ده نکته و عامل اصلی برای ایجاد برند شخصی
برند سازی شخصی دارای اهمیت بسیاری برای مدیران است  .در این نن ب برندسنازی گنرای

هنا کنیینه هنا

استراکژی هنا بهتر بیشتر طراحی می ش ند .آگاهی از ایده های جدید م ثر به قدرت برند شخصی شما کمنه منی
کید  .به نظر می رسد استفاده از استراکژی های برند شخصی می ک اند در بهب د کص یر شما متعاقب آن به م فقیت
شغلی کان کمه کید .
 .1گسترش حیطه اثرگذاری عکس
با ک جه به مجالت اختصاصى بازیگران مانن ها سیاستمداران عنس هاى حرفه اى در حال حاضر در بی افرادى
که به دنبال ایجاد یا کق یت برند هاى شخصى خ د هستید بسیار رایج شده است .اگر شما هم با ای م ض ب م افقیند
به جمع آنها بپی ندید.
 .2کار خود را شخصی سازی کنید .
قتی حد فاصل بی محل کار خانه کامالً با فضای مجازی پ شیده شده است بر اساس پی گن یی کناپ پیتنرز
دن پییه که معتقدند در حال کبدیل انسان به "ع امل آزاد" در آییده هستید به اقعیت بیشتر نزدیه می شن یم .
حتی هسته های سخت شرکت همان کارکیان کارآزم ده با کجربه اکی ن معر فتری برند شخصنی هسنتید کنه بنا
باالکری سطح استعدادهای شخصی حرفه ای در عرصه کاری در حال رقابتید.
 .3خلق کنید و انتشار دهید.
پ رکال های آنالی به کاربران اجازه می دهد بالگ ها مقاالت خ د را بنه ر ز رسنانی میتشنر کییند  .عینا ی
اخبار صیعت شرکت یا حتی برجسته کری بخ شغلی را ایجاد کیید  .انتشار مطالبی کحت عین ان "خن مشنی
جایگاه ارکباط برند شخصی " م جب ارکقای ارکباط شما با مخاطبییی می ش د که درک کخصصی از کسب کنار در
سطح باال دارند.

 .4ارتباط با منابع انسانی مختلف.
نگناه مثبنت درک نظنرات
به عی ان یه کارآفری پیماننار مستقل در طی سنالیان ( ارکبناط بنا افنراد مختلن
دیگران برند شخصی شما را بهب د داده است  .بیابرای کا آنجا که می ک انید ک صیه ها پیشیهادات نگرش بیر ننی
مخاطبی از حرفه ای گری های خ د را ایجاد مستید کیید .
 .5یک لوگوی شخصی بسازید.
برای ارکقای " اژگان بصری " یگ ل گ ی شخصی خالقانه برای خ د طراحی کیید .ای در حالیست کنه کصن یر نناپ
طراحی شده شما ممن است به ص رت متقارن نباشد به ط ر مثال  Oبه جای  . Opruchداشت یه آرپ شخصنی
ینی از بهتری ر ش ها در ایجاد برند شخصی است .
 .6یک ویدیو حرفه ای تولید کنید .
شگفتی های فیا ری جدید به شما امنان می دهد که می ک انید درخ اسنت ک لیند ینه یندی حرفنه ای بنا قیمنت
میاسب داشته باشید یا خ دکان یه محص ل حرفه ای را خلق کیید  .یه ر ش بسیار خ ب یدی های خ ب ک لید
شده ای هستید که بر برند شخصی اثر می گذارند .
 .7به کارگیری ویدیو به عنوان ابزار ارتباطی .
به راستی یدی های ک لید شده به گ نه شگفت آ ری به عی ان یه ابزار ارکبناطی جدیند بنرای اراانه اطالعنات در
همان راستا نمای برند شخصی شما کاربرد دارد  .در ای ص رت مشنالت گذشته شنامل هزیینه م ضن عات قنت
گیر مشنالت ک لید دیگر ایجاد نمی ش د  .کصا یر بصری سرگرپ کییده کاثیر بیشتر از مت بر ارکباط برند شخصنی
شما بر دیگران خ اهد داشت .
 .8مهم تر بودن کیفیت مطالب بر کمیت.
در زمان نه چیدان د ر کمیت محت ای ب بسیار مهم کر از کیفیت بن ده امنا اکین ن دیگنر چینی نیسنت  .حجنم
میاسبی از محت ای ابتدایی خسته کییده م جب شده مخاطبی متقاضی مطالب بهتری باشید  .همنه محت اهنایی

که کحت ناپ شما میتشر می ش ند یا مرکب به شما در صفحه رسانه های اجتماعی شنما اسنت بایند از بناالکری
کیفیت که می ک اند برخ ردار باشد.
 .9هرگز بیکار نباشید .
آیا میت ان شفاف کرگفت ؟ نه اقعا نمی ش د  .هرگز بد ن ک جه به اقعیت خ د را بیننار نگذاریند .چطن ر؟ همن اره
سعی کیید متقاضی برای چیزی باشید یا برای کبدیل شدن به یه کارآفری یا پی گینری ینه پنر ژه پنر هیجنان
کالش کیید چرا که برند شخصی شما را به عی ان یه فرد فعال متعهد بسیار ارزشمید نمای می دهد .
 .10جذاب باشید .
این روش های برندسازی شخصی در سال  2013به عنوان یک چشم انداز حرفه ای اجرایی بسیار مورد توجهه قهرار گرفتهه
است چرا که واقعا قابل استفاده و قابل پیاده سازی می باشد  .هنگامی که شما به طور کامل متعههد بهه ایدهاد برنهد قهوی
شخصی هستید ارزش زیادی در این پیشنهادات خواهید دید و متوجه خواهید شد که چرا ؟!
همانطور که برند یک شرکت بیش از تصویر آن است برند شخصی شما نیز ترکیبی از تصویر  ،تخصص  ،سهبک  ،اعتمهاد بهه
نفس  ،شایستگی و حرفه ای گری شماست  .به طور قطع بسیاری از قدرت برند ادراک است اما در مورد برند شخصهی ادراک
بی شک واقعیت است .

از برخی یا همه ای راهیمایی ها ر ش ها استفاده کیید کا برند شخصی خ د را ارکقا دهید .

مشاور و مدرس حوزه کسب و کار

w w w. k h a d e m i s a . i r

دکتر سعیده خادمی

0917 – 812 - 8515

