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سخن ناشر
هـر برنـد یـک قصـه اسـت آمـوزش قصهگو یـی مؤثـر و دلنشـین در دنیایـی اسـت کـه همـه قصـ ه میگوینـد.
ل داده اسـت و
ـوب هفتبخشـی خـودش را بـا الهـام از فیل مهـا و قص ههـای موفـق شـک 
دا ِنلـد میلـر ،چارچ ِ
تـا کنـون بـه بسـیاری از برندهـا کمـک کـرده بـا شـفافیت و وضـوح قص هشـان را بـه گوش مشـتری برسـانند
و نقشـی پررنـگ در دنیـای کسـب و کار ایفـا کننـد.
میلـر بـا اشـاره بـه اهمیـت ارتبـاط بـا مشـتری از راه قصهگویـی ،تکیـهی کتابـش را بـر راهـکاری طالیـی
یگـذارد و راهنمـای گامبهگامـی بـرای سـاخت قصـهای ارائـه میدهـد کـه در آن بـه جـای برنـد ،مشـتری
م 
قهرمـان اصلـی اسـت .بـدون بهکارگیـری این راهکار پیشـنهادی ،قصهای ویرایشنشـده خواهیم داشـت که
هیاهـوی شـاخوبرگهای زائـد و اشـتباههای نگارشـیاش ،توجـه و تمرکز مخاطـب را از ماجـرای اصلی پرت
شتـر کتـاب بهتریـن قص هگـو برنـده اسـت
میکنـد .نشـر اطـراف در مجموعـهی «روایـت در کسـبوکار» پی 
را بـه مخاطبـان عرضـه کـرده اسـت .کتـاب مذکـور نهتنهـا بـا اسـتقبال کسـانی روبهرو شـده که بـرای بهبود
حوزهی کار یشـان آن را مطالعه کردهاند ،بلکه بسـیاری از خوانندگانی که مایلاند از قدرت جادویی
طشـان اسـتفاده کننـد نیـز آن را تهیـه کردهاند.
قصـه در رواب 
در کتـاب پیـش رو ،در یکـی دو مـورد بـه نظـر میآیـد راهکارهـای پیشـنهادی کتـاب ،بـا اصـول
اخالق ِـی پذیرفت هشـده در فرهنـگ ایرانـی ناهمخـوان اسـت .نشـر اطـراف بـرای وفـاداری بـه متـن اصلـی
از حـذف یـا تغییـر ایـن راهکارهـا پرهیـز کـرده و البتـه بدیهـی اسـت کـه بـا نظـر نویسـنده موافـق نیسـت.

دانلد میلر نویسنده ،سخنران و مدیرعامل شرکت «استوریبرند» است که چارچوبی با همین عنوان
طراحی کرده است .در این کتاب هر جا به این شرکت یا چارچوب مزبور اشاره شده ،از کلمهی
«استوریبرند» استفاده کردهایم تا با قصهی برند اشتباه نشود.

چرا بیشتر بازاریایبها هدر دادن پول است؟
کلید دیدهشدن ،شنیده و فهمیدهشدن 13
یکمِ :
دوم :سالحی خمیف که کسبوکارتان را توسعه میدهد 25
سوم :چارچوب سادهی37 SB7

قصهی برندتان را بسازید

چهارم :یک شخصیت 51
پنجم :دچار مشکل است 63
ششم :و با یک راهنما آشنا میشود 79
هفمت :که به او برنامهای میدهد 91
هشمت :او را به اقدام فرا میخواند 101
مانع شکست خوردنش میشود 113
هنم :و ِ
دهم :و در پایان موفق میشود 123

یازدهم :آدمها میخواهند برند مشا به دگرگو ینشان کمک کند 135

اجرای برندنامهی قصهی برند

دوازدهم :ساخت وبساییت هبتر 147
سیزدهم :استور یبرند چطور میتواند سازمانهای بزرگ را دگرگون کند 159

8

هر برند یک قصه است

پیشگفتار
بهـا فقـط وقـت آدم را تلـف
ایـن کتـاب نمیخواهـد قصـهی کسـبوکارتان را تعر یـف کنـد .آ نطـور کتا 
ً
میکنند .مشـتریها معموال اهمیتی به داسـتان شـما نمیدهند؛ مهم داسـتان خودشـان اسـت .قهرمان داستان
بتـان باشـد ،نـه برندتـان .ایـن همـان رازی اسـت کـه همـهی کسـبوکارهای َابرموفـق میداننـد.
بایـد مخاط 
آنچـه در یـک چارچـوب هفتبخشـی در ادامـه میآیـد ،نحوهی سـخن گفتن شـما دربارهی کسـبوکارتان و
ً
احتماال نحوهی انجامدادن کارتان را تغییر میدهد .این روش هر سال به بیش از سه هزار کسبوکار کمک
میکنـد پو لشـان را بـرای بازاریابـی هـدر ندهنـد و بـا شـفاف کردن پیا مشـان ،کسبوکارشـان را توسـعه دهند.
ایـن چارچـوب در هـر صنعتـی کـه فعالیت کنید ،به شـما کمک میکنـد .برای اسـتفادهی حدا کثـری از این
کتـاب ،ایـن سـه مـورد را توصیـه میکنـم:
 .1کتاب را بخوانید و سعی کنید چارچوب  SB7را بفهمید.
 .2پیام خود را از فیلتر این چارچوب رد کنید.
 .3پیامتان را شفافتر بگویید تا مخاطبان بیشتری به حرفتان توجه کنند.
بازاریابی تغییر کرده اسـت .کسـبوکارهایی رشـد میکنند که قصهای قهرمانمحور برای مشتریهایشـان
بسـازند .شـرکتهایی کـه ایـن روش را در پیـش نگیرنـد از یادهـا خواهنـد رفـت .بهتر یـن پـاداش را وقتـی
دریافـت میکنیـم کـه قص ههـای مخاطبا نمـان را مه متـر از قص ههـای خودمـان بدانیـم.

