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 چکیده

سازمان ها در صورت داشتن ارزش های منسجم، منحصر به فرد و عمیق در مقایسه با سازمان هایی با نظام 

ادبیات بازاریابی و مدیریت نشان می . خواهند داشتاخالقی مبهم و غیر یکپارچه شانس بیشتری برای موفقیت 

ر این ببا مشتریان در نظر گرفته می شود.  دهد که ارتباط سازمان با کارکنانش به عنوان زیربنای ارتباط سازمان

اساس کارکنان به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از استرتژی نام گذاری تجاری بیرونی سازمان محسوب می شوند 

تسهیل وفاداری مشتریان و ایجاد اطمینان از پایداری و ادامه حیات سازمان است. نام گذاری  که هدف آنها

تجاری داخلی به معنی ترویج نام تجاری در داخل سازمان به ویژه برای کارکنان می باشد. ادبیات خدمات و نام 

از نام تجاری تاثیرگذار گذاری تجاری داخلی نشان می دهد که کارکنان بر درک مشتریان و دیگر ذینفعان 

نقش اصلی را بر عهده دارند. با این وجود تعداد  هستند، زیرا کارکنان در ارائه ارزش های عملیاتی و احساسی

انجام یافته است.  داخل کشورنام گذاری تجاری داخلی در  جهت بررسی مفهوم نوین بسیار اندکی از مطالعات

و تاثیر آن بر  معرفی شود تا مفهوم نام گذاری تجاری داخلی تالش می شود حاضر پژوهشبر این اساس در 

 نتایج کاری کارکنان و نیز عملکرد کلی سازمان ها مورد بررسی قرار گیرد.

 ، عملکرد کارکنانام گذاری تجاری داخلینام گذاری تجاری، بازاریابی داخلی، ن کلیدی: واژه های
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 مقدمه

را از بین ببرند، تاکید روز افزونی نسبت به سازگاری و  1تا هر گونه ناهماهنگی در شرکتهمچنانکه سازمان ها در تالش هستند 

(. یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به 2002، 2انسجام در آنچه که در حوزه داخلی و خارجی مبادله می شود، وجود دارد )پاول و داد

ام گذاری تجاری داخلی می باشد. مفاهیم بازاریابی داخلی و مدیریت چنین انسجام درون و برون سازمانی عبارت از مفهوم نو ظهور ن

نام گذاری تجاری داخلی در طول زمان تکامل یافته اند و امروزه به عنوان مفاهیمی مترادف و چند بعدی در نظر گرفته می شوند. به 

برای توصیف نام گذاری تجاری داخلی مورد نیز  4یا واقعیت نام تجاری 3عالوه اصطالحات مختلفی همانند بازاریابی محیط کاری

 استفاده قرار گرفته است.

نام گذاری تجاری داخلی قصد دارد تا انسجام و تطابق درون سازمانی را از طریق ترویج نام تجاری در سازمان از طریق اقدامات 

بیان می کند که نام تجاری یک  6(. در واقع پدیده نوظهور بازاریابی شرکت2005و همکاران،  5بازاریابی داخلی به دست آورد )دارک

( نام گذاری تجاری 2002(. اینویلر و ویل )1991، 2شرکت تعهدی آشکار در بین سازمان و ذینفعان کلیدی آن می باشد )بالمر

ارتباطات و نمادگرایی در راستای دستیابی به اعتبار و شهرت را به عنوان مدیریت سیستماتیک و برنامه ریزی شده رفتار،  1شرکتی

مطلوب و مثبت در بین گروه های ذینفع هدف برای سازمان تعریف می کند. عنصر رفتار به رفتار کارکنان ارتباط دارد و آنها به عنوان 

 9ده و به هویت و تصویر ذهنی شرکتگرو های تاثیرگذار اصلی بر چگونگی ادراک ذینفعان بیرونی از نام تجاری شرکت محسوب ش

(. دستیابی به چنین موقعیتی عالوه بر استفاده از کارکنان 2002، 12؛ میچل2001، 11؛ هچ و شولتز2003، 10معنا می بخشند )آنیکستر

ده است، ارائه نش بازاریابی نیازمند مشارکت افراد فعال در حوزه منابع انسانی نیز می باشد. اگر چه تعریف جهانی واحدی در این ارتباط

اما نویسندگان مختلفی توافق نظر دارند که نام گذاری تجاری داخلی به معنی ایجاد اطمینان در ارتباط با این موضوع است که کارکنان 

