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 4اقدام حیاتی که برای برندسازی شخصی به آن نیاز دارید

زندگــی برخــی از افــراد ،سراســر زیبایــی اســت .تعبیــر مــن از برندســازی
شــخصی یــک زندگــی زیبــا بــه همــراه خلــق زیبایــی بــرای دیگــران اســت.
یــک زندگــی کــه از تمامــی لحظــات آن لــذت میبریــد و دوســتان ،خانــواده،
همــکاران و هــواداران شــما هــم از کنــار شــما بــودن و از شما شــنیدن
لــذت میبرنــد .البتــه ممکــن اســت افــرادی هــم منتقــد شــما باشــند و یــا از
موفقیتهــای شــما ناراحــت شــوند.
اگــر نــگاه ایدهآلگــرا بــه برندشــخصی داشــته باشــیم ممکــن اســت هیچوقــت بــه
دنبــال آن نرویــم .برندســازی شــخصی صرفـا ً متعلــق بــه هنرپیشـهها ،خوانندگان،
ورزشــکاران و سیاســتمداران نیســت .الزم نیســت کل مــردم ایــران یــا کل دنیــا
شــما را بشناســند .فقــط الزم اســت افــرادی کــه بــه مهارتهــای شــما نیــاز دارنــد
شــما را بشناســند و قبــول داشــته باشــند .همچنیــن الزم نیســت ابتــدا به شــخص
فــوق حرفـهای و بســیار موفــق در حــوزه خــود تبدیــل شــوید و ســپس اقــدام بــه
برندســازی شــخصی کنیــد .ازنظــر مــن ،تنهــا اگــر بــه مرحلــه خوبــی از خودشناســی
برســید میتوانیــد برندســازی شــخصی را آغــاز کنیــد .بنابرایــن شــروع برندســازی
شــخصی ،پیششــرط خاصــی نــدارد فقــط بایــد قبــل از اقدامــات اجرایــی ،بــه درک
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و شــناخت خوبــی از عالیــق ،اســتعدادها و تواناییهــای خــود برســید.
ازنظــر مــن برندســازی شــخصی یــک مقصــد نیســت .رســیدن بــه نقطــه اوج
موفقیــت و شــهرت نیســت .بلکــه یــک مســیر اســت .یــک مســیر بــرای پیمــودن
زندگــی بــه شــیوه درســت .یــک ســبک زندگــی اســت کــه شــما ایــن توانایــی را
پیــدا میکنیــد کــه هــم بــه کار موردعالقــه خــود بپردازیــد و هــم در ایــن کار
موفــق شــده و کســب درآمــد و شــهرت کنیــد.
بســیاری از مــردم از ایــن ســبک زندگــی میترســند .بــه دلیــل اینکــه فکــر
میکننــد اگــر بــه کار موردعالقــه خــود بپردازنــد نمیتواننــد درآمــد کافــی کســب
کننــد .مــن ایــن جملــه شکســپیر را خیلــی دوســت دارم .او میگویــد تردیدهــا بــه
مــا خیانــت میکننــد .گاهــی اوقــات مــا تردیــد داریــم کــه بــه کار موردعالقــه خــود
بپردازیــم .چــون میترســیم.
تابهحــال بــه ریشــه ایــن ترسهــا و تردیدهــا فکــر کردهایــد؟ شــاید یکــی از
دالیــل آن ایــن باشــد کــه افــرادی را دیدهایــم کــه بــه ایــن مســیر رفتهانــد و
شکسـتخوردهاند .بله درســت اســت .هــر فردی که بــه دنبــال کار موردعالقهاش
بــرود صرفــا ً پیــروز و موفــق نمیشــود .ممکــن اســت حتــی بهشــدت شکســت
بخــورد .بــه دلیــل اینکــه قواعــد کار را نمیدانــد .اگــر مــا قواعــد برندســازی
شــخصی را ندانیــم شکســت میخوریــم.
برندســازی شــخصی از زمانــی شــروع نمیشــود کــه شــما تصمیــم میگیریــد کاری
کــه بــه آن عالقــه نداریــد را رهــا کنیــد و بــه کار موردعالقــه خــود بپردازید .مســیر
توســعه برنــد شــخصی از زمانــی شــروع میشــود کــه شــما ذهــن خــود را نســبت
بــه شــیوه زندگیتــان تغییــر میدهیــد .ممکــن اســت اگــر امــروز دیدگاهتــان را
نســبت بــه ســبک زندگیتــان عــوض کنیــد ،تغییــرات زندگــی شــما از چنــد ســال
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بعــد آغاز شــود ،امــا ذهــن شــما از همیــن امــروز شــروع بــه توســعه برنــد شــخصی
شــما کــرده اســت .بنابرایــن مــن دوســت دارم بــه برندســازی شــخصی بیشــتر
بهعنــوان یــک فلســفه ذهنــی نــگاه کنیــد تــا انجــام یــک ســری اقدامــات اجرایــی.
