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 برند سازی شهری
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 چکیده
مدیریت آن، از طریق  و یشهر برندسازییک چارچوب نظری برای درک ارائه هسته اصلی این مقاله 

و همچنین برندسازی شهری به عنوان راهی مناسب  باشدمیشرکت ها  برندسازیو  شهری بررسی بازاریابی

از  ،با شهر همانگونه که برخورد و رویارویی .توصیف و پیاده سازی بازاریابی شهری مطرح شده است برای

ساخت، ارتباطات زیرتا حد زیادی وابسته به  هم شهریبازاریابی  کاربرد افتد,اتفاق می تصاویر کادرا طریق

بنابراین هدف بازاریابی شهری، که به نوبه خود نقطه شروعی برای توسعه  .استی و مدیریت تصویر شهر

مناسب ترین مفهوم برای درک کاربرد بازاریابی در شهرها،  .باشدشهری می، تصویر برندسازی شهری است

برندسازی  .شودمفهوم توسعه یافته نام تجاری شرکت ها است، که با تغییرات الزم در شهرها بکار برده می

فراهم  توسعه اقتصادی کردن دنبالمنظور به توسعه  های در حالبرای سیاستمبنایی را از یک سو، شهری 

-بکار برده میشهر خود منظور تعیین هویت  برای ساکنان شهر به این حال، به عنوان وسیلهو در عی آوردیم

  .شود

 

 

  شهری. برندسازی ، نام تجاری شرکت، متغیرهایی، بازاریابی شهریشهر برندسازی :واژه های کلیدی

                                                           
 دکتری مدیریت بازرگانی باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان1 

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی2 
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 مقدمه: -1

و  تمایلنوزدهم شده است، از قرن  گرفته ریشه مختلف که بازاریابی از مکان های با توجه به این نکته

 ،مرکز شده استمت شهرستانها به طور فزاینده ای به تکیه بر روش های بازاریابی در سه دهه گذشته توجه

شدت یافته  ،گردشگری حاصل از درآمدی و کسب برای سرمایه گذاری داخل رقابت زمانی کهمخصوصا 

ابی توسط سازمان های عمومی،نه فقط به عنوان یک ابزار فرعی استفاده آگاهانه از روش های بازاریاست 

برای حل مسائل دشوار برنامه ریزی است، بلکه به طور فزاینده، به عنوان یک فلسفه مدیریت شهری نیز به 

کار می رود)کاتلر
3
 (.33:1111و همکاران،  

ویژگی  با گیری روش هاییو بکار تر منظم ای شیوه به شهرستانها اداره به معنایکارآفرینی شهری  

)هوبارد  باشدمی توسط دولت های محلی و انگیزه سود ارتقاء، نوآوری، کسب و کارپذیری  خطر نظیر هایی

و هال
4

با این حال، اجرای آن بازاریابی، تنها نتیجه طبیعی حاکمیت چنین نوع کارآفرینی است. (. 121:1111، 

  .است و اقدامات تبلیغاتی برنامه بازاریابی به روش ها و تکنیک های وابستهتا حد زیادی 

که راه  داده است ظهور تئوری بازاریابی محلی را به سه تحول در رشته بازاریابی نسبت (1114) 5وجدو

را با حل مشکالت انتقال دانش بازاریابی از زمینه های اولیه خود در زمینه کاالها و خدمات صنعتی به مکانها 

این تحوالت شامل توسعه بازاریابی در سازمان های غیر انتفاعی،  .ر کرد استو محلهای مختلف، هموا

 کمک میکند.همه آنها به آزادی اندیشه بازاریابی سنتی که باشد، بازاریابی اجتماعی و بازاریابی تصویری می

، در حالی شدبامیسود مالی  کسب منظور استفاده از بازاریابی به به معنای، مفهوم بازاریابی غیر انتفاعی

 طراحی، مداخله و کنترل برنامه هاییاستفاده از بازاریابی در جهت  معنای که مفهوم بازاریابی اجتماعی به

 تماعی در یک گروه مخاطب می باشداست که در جستجوی افزایش قابلیت پذیرش یک ایده یا عمل اج

به  به طور موثر که ی استتصاویر رکد ناشی از، یتصویر بازاریابیمفهوم  .(211:1111)کاتلر و همکاران،