 ؛ کینگ و2006، 14؛ چرناتوری و کاتام2000، 13؛ بون2005می توانند وعده نام تجاری را به واقعیت تبدیل کنند )آوراند و همکاران، 

(. تعریف مورد استفاده در این پژوهش عبارت است از اینکه نام گذاری تجاری داخلی 2002، 16؛ ماهنرت و تورس2001، 15گریس

توصیفی از فعالیت هایی است که از سوی یک سازمان به اجرا گذاشته می شو تا این اطمینان در بین مدیران سازمان به وجود آید 

ه شده و از سوی کارکنان به شکلی مناسب به مشتریان ارائه می شود. وعده نام تجاری منعکس که وعده نام تجاری به اجرا گذاشت

                                                           
1 . Corporate Dissonance 
2 . Powell and Dodd 
3 . Workplace marketing 
4 . Brand reality 
5 . Drake 
6 . Corporate Marketing Vortex 

7 . Balmer 
8 . Corporate Branding 
9 . Corporate Image 
10 . Anixter 
11 . Hatch and Schultz 
12 . Mitchell 
13 . Boone 
14 . De Chernatony and Cottam 
15 . King and Grace 
16 . Mahnert and Torres 
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کننده ارزش های مورد توافق نام تجاری است و انتظارات مشتریان را تعیین می کند. بنابراین نام گذاری تجاری داخلی ابزاری برای 

شکلی سازگار با نام تجاری محسوب می شود و بدین منظور تالش می تاثیرگذاری بر نگرش کارکنان و شکل دهی به رفتار آنها به 

شود تا درکی مشترک از ارزش های نام تجاری در بین کارکنان به وجود آمده و آنها را به زندگی با واقعیت نام تجاری درگیر نمایند 

 (.1999و همکاران،  3تامپسون؛ 1992، 2؛ کاتر و هسکت2005؛ دراک و همکاران، 2001، 1هان –)چرناتوری و سگال 

شرکت ها می بایست نام گذاری تجاری داخلی را به دالیل متعدد به عنوان یکی از مهم ترین اهداف خود در نظر بگیرند. نام گذاری 

تجاری داخلی به افزایش وفاداری نسبت به شرکت و پایداری رضایت شغلی منجر می شود. از سوی دیگر نام گذاری تجاری داخلی 

، خدمات بهتری را به مشتریان ارائه دهند. در نهایت یکی دیگر از منافع ناشی 4بب می شود تا کارکنان به دلیل درک بهتر وعده برندس

از نام گذاری تجاری داخلی این است که کارکنان معتقد به نام تجاری تالش خواهند نمود تا تالش بیشتر و بهتری را از خودشان 

پژوهش (. 2003، 6تبدیل شوند )جاکوبس 5بایست )و می توانند که( به ارزشمند ترین قهرمانان نام تجاری نشان دهند. کارکنان می

( 1912) 2های متعددی انجام یافته است که بر اهمیت و منافع ناشی از نام گذاری تجاری داخلی تاکید داشته اند. در پژوهش گومسون

( 2000) 1ی های یک سازمان جهت انجام بهینه وظایف آگاهی داشته باشند. بریکارکنان می بایست با ماموریت، اهداف و استراتژ

( 2002) 9بیان می کند که ارائه دهنگان خدمات می توانند عاملی برای موفقیت یا شکست یک نام تجاری باشند. شولتز و چرناتونی

د. تجربه اول مشتریان از نام تجاری عمدتا تحت تاثیر ادعا می کنند که سازمانها برابی ارائه وعده نام تجاری به کارکنان متکی هستن

( مغهومی تحت عنوان 2006(. چرناتوری و کاتام )2003و همکاران،  10رفتار و عملکرد شغلی کارکنان عملیاتی می باشد )چرناتوری

ری تجاری مبتنی است. پونجایسرا معرفی می کنند که بر اساس آن رفتار کارکنان بر به صورت خودکار بر اساس نام  11اخالق نام تجاری

( معتقدند که نام گذاری تجاری داخلی عالوه بر عملکرد نام تجاری بر نگرش های کارکنان نسبت به نام تجاری 2002) 12و ویلسون

(، ادراک 2009و همکاران ) 13نیز تاثیرگذار است و در نهایت در عملکرد کارکنان نیز نقش خواهد داشت. بر اساس دیدگاه مورهارت

 کارکنان از نام تجاری خدمات عمدتا بر رفتار کارکنان عملیاتی متکی است.

