری، يا حياتي، و مزايای اضافي مي

 (.Grebosz, 2012شود )يافته گاهي به قطعات محسوس و تکميلي تقسيم مي

کنند. دهد که هر يك از برندهای مادر کمك مهمي به مزايای محوری برند مشارکتي ميبودن محوری زماني رخ ميمکمل

های هر بودن محوری ويژگي( است. در مکملIntel Insideت شامل برند مشارکتي جزء ترکيبي يا قطعه )های اين وضعيمثال

بودن محوری برندهای مادر نيازمند بررسي مزايای يك از برندهای مادر برای کارکرد اصلي محصول الزم است. بررسي مکمل

-ها را مهم و متفاوت درنظر ميباشد، که مشتری اين ويژگيبخش از ديدگاه مشتری ميهای رضايتمحصول و تعيين ويژگي

ای، بودن توسعهبودن محوری وجود دارد. در موقعيت مکملها کمك کنند، آنگاه مکملگيرد. اگر هر دو برند مادر به اين ويژگي

فيت محصولِ برند مشارکتي دهد. يك برند قوی تصور مشتريان را از کييك برند نام معروف خود را به برند مشارکتي عاريه مي

-افزاييکنند، زيرا آنها اعتقاد دارند که در تأييد کردن يکديگر همبخشد. در رويکرد ديگر دو برند قوی مشارکت ميبهبود مي

ای باشد، تا آنجايي که نام برند بتواند جانشين مزايای بودن توسعهتواند جزئي از مکملهايي وجود دارد. نام يك برند مي

 (.Oeppen, & Jamal, 2014تواند بر تصميم مشتری تأثير بگذارد )ل شود. همچنين نام برند ميمحصو

سوآميناتان دريافت که تجربه مثبت مشتريان از برندهای مادر، احتمال تجربه کردن محصولِ برند مشارکتي توسط مشتريان را 

ای به اين معني نيست بودن محوری و توسعهدی مکملبن(. بايد توجه داشت که دستهSwaminathan, 1999دهد )افزايش مي

باشند. بسيار محتمل است که شرکای برند ای مکمل نميبودن محوری، به صورت توسعهکه محصوالت با ويژگي مکمل

 مشارکتي در هر دو سطح مزايای محوری و توسعه يافته مشارکت کنند.

دهد که آيا شرکای برند مشارکتي، بازارهای باشد. اين بعد نشان مي، بازار هدف مي1بعد ديگر نشان داده شده در تصوير 

آورد. درحقيقت، يك شريك ممکن است متفاوتي دارند که بر اساس آن، مشارکت فرصت دسترسي به بازارهای جديد را فراهم 

رهای کاماًل جديد برای هر دو توانايي دسترسي به بازار شريك ديگر را به دست آورده يا برند مشارکتي فرصتي برای توسعه بازا

برند فراهم آورد. زماني که بازار هدف برند مشارکتي کامالً با بازار فعلي يکي از شرکا، متفاوت باشد، استراتژی برند مشارکتي، 

ر يکي برای آن شريك خواهد بود. در سمت ديگر، زماني که بازار هدف برند مشارکتي کاماًل شبيه بازا يك استراتژی توسعه بازار

باشد. بايد توجه داشت که معيار گاه استراتژی برند مشارکتي يك استراتژی نفوذ بازار برای آن شريك مي باشد، آناز طرفين 

 (.Leuthesser et al., 2003باشد )های برند مشارکتي ذکر شده در مدل، مخصوص يك طرف ميبازار هدف و استراتژی

 
 های برند مشارکتیاستراتژی 1تصوير 

ي تکميل کنندگ

 محصول

ایتوسعه  

 محوری

االدسترسي رو به ب  دسترسي ماوراء 

 بازار محصول

 جديد موجود

يدسترسي بيرون دسترسي داخلي  

ایتوسعه  

 محوری

االدسترسي رو به ب  دسترسي ماوراء 
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  ای به مزايای محوری برند مزايای قابل توجهدسترسي داخلي: کسب نفوذ بيشتر در بازار بوسيله انتخاب شريکي که