  .(1114:331، 6)آشورس کندمی مشخصبا خود را  طتبمحصوالت مر به طوریکه بازار عرضه شده

کی از مفاهیمی که در سال های اخیر توجه زیادی به آن شده و ارتباط مستقیم و روشنی با پیاده سازی ی

شرکت های بزرگ بازاریابی سطوح مختلف و ها  شرکت برندسازیمفهوم بازاریابی در شهرستانها دارد، 

 توسعه نظری و عملی از مفاهیم اولیه تصویر شرکت ها و هویت سازمانی می باشدیک به عنوان است که 

  .(2113:56، 1)بالمر و گریسر

                                                           
3 -Kotler 
4 - Hubbard and Hall 
5 - Voogd 
6 - Ashworth 
7 - Balmer and Greyser 
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انطباق تئوری بازاریابی و عمل در حکومت شهری و دولت شهری یکی از موضوعات جالب و مورد 

و  شفاف سازیاست که به و موضوعی  .ی امروزیوص در محیط در حال تغییر شهرهاتوجه است، به خص

 و قانونی شکل مشروع ،، بازاریابی محلی(1114)بر اساس نتیجه گیری آشورس  .نیاز دارد یتوسعه بیشتر

 های مختلفمکان در موردبه این معنا که اصطالحات، فنون و فلسفه بازاریابی می تواند است بازاریابی 

 .نوع خاصی از بازاریابی ابداع شود آمیز اجرا و موفقیتکه به صورت تالش می شود و ستفاده شود ا

پیاده سازی طرح به منظور  بزرگ یتعیین مناطق عملیات جدید، یکی از عناصر اساسی این نوع بازاریابی

 ی دارددیریت و هماهنگکه نیاز به م عواملی استایجاد ترکیبی از  کاراین  فده .بازاریابی استراتژیک است

مبنایی را فراهم می  ، بلکهمی پردازیم با بیان عناصر کلیدی آنفعالیت، نه تنها به ترسیم دامنه  در این راستاو 

  .(134:2112)بالمر،  عملیات صورت می گیرد ،که در آن منطقه آوریم

عمل آگاهانه و برنامه یک  بازاریابی ،پست مدرنفلسفه که در  کنندبیان می( 1113و همکاران ) 1فیرات

که در این مقاله شرح داده  چارچوب نظریدر توسعه را نقش مهمی  تفکراین  .است مفاهیمریزی شده از 

شهری بازاریابی هدایت آمیخته که منجر به  آوردرا فراهم می اساسی یدستورالعملو  کند، بازی میشده است

 .شودی میشهربه سوی برندسازی 

 :عادبیات موضو1-1
 آمیخته بازاریابی شهری:1-1-1

اولین راه برای نزدیک شدن به موضوع مورد نظر، تعیین مجموعه ای از ابزارها و فعالیتهای در اختیار 

 که باشد. مفید بازار برایپاسخ خاصی  یافتنو در شود برنامه بازاریابی ترکیب  بابازاریاب است که می تواند 

 .(213:2112و همکاران،  1)ون بازاریابی نامیده انددر علم بازاریابی، آن را آمیخته 

اهمیت تعیین آمیخته بازاریابی، به معنای ترکیبی از اقدامات بازاریابی مورد نیاز برای رسیدن به 

که در ادبیات بازاریابی شهری مشخص شده است و اکثر مفسران از آن به عنوان ، استراتژی مورد نظر است

 (.214:1111و همکاران، )کاتلر  نام برده اندش های بازاریابی یک گام اساسی در تمام تال

با  .معروف پارادایم بازاریابی سنتی شده است 4psتالشهای بسیاری برای بیان ترکیبی از عناصر معادل 

این حال، آمیخته بازاریابی شامل مواردی در زمینه بازاریابی شهری می باشد که علت مشکالت مرتبط با 

 کند.می را بیان های قابل عرضه به بازارو مکان ها و به طور کلی دارایی مختصات شهرها

                                                           
8 - Firat 
9 - Van 
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آمیخته بازاریابی جغرافیایی، که در مقایسه با  آمیخته را که به عنوان چهآن(1111) آشورس و همکاران

ترکیبی از مطرح شده است را به صورت در برنامه های کاربردی کسب و کار سنتی موجود بازاریابی 