 

 تکامل نام گذاری تجاری داخلی از بازاریابی داخلی

( معتقدند که کارکنان نسبت به اهمیت سازگاری رفتارشان با نام تجاری و نیز ارائه پایدار و یکسان 2002) 14پونجایسری و ویلسون

خدمات آگاه هستند. با این وجود، پژوهشگران یادآوری می کنند که کارکنان می بایست به منظور تحقق بخشیده به وعده نام تجاری 

                                                           
1 . Chernatony and Segal-Horn 
2 . Kotter and Heskett 
3 . Thomson 
4 . brand promise 
5 . brand champions 
6 . Jacobs 
7 . Gummeson 
8 . Berry 
9 . Schultz and Chernatony 
10 . Chernatony 
11 . brand ethos 
12 . Punjaisri and Wilson 
13 . Morhart 
14 . Punjaisri and Wilson 
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ری پایبند باشندو بر این اساس مدیران به منظور کسط اطمینان از تحقق چنین می بایست نسبت به ارزش های مرتبط با نام تجا

شرایطی باید تالش نمایند تا چنین ارزش هایی را در فعالیت های روزانه کارکنان نهادینه سازی نمایند. این پژوهشگران همچنین نیاز 

د تا از این طریق بتوان سازگاری رفتار کارکنان با ارزش های به همکاری در فعالیت های بازاریابی و منابع انسانی را مطرح می نماین

( بیان می کند که ضروری است تا ارزش های نام تجاری از طریق نهادینه سازی در 2002نام تجاری را ایجاد و تقویت نمود. ایند )

تناسب در بین پیام های نام گذاری ( معتقدند که کارکنان برای تشخیص عدم 2012) 1رفتار روزانه به مرحله تثبیت برسد. کاپفرر

تجاری داخلی و خارجی می بایست از آزادی عمل الزم برخوردار بوده و اقدامات اصالحی الزم را انجام دهند و نتیجتا در تحول و 

 تکامل نام تجاری مشارکت نمایند.

اند و امروزه به عنوان مفاهیمی چند بعدی در  مفاهیم بازاریابی داخلی و مدیریت نام گذاری تجاری داخلی در طول زمان تکامل یافته

نظر گرفته می شوند. متاسفانه این دو واژه در اغلب موارد در ادبیات پژوهش به صورت مترادف به کار گرفته می شوند. به عالوه 

مورد استفاده قرار  برای توصیف نام گذاری تجاری داخلی 3یا واقعیت نام تجاری 2اصطالحات مختلفی همانند بازاریابی محیط کاری

 گرفته است.

 

 مفهوم نام گذاری تجاری داخلی

ادبیان خدمات و نام گذاری تجاری داخلی نشان می دهد که کارکنان بر درک مشتریان و دیگر ذینفعان از نام تجاری تاثیرگذار هستند، 

)چگونه این خدمات ارائه می شودند(  5حساسی)آنچه که به مشتریان ارائه می شود( و ا 4زیرا کارکنان در ارائه ارزش های عملیاتی

نقش اصلی را بر عهده دارند. در صورت انسجام الزم در بین کارکنان و ارزش های نام تجاری، نام تچاری شرکت )خدمات( می تواند 

ناهمگونی در کیفیت (. چنین موضوعی با نگرانی های ناشی از 2001، 6باعث دستیابی به مزیت رقابتی پایدار شود )پرینگل و تامپسون

نام تجاری خدمات ارتباط پیدا می کند. از یک سو ماهیت نامشهود نام تجاری خدمات باعث برجسته شدن اهمیت تحقق وعهده نام 

تجاری می شود. از آنجایی که ارزیابی کیفیت نام تجاری خدمات مشکل می باشد، مشتریان در طول فرآیند تصمیم گیری خرید با 

( بیان می کنند که یک نام تجاری می بایست ابزاری برای کاهش ریسک باشد. برای 1994) 2شوند. داوار و پارکر ریسک  مواجه می

دسنیابی به چنین هدفی، وعدن نام تجاری ضرورتا می بایست در هر پیشخوان خدماتی به مشتریان ارائه شود. از سوی دیگر همزمانی 

در  1صرف کنندگان و ارائه دهندگان خدمات است که ممکن است باعث ناهمگونیفرآیندهای تولید و مصرف نشان دهنده حضور م