زمانــی کــه نــگاه خــود را بــه زندگــی تغییــر دهیــد ،فعالیتهــا و اقدامــات شــما نیــز
بهمــرور تغییــر میکننــد.
یکــی از اصــول جداییناپذیــر برندســازی شــخصی تعهــد اســت .تعهــد بــه ذهنیتــی
کــه دیگــران از مــا دارنــد .مــا اجــازه نداریــم در خلــوت خودمــان ،خــاف تصــور
ذهنــیای کــه دیگــران از مــا دارنــد عمــل کنیــم .نفــاق و دورویــی بههیچوجــه
پذیرفتــه نیســت .اصـا ً نیــازی نیســت طــوری خودمــان را نشــان دهیــم کــه همــه
مــردم ذهنیــت خوبــی از مــا داشــته باشــند .فقــط کافــی اســت صفــات خــود و
اســتعدادهای خودمــان را پیــدا کنیــم و آنهــا را پــرورش دهیــم .در برندســازی
شــخصی توجــه بیــش انــدازه بــه نقــاط ضعفمــان اهمیــت چندانــی نــدارد .قــرار
نیســت مــا در همــه زمینههــا خــوب باشــیم.
چیــزی کــه برنــد شــخصی شــمارا زیبــا و باورپذیــر و اصیــل میکنــد هارمونــی
اســت .کالم شــما ،رفتــار شــما ،ظاهــر و لبــاس شــما و ســبک زندگــی شــما بایــد بــا
یکدیگــر در هارمونــی و هماهنگــی کامــل باشــند .هرانــدازه کــه تناقــض در شــما
بیشــتر باشــد ،اصالــت برنــد شــخصی شــما کاهــش مییابــد.
ســاخت برنــد شــخصی قــوی موضوعــی نیســت کــه در یــک مقالــه بتــوان آن را
توضیــح داد .بنابرایــن مــن برنامــه دارم کــه طــی چندیــن ســال در مــورد ایــن
موضــوع صحبــت کنــم .امــا بــرای شــروع کار بــا  4قاعــده مهــم جهــت برنــد ســازی
شــخصی آشــنا میشــویم:
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ستون اول :خودشناسی و کسب مهارت
اکثــر افــراد مهــارت خاصــی ندارنــد کــه آنهــا را نســبت بــه دیگــران متمایــز کنــد.
اگــر شــما ایــن مهــارت خــاص را داریــد پــس ســتون اول ســاختمان برنــد شــخصی
شــما محکــم بناشــده اســت .اگــر شــما مهــارت متمایزکننــده خاصــی نســبت بــه
دیگــران نداریــد بهتــر اســت از همیــن امــروز دس ـتبهکار شــوید.
اگــر از همیــن لحظــه دسـتبهکار شــدهاید مطمئنـا ً ایــن ســؤال بــزرگ ذهــن شــما
را درگیــر کــرده اســت!
“من در چه زمینهای باید مهارت خود را توسعه بدهم”.
ایــن جملــه اشــتباه بزرگــی اســت کــه بســیاری از افــراد مرتکــب آن میشــوند.
مراقــب باشــید شــما در دام ایــن اشــتباه بــزرگ نیافتیــد .بســیاری از افــراد وقتــی
میخواهنــد یــک مهــارت خــاص را پیداکــرده و در آن زمینــه خــود را پــرورش
دهنــد ،ایــن ســؤاالت بــه ذهنشــان میآیــد:
چه مهارتی درآمدزایی بیشتری دارد؟
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چه مهارتی کالس اجتماعی باالتری دارد؟
کســب چــه مهارتــی ریســک کمتــری دارد؟ (یعنــی آزمایــش خــود را پــس داده و
هــر فــردی آن مهــارت را کســب کــرده موفــق شــده اســت)
چه مهارتی را سریعتر میتوان کسب کرد؟
اشــتباه ایــن افــراد چیســت؟ چــرا بــا ایــن طــرز فکــر موفــق نمیشــوند؟ ایــن افــراد
بهجــای اینکــه بــه تواناییهــای درونــی خــود نــگاه کننــد مــدام بــه ایــن موضــوع
فکــر میکننــد کــه دیگــران چگونــه موفــق شــدهاند.