 کنند:میتعریف به صورت زیر  ،ای از ابزارمجموعه 

 اقدامات تبلیغاتی -1

 مکانیاقدامات عملکردی  -2

 اقدامات سازمانی  -3

  .اقدامات مالی -4

تا حد زیادی با انتخاب و استفاده از ترکیب مناسبی از این اقدامات  ،دامنه و اثربخشی بازاریابی شهری

 .تعیین می شود

 بازاریابی عمومی پیشنهاد به همان صورتی که در بازاریابیآمیخته  ا پذیرشب، (1111)و همکارانکاتلر 

برای ایجاد مزیت  از اصول اساسیکه مکان میان چهار استراتژی متمایز برای بهبود  یتمایزوجه ، است

 :آنها عبارتند ازهستند، قائل شدند. که  رقابتی

 ماهیت و نهاد(به عنوان )مکان طراحی 

 (عنوان محیط زیست ثابت به)مکان زیرساخت 

 (به عنوان ارائه دهنده خدمات)مکان خدمات اساسی 

 (مکان به عنوان سرگرمی و تفریح)جاذبه 

اهداف ی را شرح داده اند. بر اساس یک مدل کارآفرینی عمومی از حکومت شهر(1111)وبارد و هال ه

به و مولد  تولیدکننده هایشهر تبدیل و دگرگونیشناسایی محل تصویربرداری مجدد و  بهآنها  ،این مدل

ی سیاست های خاص دنبال کردن دستیابی به این اهداف از طریق .پردازندمیی مصرف یاشهرهای تماشایی و

 نظیر موارد زیر حاصل خواهد شد.

 فیعتبلیغات و تر .1

 وسیعتوسعه فیزیکی در مقیاس  .2

 شهریعمومی و مجسمه سازی هنر  .3

 فرهنگی بازسازی .4

 .خصوصیمشارکت های عمومی و  .5

 تصویر شهری 2-1-1

 بازاریابیآمیخته در  را نقش مهمی از طریق تدوین تصویر و ارتباطات تصویری، متغیرهای بازاریابی

 برتمرکز تنها عامل مبه عنوان  ویر،ابه تص در بعضی موارد، اهمیت نسبت داده شده .دنکنمیازی شهری ب
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وارد دیگر به عنوان تاکید بر اقدامات تبلیغاتی در م (.1111:16 ،11آید )واردبه حساب می ترفیعروند 

شهری از طریق هنر، جشنواره ها و جاذبه های  ترفیع و ارتقاء به عنوان یاو  (1111و همکاران، کاتلر)

ترفیع بلکه  با تنها نه شهری تصویر اهمیت دیگر موارد در اما (.1113، 11رنزیکآید )به حساب می، فرهنگی

 در زمینه عملیاتی اقدامات مثال، برای (.43:2111، آشورس) است نیز در ارتباط ابیبازاری با سایر اقدامات

  کند. می کمک شهری تصویر تبلیغاتی و اقدامات به تقویت مکانی، های طراحی ویژگی

، در حالی است که بازاریابی شهری یک رشته نسبتا جدید و ناشناخته کندمیتاکید  (1114)12چرتروب

و او در ادامه استدالل می کند که رابطه بین  استفعالیت های بسیار قدیمی  از مکان ها و ترفیع که ارتقاء

 .به نظر می رسدبرای برخی از جغرافی دانان مبهم  ،این دو

تصویر حاصل از پیام  .می باشدهدف از بازاریابی شهری خود شهر نیست، بلکه هدف تصویر آن 

در ذهن هر یک از گیرنده های منحصر  کهه توسط شهر های مختلف، متفاوت و اغلب متضاد ارسال شد

 (1114) 13همانگونه که بیلی .(1315)فالحت،  است گرفتهل شکبه فرد این پیام ها به صورت جداگانه 

 در نتیجه این تفکر، .درک تصاویر شکل گرفته است و بازنمودها پایه بر شهری بازاریابی بیان می کند

 از لمتشک خیالی شهر یک عنوان به کارآفرین شهر که رسیدند تیجهن این به( 1111) هال و هوبارد

 .بازنمودها در نظر گرفته می شود و تصاویر از ای مجموعه

 ادراک و عینی و واقعی فضای بین ارتباط عنوان به شهری تصویر (1111) 14بر اساس نظر کامپسچالت