ارائه خدمات شود. به صورت مشابه مفهوم نام گذاری تجاری شرکت بیان کننده نقاط تماس متعدد ذینفعان با نام های تجاری است 

های مختلف، کارکنان می بایست توانایی درک (. برای کسب اطمینان از یکسان بودن تجربه نام تجاری در بین گروه 1991، 9)کینگ

ارزش های نام تجاری را داشته باشند. نتیجتا کارکنان به نقششان در سازمان احترام قائل شده و تعهد آنها نسبت به محقق ساختن 

                                                           
1 . Kapferer 
2 . Workplace marketing 
3 . Brand reality 
4 . functional 
5 . emotional 
6 . Pringle and Thompson 
7 . Dawar and Parker 
8 . heterogeneity 
9 . King 
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نسبت به وعده ( برای مطمئن شدن از توجه کارکنان 1999) 2(. همچنین کلور1912، 1وعده نام تجاری افزایش خواهد یافت )هسکت

 نام تجاری بر موضوعات درون سازمانی تاکید دارد و از ارزش های نام تجاری برای هدایت رفتار کارکنان استفاده می کند.

(. 2003و همکاران،  3نام گذاری تجاری داخلی به معنی ترویج نام تجاری در داخل سازمانبه ویژه برای کارکنان می باشد )احمد

( نشان می دهد که نام گذاری تجاری داخلی باعث توانمند سازی 2005، 5؛ بورمن و زپلین2005و همکاران،  4دمطالعات اخیر )آوران

کارکنان برای محقق ساختن وعده نام تجاری در زمان ارائه خدمات می شود. زیرا نام گذاری تجاری داخلی درکی مشترک از نام 

د کرد. به صورت خالصه نام گذاری تجاری داخلی ابزاری برای تاثیرگذاری بر تجاری در تمامی سازمان به عنوان یک کل ایجاد خواه

نگرش کارکنان و شکل دهی به رفتار آنها به شکلی سازگار با نام تجاری محسوب می شود و بدین منظور تالش می شود تا درکی 

ا واقعیت نام تجاری درگیر نمایند )چرناتوری و مشترک از ارزش های نام تجاری در بین کارکنان به وجود آمده و آنها را به زندگی ب

 (.1999و همکاران،  9؛ تامپسون1992، 1؛ کاتر و هسکت2005و همکاران،  2؛ دراک2001، 6هان –سگال 

 

 تاثیر نام گذاری تجاری داخلی بر عملکرد کارکنان

را از بین ببرند، تاکید روز افزونی نسبت به سازگاری و  10همچنانکه سازمان ها در تالش هستند تا هر گونه ناهماهنگی در شرکت

(. در واقع پدیده نوظهور بازاریابی 2002، 11انسجام در آنچه که در حوزه داخلی و خارجی مبادله می شود، وجود دارد )پاول و داد

(. 1991، 13باشد )بالمر بیان می کند که نام تجاری یک شرکت تعهدی آشکار در بین سازمان و ذینفعان کلیدی آن می 12شرکت

را به عنوان مدیریت سیستماتکی و برنامه ریزی شده رفتار، ارتباطات و نمادگرایی  14( نام گذاری تجاری شرکتی2002اینویلر و ویل )

در راستای دستیابی به اعتبار و شهرت مطلوب و مثبت در بین گروه های ذینفع هدف برای سازمان تعریف می کند. عنصر رفتار به 

فتار کارکنان ارتباط دارد و آنها به عنوان گرو های تاثیرگذار اصلی بر چگونگی ادراک ذینفعان بیرونی از نام تجاری شرکت محسوب ر

(. همچنین انسجام 2002، 12؛ میچل2001، 16؛ هچ و شولتز2003، 15شده و به هویت و تصویر ذهنی شرکت معنا می بخشند )آنیکستر

برای سازمان همراه باشد )پرینگل و  11ارزش های نام تجاری سازمان می تواند با مزیت رقابتی پایدار و سازگاری مستحکم کارکنان با
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( بیان می کند که با افزایش هویت یابی کارکنان با سازمان احتمال بیشتری وجود دارد که 2002) 2(. استوارت2001، 1تامپسون

کارکنان در انجام وظایف سازمانی خود حمایت بیشتری از چنین هویتی داشته باشند. نام گذاری تجاری داخلی قصد دارد تا چنین 

و همکاران،  3مان از طریق اقدامات بازاریابی داخلی به دست آورد )دارکانسجام و تطابقی را از طریق ترویج نام تجاری در درون ساز

(. دستیابی به چنین موقعیتی عالوه بر استفاده از کارکنان بازاریابی نیازمند مشارکت افراد فعال در حوزه منابع انسانی نیز می 2005

 باشد.