 افزايد.مشارکتي مي

 دهد، دسترسي بيروني: دسترسي به بازارهای جديد با انتخاب شريکي که مزايای محوری برند مشارکتي را افزايش مي

 دهد.و پايگاه مشتريان جديدی را  در دسترس بنگاه قرار مي

  با انتخاب شريکي که تصوير برند مطلوب و مزايای غير محوری  به اشتراک دسترسي رو به باال: نفوذ بيشتر در بازار

 دهد.گذارد، با اين حال تصوير و ارزش برند مشارکتي را به طور چشمگيری ارتقاء ميمي

 آورد.دسترسي ماوراء: با انتخاب يك شريك که هم تصوير قوی و هم دسترسي به بازارهای جديد را فراهم مي 

 

 

 های بسط برند و برند مشارکتی:استراتژیشناسی سنخ

بندی های بسط برند بر مبنای تعداد برندهای درگير در بسط )يك برند يا بيشتر( و هدف بسط برند طبقه، استراتژی1در تصوير 

ند، در حالي ابندی شدهبرندی که تنها بر مبنای يك برند هستند به عنوان بسط برنِد منفرد طبقه های بسطاند. استراتژیشده

  (.Hadjicharalambous, 2006اند )بندی شدههای بر مبنای دو يا چند برند، به عنوان بسط برند مشارکتي طبقهکه استراتژی

 

 
 

 های بسط برند شناسی استراتژیسنخ 3تصوير 

 

A & Bبرندهای مادر : 

E: بسط برند 

ندبسط بر  

A=B 

 بسط منفرد

A=E 

E≠A دبسط برن  

 پودر تايد

 مايع تايد

A≠B 

يبسط مشارکت  

 خميردندان کرست

 مسواک کرست

دبرنبسط   

(A=B)=E 

(A=B)≠E 

(A≠B)=E 

(A≠B)≠E 

خطبسط   

 فرانچايز

خطبسط   

 فرانچايز

ام / اپلبيای  
Power PC 

ام / اپلبيای  

 مبلمان اداری

 نايك / کوکا کوال

زانوشيدني انرژی  

 نايك / کوکاکوال

CD خوان   

 

مشارکتي برند  

برند بسط همگون   

مشارکتي برند  

برند همگوننابسط    
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 )=( : طبقه محصول مشابه، بخش جديد بازار

 ( : طبقه محصول متفاوت، بازارجديد≠)

 

-بررسي کرده و يك سنخکنند های موجود در سطح جهان را که از استراتژی برند مشارکتي استفاده ميدر اين قسمت شرکت

شناسي شامل: هدف از ايجاد برند مشارکتي، ساختار و اثر برند شود. اين سنخشناسي برای استراتژی برند مشارکتي پيشنهاد مي

 مشارکتي است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Chang, 2008ابعاد استراتژی برند مشارکتی ) 4تصوير 

 

 بندی بر مبنای هدف از ايجاد برند مشارکتی طبقه

های برند مشارکتي را از سنجد. اين سه بعد، استراتژیچارچوبي است که استراتژی برند مشارکتي را در سه بعد مي 0تصوير 

کند. اين مدل بعد بندی مي( نحوه تأثيرگذاری، طبقه1بندی ساختار سازماني بوجود آمده و ( طبقه2( هدف از ايجاد، 1لحاظ 

کند. هدف سطح اول، اول، يعني هدف از ايجاد برند مشارکتي را بر مبنای برندهای مشارکتي موجود، به سه سطح تقسيم مي

باشد. که هدف مقدماتي و اوليه برای برندهای مشارکتي موجود در سطح جهان م بازار ميتالش برای نفوذ در بازار و افزايش سه

 ام.بي.تاپ در رقابت با ای.پي و کامپك برای افزايش سهم بازار کامپيوترهای شخصي و لپاست. برای مثال: ادغام اچ