 فیزیکی سرچشمه واقعیت یک از تصاویر که کند می اضافه( 2112) 15ورمیولن می شود. توصیف ،آن

ایجاد می  جمعی حافظه در گرفته شده شکل خاطرات و تمایالت پیش داوری ها، اساس بر و میگیرد

 .شود

 است تصاویری فرهنگی معانی شناسایی مدرن، پست بازاریابی کار که کند می ( تأکید1116) 16کووا

عوامل  از برند مدیریتو  تجاری نام کهکند همچنین بیان میو ا .می شود گرفته نظر در محصول برای که

هویت خاص و متمایزی را به  یک و برندسازیم تجاری نا .است مدرن پست بازاریابی در حیاتیمهم و 

-میشهرها انجام آن در به دنبال  یبازاریابی شهرو این درست همان چیزی است که بخشد محصول می

 .باشد

                                                           
10 - Ward 
11 - Kearns 
12 - Borchert 

13 - Bailly 

14 - Kampschulte 

15 - Vermeulen 

16 - Cova 
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ملی که نظریه و فعالیتهای بازاریابی را به ماهیت و ویژگی نام تجاری و برندسازی هم به لیست عوا

و پایه و اساسی را برای شناسایی و هماهنگ سازی طیف  کند، اضافه شده استهای مکانی نزدیک تر می

فراهم یک پیام بازاریابی، در  منتسب به آن گسترده ای از تصاویر در نظر گرفته شده برای شهر و معانی

 ،زم برای درک نام تجاری و برندسازی شهری، در پیشرفتهای اخیر در رشته بازاریابیچارچوب ال کند.می

 .بیان شده است

 تجاری شرکت نام  3-1-1

شرکت بازاریابی سطوح ، مفهوم نام تجاری شرکت ها و رویکردهای جدید در حوزه بازاریابی یکی از

و  تعیین هویت شرکتصویر شرکت، ، مانند تشرکت سطوح است که در عین حال، با ظهور مفاهیم دیگر

 .استغنی شده  ،ارتباطات سازمانی

 ابتدایی و خدمات ت وکشف راه هایی برای افزودن ارزش به محصوال ،نام تجاریایجاد هدف از 

نام تجاری یک  (.2113، 11بیکرتون است )ناکس و و ترجیح نام تجاری اساسی و در نتیجه ایجاد وفاداری

و اعتقادات نسبت  باورهااجتماعی و  -روانی ،کامل از ویژگی های فیزیکیمحصول، مظهر مجموعه ای 

نام تجاری نه تنها به عنوان یکی از دارایی  (.111:2111، 11و دیبسیموز )باشدداده شده به محصول می

های با ارزش شرکت در نظر گرفته شده، بلکه عالوه بر آن، برخی از کارشناسان پست مدرن بر این 

وهمکاران،  11الیوت )کندهویت مصرف کننده بازی می ایجاددر  را برند نقش مهمیباورند، که 

124:1111).  

هویت سازمانی یک مفهوم  .اندیشه اساسی برای برندسازی شرکت ها، تعیین هویت سازمانی است

حس فردیت است  یک کننده و ارائهسازمانی است  یاخالق، اهداف و ارزش ها بیان کنندهجامع است که 

 (.113:1111، 21)وان ریل کندکمک میدرون محیط رقابتی خود  درسازمان  متمایزسازی ه بهک

وجود هویت سازمانی قوی برای انتقال تصویر داخلی و خارجی پایدار در میان ذینفعان، بسیار مهم و 

 .(2111:43)سیموز و دیب، شودضروری است و تبدیل به یک دارایی ارزشمند برای سازمان می

 عبارتند از: هویت سازمانی دهنده تشکیل عناصرکه  کندبیان می (2112)21بالمر

خدمات و همچنین عملکرد و تاستراتژی )چشم انداز مدیریت، استراتژی شرکت، محصوال

 شرکت( ، پیمان نام تجاری شرکت، مالکیت شرکت
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 یا  حق رای ودارای روابط بین شرکت مادر و شرکتهای تابعه، روابط با شرکای )ساختار