اگــر دیگــران درزمینــۀ خاصــی موفــق شــدهاند حتمــا ً اســتعداد و عالقــه زیــادی
نســبت بــه آن داشــتهاند .اگــر شــما در زمینـهای اســتعداد نداریــد و وارد جنــگ
بــا افــرادی شــوید کــه اســتعداد زیــادی در آن زمینهدارنــد ،قطعــا ً شکســت
میخوریــد و هیــچگاه نمیتوانیــد متمایــز شــوید .زیــرا کاری کــه آنهــا در یــک
روز انجــام میدهنــد شــما بــه دلیــل برخــورداری از اســتعداد کمتــر ،اگــر خیلــی بــه
خودتــان ســختی دهیــد حداکثــر در  3روز میتوانیــد انجــام دهیــد .پــس همیشــه
از رقبــای بااســتعداد خــود عقــب هســتید.
چگونه اولین گام توسعه برند شخصیام را محکم بردارم؟
جــواب شــوال شــما خودشناســی اســت .بجــای اینکــه بــه بیــرون نــگاه کنیــد و بــه
دنبــال ایــن بگردیــد کــه دیگــران از چــه طریقــی موفــق شــدهاند ،بهتــر اســت بــه
درون خــود نــگاه کنیــد .بــا توجــه بــه شــناختی کــه نســبت بــه خــود داریــد بررســی
کنیــد در چــه زمینههایــی اســتعداد داریــد و بــه انجــام چهکارهایــی عالقهمنــد
هســتید.
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سؤال اول :از کجا بفهمم در زمینهای استعداد دارم؟
بــه گذشــته خــود نــگاه کنیــد و ببینیــد چـهکاری را بهتــر و راحتتــر و ســریعتر از
دیگــران انجــام دادهایــد .اگــر چیــزی بــه ذهنتــان رســید ،قطعـا ً اســتعداد شــما در
آن زمینــه از دیگــران بیشــتر اســت .پــس زمــان را از دســت ندهیــد و هــرروز در
زمینـهای کــه اســتعداد داریــد تمریــن کنیــد و مهــارت خــود را افزایــش دهیــد.
سؤال دوم :اگر استعداد خودم را پیدا نکردم چهکار کنم؟
بــه ایــن فکــر کنیــد کــه بــه چــهکاری عالقــه داریــد .ممکــن اســت موضوعــی را
پیــدا نکنیــد کــه در آن بهتــر ،راحتتــر و ســریع تــراز دیگــران عمــل میکنیــد.
امــا جــای نگرانــی نیســت .بــه ایــن فکــر کنیــد کــه چ ـهکاری را بــا شــور و شــوق و
عالقــه انجــام میدهیــد .دس ـتبهکار شــوید و درزمینــۀ موردعالقــه خــود مهــارت
کســب کنیــد .شــاید بعــدا ً متوجــه شــوید کــه در ایــن زمینــه اســتعداد شــما نیــز
نســبت بــه دیگــران بیشــتر اســت.
سؤال سوم :اگر به هیچ زمینهای عالقه نداشتم چهکار کنم؟
بــه ایــن فکــر کنیــد کــه انجــام چهکارهایــی بــرای شــما خســتهکننده اســت.
چهکارهایــی را بــا اکــراه انجــام میدهیــد .در انجــام چــه فعالیتهایــی زمــان
بــرای شــما دیــر میگــذرد و دوســت داریــد هــر چــه زودتــر از انجــام آن کار
خــاص شــوید .بــرای تمامــی ایـن کارهــای خســتهکننده ،لیســت ســیاه تهیــه کنیــد
و وقتیکــه تصمیــم گرفتیــد مهارتــی را در خــود پــرورش دهیــد ،بررســی کنیــد
کــه آن مهــارت جــزو لیســت ســیاه شــما نباشــد .جــای نگرانــی نیســت .فقــط کاری
را انجــام دهیــد کــه جــزو لیســت ســیاه شــما نیســت .مطمئــن باشــید پــس از کمــی
پیشــرفت عالقــه شــما در آن زمینــه بیشــتر میشــود و ممکــن اســت نشــانههایی
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از اســتعداد و نبــوغ را نیــز پــس از مدتــی ،در آن زمینــه در خــود ببینیــد.