ني برای ام.و و ميباشد. برای مثال: ادغام بي.هدف سطح دوم، تالش برای توسعه و گسترش برند بر مبنای سهم بازار موجود مي

کوپر(. هدف سطح سوم درصدد دستيابي به يك استراتژی نيهای کوچك ) مثل ميگسترش و بهبود تصوير برند در بازار ماشين

و رقابت با جهاني برندينگ به وسيله ترکيب دو برند است. برای مثال: سوني و اريکسون، برای دستيابي به يك نام مشارکتي 

گذاری مشترک شدند. لوانو بخش کامپيوترهای شخصي ای.بي.ام را برای نفوذ در بازار نوکيا در صنايع مخابراتي وارد يك سرمايه

 ,.Huertas-García et al) جهاني خريداری کرد و دايملر با کرايسلر برای توسعه سهم بازار اروپايي خود اقدام به ادغام نمودند

2017). 

های برند مشارکتي در قالب سه هدف: سهم بازار، بندی استراتژیاهداف برند مشارکتي، يك مدل اوليه برای طبقه چارچوب

کنند در قالب توانند اهدافي را که از ايجاد برند مشارکتي دنبال ميها ميدهد. شرکتتوسعه برند و برندينگ جهاني ارايه مي

 شوند:بندی مياين اهداف در سه سطح زير طبقهيابي نمايند. بنابراين اين چارچوب موضع

نداستراتژی بر  

 مشارکتی

 اثر ساختار هدف

 برندینگ سهم بازار

 جهانی

 ادغام مشارکت

 شرکتی دپارتمانی

 توسعه تصویر کیفیت

  برند
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 پي/ کامپك(.سطح اول: سهم بازار )اچ 

 ني(و/ ميامسطح دوم: بسط برند )بي 

 دايملر/ کرايسلر(. -کيو/ زيمينسبن -ای.بي.ام/ لووانو -سطح سوم: برندينگ جهاني )سوني / اريکسون 

 

 گیرینتیجه

های مادر را های چشمگير هر يك از برنامهتوانند ويژگيبا برند مشارکتي مي برمبنای نتايج پژوهش مي توان گفت محصوالت

سازد. عالوه برآن ادراک از محصولِ تر ميکنند، که استراتژی برند مشارکتي را نسبت به استراتژی توسعه برند جذابکسب مي

اند به احتمال دهای مادر که کمترشناخته شدهتواند اثر برگشتي بر برندهای مادر داشته باشد. همچنين برنبرند مشارکتي مي

گيرند. اگر چه تصور عمومي بر آن است که يك برند ضعيف در هنگام بيشتری تحت تأثير ادراک از برند مشارکتي قرار مي

مشارکت ممکن است برند قوی را خراب کند اما مشارکت يك برند قوی با يك برند ضعيف، الزاماً برای برند قوی مضر 

 (. Leuthesser et al., 2003)نيست

 رائو و همکاران تواند درک کيفيت باال را به برند شريك خود منتقل کند.در مقابل مي توان گفت برند با کيفيت باال مي

کند. همچنين جايگزين کردن جزء ترکيبي کمتر شناخته شده با جزء ( نيز مشابه اين اثر را در مورد کوکاکوال ذکر مي1000)

بخشد. چنين مشارکتي تصوير برند با کيفيت و با برند شناخته شده، کيفيت ادراک شده محصول نهايي را ارتقاء ميترکيبي 

دهد همچنين بديهي است برند، با کيفيت پايين نسبت به برند با کيفيت باال در مشهور را به طور منفي تحت تأثير قرار نمي

-آورد و تصوير برند با کيفيتي را که با آن مشارکت کرده الزامًا تخريب نميموقعيت برند مشارکتي منفعت بيشتری به دست مي

دهند، حتي اگر برند شريك آنها رسد که برندهای قدرتمند و معروف نسبتًا چيز کمي را از دست ميکند. بنابراين به نظر مي

 .(Kottemann, Decker, & Hentschel, 2016) ضعيف باشد
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