 ائتالف(

 ثانویه و ... (اولیه،  ات، که شامل برقراری ارتباطشرکت کل ارتباطات)ارتباطات 

 ها(فرهنگ خرده شامل ترکیبی از  ،عناصر نرم و ذهنی)فرهنگ 

نشان می دهند که به منظور ایجاد یک نام تجاری قوی برای شرکت، نیاز به   (2111) 22هاتز و شولتز

 باشیم. می )چشم انداز، فرهنگ و تصویر( تغییر و ترازی در سه متغیر

کالمی و ، بصرییک توصیف نام تجاری شرکت ها کنند که بیان می (2113) همکارانو  23ناکس

نام تجاری از طریق ماموریت، ارزشهای هسته سازمان است. کسب و کار منحصر به فرد رفتاری از مدل 

استدالل می کند که ( 2111) بالمربیان می شود. ، شرکت ای، اعتقادات، ارتباطات، فرهنگ و طراحی کلی

صریح بین سازمان و ذینفعان کلیدی خود و پیمان عهد وجود  ،شرکتیک اصلی نام تجاری و مرکز هسته 

 باشد.می

دارای سطح باالتری ها نام تجاری شرکت  و ماهیت( استدالل می کنند که نهاد 2111سیموز و دیب )

 سازد.می ، ساخت آن را بسیار مشکلاست و این مسئله سئولیت اجتماعیاز لمس ناپذیری، پیچیدگی و م

مدت شرکت ها و سازمان های  بلندبرای موفقیت  مبناییام تجاری شرکت ها به طور خاص به عنوان ن

اهداف، استراتژی ها )(، کل برنامه بازاریابی 1116) 24بر اساس گفته های آکر .شوددر نظر گرفته میمختلف 

 از موقعیت نام تجاری مشتق شده است. (هاو تاکتیک 

 

 یشهر برندسازی 4-1-1

به نیاز فوری برای تجزیه و تحلیل قوی شهر به عنوان یک نام تجاری، (2111) و همکاران  25تروامان

کند که در برندهای بیان می (2113) 26راینیستو .گیرد، پی بردندکه طیف وسیعی از ذینفعان را در بر می

اما سوال مهم این است: آیا یک شهر می  .وجود دارداز ارزش تصویر یک مکان  هره مندیامکان ب مکانی

تواند به عنوان یک نام تجاری دیده می شود؟ تعریف زیر از مارکها و برندهای تجاری، در پاسخ به این 

 نسبت به یابی موقعیت به وسیله ،تیک محصول یا خدمکند. نام تجاری می:سوال دشوار به ما کمک

شامل یک ترکیب منحصر به فرد از ویژگی  ایجاد شده است و ،شخصیت خود به طور متمایزرقابت و 
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کلید موفقیت برندسازی،  .(211:1113و همکاران،  21)هنکینسنباشدمیهای کارکردی و ارزش نمادین 

نیازهای  ایجاد ارتباط بین نام تجاری و مصرف کننده است، به طوری که ارتباط و پیوستگی نزدیکی بین

جسمی و روانی مصرف کننده و ویژگی های عملکردی نام تجاری و ارزش های نمادین وجود داشته 

این تعریف از نام تجاری و برندسازی نشان دهنده رابطه بین نام  (.65:1113و همکاران،  باشد)هنکینسن

نیازهای  ها، شهربرندسازیمانند ه .باشدتجاری با اهداف بازاریابی شهری و مدیریت تصویر شهر می

کند باید با می این نیازها را برآوردهی که یویژگی ها کنند ورا برآورده می عملکردی، نمادین و عاطفی

نقطه شروع  ، یکنام تجاری(. 141:1111و همکاران ،کاتلر )باشدمنحصر به فرد شهر هماهنگ  موقعیت

-می ی، مدیریتکه توسط آن تصویر شهر اسبیمنچارچوب ی و همچنین برای بازاریابی شهر را مناسبی

  .را فراهم می کند شود

هستند و هر دو به  ریشه های چند رشته ای شهرها دارای هم نام تجاری شرکت ها و نام تجاری هم

و توجه به  هر دو دارای سطح باالیی از پیچیدگیو همچنین  شونداداره می از سهامداران یگروهوسیله 

پیشنهادات  ، دارایشرکتح وسطفعالیتهای بازاریابی نام تجاری شرکت ها و .باشندمسئولیت اجتماعی می

 .هستند برای اجرای بازاریابی در داخل شهرهابسیاری 

 