 4تعهد کارکنان نسبت به نام تجاری مد نظر قرار گرفته اند. وودرافبازاریابی داخلی و نام گذاری تجاری داخلی از نظر تاثیرگذاری بر 

( بحث می کند که بازاریابی داخلی ابزاری است که از طریق بکارگیری مفهوم بازاریابی به صورت داخلی به دنبال ایجاد تعهد 1995)

؛ بورمن 2005و همکاران،  5جاری داخلی )آوراندداخلی در بین کارکنان است. به صورت مشابه، نویسندگان اخیر در زمینه نام گذاری ت

( معتقدند که نام گذاری تجاری داخلی درک مشترکی از نام تجاری در سرتاسر سازمان ایجاد می کن تالش های 2005، 6و زپلین

( 1999ران )و همکا 2مربوط به نام گذاری تجاری داخلی اثربخش به تعهد کارکنان نسبت به نام تجاری منجر خواهد شد. تامپسون

نیز معتقد است که ارتباطات اثربخش داخلی در بین کارکنان در ارتباط با نام تجاری باعث افزایش ادراک فکری و مشارکت )تعهد( 

( 1995) 10( و تایسون1995) 9(، استوری1995) 1احساسی آنها با نام تجاری خواهد شد. به صورت مشابه، نویسندگانی مانند گست

عالوه مطالعه  به نسانی بیان می کنند که ایجاد تعهد در کارکنان در مرکز فعالیت های مدیریت منابع انسانی قرار دارد.با رویکرد منابع ا

ادبیات ارتباطات داخلی نشان می دهد که ارتباطات اثربخش داخلی می تواند باعث ایجاد تعهد و وفاداری در کارکنان شود )آسیف و 

( بحث می کند که اجرای برنامه های اثربخش توسعه کارکنان به عنوان بخشی 1995) 13(. بااوم1922، 12؛ استیرز2000، 11سارجینت

از وظایف مدیریت منابع انسانی می تواند به کاهش در قدص ترک خدمت در بین کارکنان منجر شود. در سال های اخیر، مطالعات 

تایید می کند که نام گذاری تجاری داخلی از طریق ارتباطات ( در بخش بانکداری 2006) 14انجام شده توسط پاپاسولومون و ورونتیس

 و آموزش داخلی باعث افزایش وفاداری کارکنان خواهد شد.

( بیان می کنند که هویت اجتماعی ناشی از تمایز و اعتبار گروه و نیز 1919) 16، آشفورف و میل15بر اساس نظریه هویت اجتماعی

در کارکنان همراه باشد؛  12ت. نام گذاری تجاری داخلی می تواند با ایجاد هویت نام تجاریبرتری مربوط به عوامل خارج از گروه اس
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(. نام گذاری تجاری داخلی شامل انتقال 2002و همکارام،  2را در بین آنها افزایش دهد )برگستروم 1بدین معنی که احساس یگانگی

ام تجاری و شرکت خاصی بوده و ایجاد تمایز در بین نام های ارزش های نام تجاری به کارکنان است و این ارزش ها منحصر به ن

( از نظریه تعادل در چارچوب مجموعه 2005) 4هامبورگ و استوک (.2001، 3تجاری و شرکت های مختلف می شود )چرناتوری

کنند. این  استفاده می ارتباطات در بین سه موجودیت یعنی کارکنان، مشتریانی که کارکنان در برابر آنها مسئول می باشند و شرکت

را با استفاده از نام گذاری تجاری  5پژوهشگران معتقدند که کارکنان هویت واحدی را تشکیل می دهند. مدیریت، پیام های نام تجاری

عه وداخلی منتقل و از این طریق هویت دومی را نیز ایجاد می کند. در حالی که نام تجاری و شرکت به عنوان هویتی دیگر در این مجم

(، انسان تمایل دارد تا در بین مجموعه سه گانه اشاره شده 1951، 1946) 6سه گانه مطرح می باشد. بر اساس نظریه تعادل هیدر