ستون دوم :زیباییشناسی
شــما هــم جــزو افــرادی هســتید کــه فکــر میکننــد اگــر در یــک زمینــه متخصــص
میشــوند بــه کامیابــی میرســند؟
بــه نظــر مــن شــما باهوشتــر هســتید چــون قطعــا ً افــراد متخصــص زیــادی را
دیدهایــد کــه بــه ثــروت و شــهرت و کامیابــی نرســیدهاند.
چرا برخی از افراد متخصص رستگار نمیشوند؟
بــه دلیــل اینکــه فکــر میکننــد بهجــای  4ســتون ،میتواننــد ســاختمان برنــد
شــخصی خــود را تنهــا روی یــک ســتون بنــا کننــد .داشــتن مهــارت و تخصــص تنهــا
نقــش یــک ســتون را ایفــا میکنــد و اگــر بــه مــوارد دیگــر توجــه نکنیــد برنــد
شــخصی شــما فرومیریــزد.
یــک فــرد متخصــص بــرای جلوگیــری از فروپاشــی برنــد شــخصی خــود در گام بعدی
چـهکاری بایــد انجــام دهد؟
یــک فــرد متخصــص بایــد علــم زیباییشناســی را یــاد بگیــرد و بــه آن توجــه کنــد.
یــک فــرد متخصــص بایــد زیبــا حــرف بزنــد ،زیبــا لبــاس بپوشــد ،زیبــا رفتــار کنــد
و اگــر محصــول یــا خدماتــی ارائــه میدهــد ،بــه زیباتــر شــدن آن فکــر کنــد.
صورت زیبای ظاهر هیچ نیست                        ای برادر سیرت زیبا بیار
مــن هــم کامـا ً بــا ایــن کالم ســعدی موافقــم .درواقــع اگــر باطــن شــما خــوب نباشــد
هرانــدازه کــه بهظاهــر خــود توجــه کنیــد ارزشــی نــدارد .ویژگــی مشــترک تمامــی
افــراد کالهبــردار ایــن اســت کــه ظاهــر خوبــی دارنــد امــا باطــن خوبــی ندارنــد.
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ســؤال اصلــی در برندســازی شــخصی ایــن اســت که اگــر ما فــردی بســیار متخصص
بــا خصوصیــات اخالقــی خــوب بودیــم آیا الزم اســت کــه به امــور ظاهــری بپردازیم؟
جواب :قطعا ً الزم است.
چــه منصفانــه باشــد چــه نباشــد ،در برخوردهــای اولیــه ،افــراد بــر اســاس ظاهــر و
نحــوه لبــاس پوشــیدن و صحبــت کــردن مــا دربارهمــان قضــاوت میکننــد.
خصوصیــات اخالقــی و رفتــاری مــا در بلندمــدت بــرای دیگــران آشــکار میشــود
امــا در برخوردهــای اولیــه ،ظاهــر زیبــا و آراســته مــا باعــث ایجــاد ذهنیــت مثبــت
در دیگــران میشــود .اگــر در برخوردهــای اولیــه تأثیــر خوبــی روی دیگــران
نگذاریــم ،بســیاری از فرصتهــای خوبــی کــه در آینــده ممکــن اســت بــرای مــا
پیــش بیایــد ،از بیــن میرونــد.

ستون سوم :تولید و انتشار محتوای تخصصی

فرض کنید شــما فردی بســیار متخصص و حرفهای هســتید و به زیبایی ظاهر خود
نیــز اهمیــت میدهیــد اما فقط مدیر شــما از تواناییهایتان اطالع دارد .به نظر شــما
چه سرنوشــتی در انتظار شماســت؟ بگذارید من جواب این ســؤال را بدهم :بدون
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مرد.

اینکــه بــه آرزوهــای خــود برســید روزی فرامیرســد کــه در گمنامــی خواهیــد
اگــر حافــظ ،اشــعاری کــه بــه ذهنــش میرســید تنهــا بــرای همســر خــود بازگــو
میکــرد و اقدامــی بــرای جمـعآوری و انتشــار آن انجــام نمـیداد ،قطعـا ً در گمنامــی
چشــم از دنیــا فرومیبســت.
از همیــن امــروز در هــر زمین ـهای کــه تخصــص داریــد محتــوا تولیــد کنیــد .ایــن
محتــوا میتوانــد بهصــورت متــن ،صــوت ،ویدئــو ،عکــس و یــا اینفوگرافیــک
باشــد .ســپس دانــش خــود را در وبســایت و یــا رســانههای اجتماعــی از قبیــل
اینســتاگرام ،لینکدایــن ،فیسبــوک و  ...منتشــر کنیــد.