 چارچوب نظری -2

 ی از مخاطبان و سهامداران است.زیاد بسیار گروه با ی، مواجهیکی از مشکالت اصلی بازاریابان شهر

مخاطبان دیگر معنا نیست که  بداناین  وی ساکنین خود شهر است.چارچوب نظری بر راصلی تمرکز 

که تمام فعالیت  بلکه بدین معناست د.ندر نظر گرفته شوکم اهمیت  ،سرمایه گذارانو  بازدید کنندگاننظیر 

و گیرد انجام میبه نام ساکنان شهر  ی،های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و یا هر توسعه شهر

  .(112:1311)شریعتی،  باشدآنها میبهبود کیفیت زندگی  آن هدف نهایی

 برندو اجزای مدیریت شهری را تشکیل می دهند بازاریابی  آمیختهکه  شهری اقدامات بازاریابی

توصیف راه های ارتباطی تصویر از طریق  بهدر قالب یک شکل  توضیح داده شدهی که در باال شهر

 (1شکل پردازد. )یممناسب متغیرها  رفتارانتخاب و 
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 : ارتباطات تصویر شهری1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مربوط بهانجام می شود، هر چه در شهر  و افتددر شهر اتفاق میشامل هر چه  که شهر در همه چیز

، یعنی ابتدایی، متوسطه و عالی ارتباطتصویر از طریق سه نوع  .استتصویر شهر  ارتباطی دربارهپیام های 

 شده است. بیان

 

 ارتباطات اولیه 2-2

هدف اصلی این  ارتباطات ، زمانی کهباشدی میارتباطات اولیه مربوط به اثرات ارتباطی اقدامات شهر

 .تقسیم شده است های زیربه حوزه و  نباشداقدامات 

اقدامات و تصمیمات مربوط به طراحی شهری،  ای اززمینهکه به دورنما و چشم انداز استراتژی '

استفاده فزاینده از هنر  (.42:1311)کوین، پردازدمی یاری، فضاهای سبز و فضاهای عمومی شهرمعم

این قسمت در واقع  .نیز در این مجموعه گنجانده شده است به همراه برنامه ریزی میراث فرهنگی عمومی

 زیرساخت

 ساختار استراتژی

 رفتار

 ارتباطات ثانویه

 ارتباطات تصویری

 تصویر شهری

 ارتباطات عالی

 ارتباطات اولیه
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به )مکان  یحابه عنوان طر شهری است و در نظریه بازاریابیسنتی بازاریابی  4Ps شبیه به جزء محصول

 .شودمطرح می (شخصیتماهیت و عنوان 

به عنوان  )مکانبرنامه های زیربنایی به عنوان بخشی از نام تجاری شهری به معنی همان زیرساخت 

 .استپیشنهاد شده و همکاران  کاتلرتوسط  (محیط زیست ثابت

در واقع به صورت  .اردساختار سازمانی و اداری اشاره به اثربخشی و بهبود ساختار حاکمیت شهری د

ساختار به عنوان اقدامات سازمانی به منظورگسترش مشارکت بخش دولتی و خصوصی شرح داده شده. 

 .(43:1311)عزیزی،  یکی از مولفه های هویت سازمانی توصیف شده است

و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری،  اجتماعی مهم ترین عناصر این گروه شبکه های توسعه

در  برندسازی سازمانتالش های بازاریابی و  .خواهد بود ایجاد مشارکت های دولتی و خصوصی همراه با

 .اتفاق می افتداین دسته 

، استراتژی اتخاذ شده و یا مشوق های رهبران شهریاشاره به مسائلی از قبیل چشم انداز  رفتار شهری

ارائه شده در نوع خدمات شامل  وه،مهم این گردو عنصر  .داردمالی ارائه شده توسط ذینفعان مختلف 

مثل جشنواره ها و رویدادهای برگزار شده در شهر  رویدادهایآنها و تعداد و نوع  بخشی، همراه با اثرشهر

استراتژی های مبتنی یعنی همان از عملکرد بازاریابی،  یرفتار شهر باشد.تفریحی میفرهنگی، ورزشی و 

و کاتلر همچنین خدمات اساسی و  (1111)هوبارد و هاله توسط ارائه شدبازسازی فرهنگی و بر رویداد 