نوعی سازگاری و انسجام وجود داشته باشد. یک سیستم ارتباطی نامتعادل به تنش منجر می شود و نتیجه ایجاد چنین تنشی حرکت 

واهد بود. بنابراین کارکنان ممکن است نگرششان را نسبت به موضوعی تغییر دهند تا بدین وسیله با به سوی ایجاد تعادل مجدد خ

نگاه نسبت به رهبر سازگار شده و در نهایت سیستم به تعادل مجدد دست یابد. همچنین نظریه تعادل می تواند توضیح دهد که چرا 

رکنان زمانی که کا کارکنان نسبت به نام تجاری مورد بحث قرار می گیرد.نام گذاری تجاری داخلی در راستای تاثیرگذاری بر نگرش 

متوجه می شوند که در مقایسه با مدیریت سازمان از نگرش متفاوتی نسبت به نام تجاری برخوردار هستند، آنها تالش خواهند نمود 

مشترک از ارزش های نام تجاری به وجود می  تا به تعادل در سیستم مجددا دست یابند. بنابراین، نام گذاری تجاری داخلی درکی

( و کارکنان نگرش های خودشان در ارتباط با نام تجاری را به مدیران سازمان یکسان 2001، 2هورن –آورد )چرناتوری و سگال 

 خواهند کرد.

 

 نتیجه گیری

 زیربنای ارتباط سازمان با مشتریان در نظر گرفتهادبیات بازاریابی و مدیریت نشان می دهد که ارتباط سازمان با کارکنانش به عنوان 

(. بر این اساس کارکنان به 2009و  2006و همکاران،  11؛ هرینگتون1999، 10؛ گامسون1995، 9؛ گرونروس1912، 1می شود )بری

ریان اری مشتعنوان بخشی جدایی ناپذیر از استرتژی نام گذاری تجاری بیرونی سازمان محسوب می شوند که هدف آنها تسهیل وفاد

و ایجاد اطمینان از پایداری و ادامه حیات سازمان است. سازمان ها در صورت داشتن ارزش های منسجم، منحصر به فرد و عمیق در 

؛ 1995، 12مقایسه با سازمان هایی با نظام اخالقی مبهم و غیر یکپارچه شانس بیشتری برای موفقیت خواهند داشت )کولینز و پوراس

. بنابراین توسعه نام تجاری سازمان با اتخاذ رویکردی از درون به بیرون ضروری خواهد بود. نام گذاری تجاری داخلی (2002، 13موزلی
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به سازمان ها کمک خواهد نمود تا بر ارزش های مرتبط با نام تجاری تمرکز نمایند، به گونه ای که چنین ارزش هایی به یک پیام 

ی اعضای سازمان خود را نسبت به آن متعد ببینند تا بدین طریق کارکنان بتوانند ارزش های تبدیل شده و تمام 1منسجم نام تجاری

، 4؛ موزلی2005، 3؛ کارماک2003، 2نام تجاری را درک نموده و وعده نام تجاری را به صورت کامل به مشتریان ارائه نمایند )آرد

 (. 2006، 5؛ چرناتوری و کاتام2002

( بیان می کنند که اگر چه 2005و همکاران،  1؛ واالستر2003و همکاران،  2( و دیگران )چرناتوری0120و همکاران ) 6پونجاریسی

بازاریابی داخلی می تواند رفتار متناسب با نام تجاری را )همانگونه که به بازار خارجی منتقل می شود( تشویق نماید، اما در عین حال 

کنند که نتیجه نگرش ( بحث می 2003) 10شود. فرام و مک کارتی 9می تواند باعث ایجاد نگرش های حمایت کننده از نام تجاری

شناخته می شود. قهرمانان نام تجاری کارکنانی  11های حمایت کننده از نام تجاری مفهومی است که به عنوان قهرمانان نام تجاری

هستند که عالوه بر مشارکت دائمی در رفتار حمایت کننده از نام تجاری برای تحقق بخشیدن به تعهدات اشاره شده در قراردادهای 

ی، همچنین به صورت داوطلبانه در پیشبرد نام تجاری مشارکت می نمایند. از آنجایی که کارکنان در موفقیت استراتژی نام سازمان

گذاری تجاری بیرونی نقش حیاتی دارند، درک دیدگاه کارکنان از فرآیند نام گذاری تجاری درونی برای دستیابی به هدف افزایس 

 تجاری ضروری است. احتمال موفقیت استراتژی نام گذاری
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