بــه راهکارهایــی فکــر کنیــد کــه میتوانیــد بــا اســتفاده از آنهــا مهارتهــای خــود
را بــه دیگــران معرفــی کنیــد .اگــر ایــن کار را بهخوبــی انجــام دهیــد ،بــه شــکل
معجزهآســایی فرصتهــای طالیــی خــود را بــه شــما نشــان خواهنــد داد.
ســؤال :زمینــه کاری مــن کامـا ً تخصصــی اســت درحالیکــه صفحــات و اینســتاگرام
و فیسبــوک مــن بــرای ارتبــاط بــا دوســتان و خانــوادهام اســت .مطالــب تخصصــی
خــود را چگونــه منتشــر کنــم؟
اگــر در یــک صنعــت خــاص فعالیــت میکنیــد و تولیــد محتــوا درزمینــۀ تخصصیتان
بــرای عمــوم مــردم کاربــرد نــدارد ،اقدامــات زیــر را جهــت انتشــار دانــش خــود
بهکارگیریــد:
اقــدام اول :یــک وبســایت شــخصی طراحــی کنیــد .بــرای ایــن کار الزم نیســت
هزینــه باالیــی بپردازیــد! یکهاســت و یــک دامیــن خریــداری میکنیــد و از
شــرکت ارائهدهندههاســت میخواهیــد کــه وردپــرس را بــر رویهاســت شــما
نصــب کنــد .پــسازآن قــادر هســتید بهراحتــی مطالــب خــود را بــر روی ســایت
شــخصیتان آپلــود کنیــد.
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اقــدام دوم :اگــر عضــو شــبکه لینکدایــن نیســتید ،ابتــدا در ایــن ســایت عضــو
شــوید www.LinkedIn.com :ایــن ســایت جهــت برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران
در فضــای کس ـبوکار طراحیشــده اســت .میتوانیــد حــوزه تخصصــی خــود را در
قســمت جس ـتوجوی ســایت وارد کنیــد تــا موتــور جســتجوی آن تمامــی افــرادی
کــه در ایــن ســایت عضــو هســتند و در حــوزه تخصصــی شــما فعالیــت میکننــد را
بــه شــما نشــان دهــد .ســپس میتوانیــد بــا ایــن افــراد ارتبــاط گرفتــه و مطالــب
تخصصــی خــود را بــرای آنهــا ارســال کنیــد تــا بــا تواناییهــای شــما آشــنا شــوند.
هرانــدازه افــراد بیشــتری از تواناییهــای شــما مطلــع باشــند ،شــانس موفقیتتــان
بیشــتر میشــود.

ستون چهارم :بازاریابی و تبلیغات
برای برندسازی شخصی قدرتمند باید چهار ستون آن محکم باشد.
فــرض کنیــد درزمینــۀ تخصصیتــان کامــا ً حرفــهای هســتید ،در برخوردهــای
اولیــه تأثیــر بســیار خوبــی روی دیگــران میگذاریــد و دانــش خــود را نیــز بهطــور
مرتــب بــرای عالقهمنــدان منتشــر میکنیــد؛ امــا ایــن مــوارد تضمینــی بــرای
ـین برندینــگ
موفقیــت شــما نیســتند! بــه ایــن دلیــل کــه یکــی از چرخهــای ماشـ ِ
شــخصی شــما پنچــر اســت .وقتــی یکــی از چرخهــای اتومبیــل پنچــر باشــد ،حرکــت
اتومبیــل بســیار کنــد میشــود .وقتــی شــما بازاریابــی و تبلیغــات بــرای برنــد
شــخصی خــود انجــام ندهیــد ،رونــد موفقیــت شــما بســیار کنــد خواهــد بــود.
چگونه درزمینۀ برند سازی شخصی بازاریابی انجام دهم؟
قــدم اول در بازاریابــی ،تحقیقــات بــازار اســت .افــراد موفــق درزمینــۀ تخصصــی
خــود را پیــدا کنیــد .ایــن افــراد رقبــای اصلــی شــما هســتند .پــس از مشــخص
کــردن رقبــا بــه تحلیــل هریــک از آنهــا بپردازیــد تــا بفهمیــد نقــاط ضعــف و قــوت
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آنــان در چیســت .ســپس فصــل مشـ ِ
ـترک نقــاط ضعــف رقبــای خــود را پیــدا کنیــد
و تــاش کنیــد در آن زمینــه قدرتمنــد شــوید .بــا ایــن کار میتوانیــد نســبت بــه
رقبــای خــود متمایــز شــوید .اگــر نســبت بــه همتایــان خــود مزیــت رقابتــی نداشــته
ـخصی ممتــاز ،ممکــن اســت غیرممکن باشــد.