اثربخشی موارد ذکر  اقتباس شده است. ،(1111آشورس و همکاران )و اقدامات مالی  (1111)همکاران

که تا  شهرمدیر  همچنین به توانایی و شهری وابسته است بازاریاب مهارت، نوآوری و تخیلشده به نوع 

 .جدید، غنی سازد، شیوه ها و تکنیک های ایده هاا را بچه حد بتواند آنها 

 

 )متوسطه( ثانویهات رتباطا 3-2

 نظیربازاریابی شناخته شده  فعالیتهایارتباطات رسمی است که اغلب از طریق همان ثانویه،  اتارتباط

 گیرد.شکل میاستفاده از آرم  و تبلیغات در محیط داخلی و خارجی، روابط عمومی، طراحی گرافیک

( 1111) آشورس و همکارانکه توسط اقدامات تبلیغاتی  همان چیزی استارتباطات ثانویه منظور از 

  است. شناخته شده به معنای هویت سازمانی ،(1111تبلیغات و ترویج هوبارد و هال )همچنین و 

 مهم ترین عوامل بازاریابی شهری، برقراری ارتباطات عملکردی و مهارت و شایستگی ارتباطی یک

مهارت ارتباطی شهری، به عنوان یک  .باشد، که از عوامل کلیدی برای بازاریابی شهری موفق استشهر می

 .(312:1311،قلی پور) آیدبه حساب می برندسازی شهری فرایندنتیجه از 
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 ارتباطات عالی 4-2

فرایند  .داردبا رقبا در نهایت، ارتباطات عالی اشاره دارد به تقویت و بهبود رسانه ها و ارتباط 

ه ویژه در مورد ب عالیارتباطات مثبت و کننده و کنترل های ارتباطی تصویر به عنوان تقویت  برندسازی

قلی ) .رود، بکار میهستند شهری برندسازی، که در عین حال مهم ترین مخاطبان شهرساکنان خود 

 .(1311،پور

 

 نتیجه گیری -3

ال توسعه از مشخصه های مشترکی همچون بلند پروازانه ورهای در حبرنامه ریزی و مدیریت شهری کش

و غیر واقعی بودن،عدم مالحظه امکانات واقعی اجرایی،فقدان نظام قانونی و ساختار سازمانی 

منسجم،کمبود منابع مالی و نارسایی مهارتها و دانش فنی،عدم مشارکت شهروندان و ... برخوردار است و 

ری همواره با توجه به سلیقه و عقاید اشخاص مختلف متفاوت بوده و مسئولیت و وظیفه اصلی مدیران شه

معنای کلی برای فهم و درک این واژگان وجود ندارد.در حالی که وجود معنی واحد و فرآیندهای 

می تواند در تصمیم گیریها و ارزیابیهای سریع بسیار مفید  استاندارد برای هر کدام از واژه گان فوق

هر مدیر با استفاده از خط مشی هایی که از مدیریت شهری به دست می آورد می تواند باشد.بر این اساس 

ه ها را کاراتر انجام دهد وخدمات عمومی بهتر و محیط زیست سالم تر،اهداف واقعی تر و دست پروژ

 توسعه نام تجاری شهری،مبناییافتنی تر و در نتیجه شهری زیباتر و اقتصادی تر برای شهروندان بسازد.

 غالب برنامه ریزان در تصمیم گیریهای سکونت شهری است. 

افزایش استانداردهای زندگی برای ساکنان  ،هدف نهایی بازاریابی شهریکه ین مطالعه با اعتقاد به این ا

انتخاب، استفاده و  باشد.می شهریتوسعه نام تجاری  بر اصلی آن هم شود که تاکیدآغاز می  ی است،شهر

برندسازی، همانطور که در چارچوب نظری مشخص شده است، نقطه تماس بین تئوری ترکیب متغیرهای 

و عمل، بین استراتژی و پیاده سازی آن و بین برنامه ریزان و کاربران نهایی آن است و در واقع نقطه ای 

شود و اجرای موفقیت است که تمام تالشها گرد هم می آیند و در نتیجه باالترین حد رضایت کسب می

میز آن به اهداف اصلی شهری، از جمله افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ترویج گردشگری و آ

  .حفظ میراث فرهنگی کمک بزرگی می کند
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 .42شماره  نشریه هنرهای زیبا،
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