باشــید ،تبدیلشــدن بــه یــک برنــد شـ
ِ
چگونه درزمینۀ برندسازی شخصی تبلیغات انجام دهم؟

خجالــت را کنــار بگذاریــد و قــدم اول را برداریــد .در مــورد تواناییهــای خــود بــا
دیگــران صحبــت کنیــد .منتظــر نباشــید کــه دیگــران بــرای شــما تبلیــغ کننــد .ایــن
بــاور اشــتباه کــه تعریــف از خــود نشــانه خودپســندی اســت را فرامــوش کنیــد.
اگــر اعتمادبهنفــس الزم را نداشــته باشــید کــه در مــورد تواناییهایتــان صحبــت
کنیــد ،دیگــران بــه شــما اعتمــاد نخواهنــد کــرد .حتــی ممکــن اســت از قابلیتهــای
فــردی شــما مطلــع نشــوند.
برای برندسازی شخصی خود پولخرجکنید.
بــرای اینکــه افــراد زیــادی شــما را بشناســند بایــد بــرای تبلیغــات خــود هزینــه
کنیــد.
چند روش تبلیغاتی برای توسعهٔ ارتباطات با دیگران:
 اگــر وبســایت داریــد و مطالــب تخصصــی را در آن منتشــر میکنیــد ،از ســامانهٔایمیــل مارکتینــگ بــرای اطالعرســانی بــه افــراد در حــوزه خــود اســتفاده کنیــد.
نویسنده :محمد ظهرهوند
منبعwww.Brandyoutab.com :

برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ چیست؟
 بــا پرداخــت هزینــه تبلیغــات بــه گــوگل در ســامانهٔ گــوگل ادوردز ،کلیدواژههــایمرتبــط بــا تخصــص خــود را تعریف کنید تــا در صدر نتایج جســتجو نمایش داده شــوید.
 بــا پرداخــت هزینــه جهــت  SEOوبســایت ،مطالب وبســایت را بــرای موتورهایجســتجو بهینهســازی کنیــد و در صــدر نتایــج جســتجو ،نمایش داده شــوید.
 در مجالت تخصصی ،مهارت خود را تبلیغ کنید. بــا فعــال کــردن عضویــت پولــی در لینکدایــن ،میتوانیــد بــه شــکل بهتــری بــاافــراد متخصــص حــوزه خــود ارتبــاط برقــرار کنیــد و حتــی بــه افــرادی کــه شــما را
نمیشناســند و در شــبکه ارتباطــی شــما نیســتند ایمیــل ارســال کنیــد.
بــا تقویــت  4ســتون برنــد شــخصی خــود میتوانیــد بهســرعت بــه موفقیــت
برســید؛ البتــه الزم اســت کمــی صبور باشــید .پروســه برندســازی شــخصی همانند
یــک پــروژه نیســت کــه در زمــان مشــخصی شــروع شــود و در زمــان مشــخصی بــه
پایــان برســد ،انتظــار نداشــته باشــید کــه راه صدســاله را در یکشــب طــی کنیــد.
بهمــرور شــاهد توســعه برنــد شــخصیتان خواهیــد بــود.
اگــر از مطالــب ایــن مقالــه لــذت بردیــد بــه شــما پیشــنهاد میکنــم کتــاب مــن بــا
عنــوان رســتاخیز برنــد شــخصی را نیــز مطالعــه کنیــد.
همچنیــن اگــر بــه مبحث برندســازی شــخصی عالقــه دارید ،بهتــر اســت دیدگاههای
مختلــف را در ایــن زمینــه مطالعــه کنیــد .یکــی از دیدگاههــای خــوب ،نظــر آقــای
محمــد رضــا شــعبانعلی در مــورد برندســازی شــخصی اســت.
بــه دوســتانی کــه عالقهمنــد بــه مطالعــه کتــاب درزمینــه برندســازی شــخصی
بــه زبانــی ســاده هســتند ،کتــاب  Personal branding for DUMMIESو کتــاب  
 Ditch Dare Doرا پیشــنهاد میکنــم.
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