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 برندسازي افراد پیشرو : كتاب عنوان   
                 

 محمد ترك :  مولف                 
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
شبنم هاشم زاده:صفحه آرايي   
داریوش فرسایی :طراح جلد     
 اول: نوبت چاپ  
  1399: نشرتاريخ  
 درج عقیق :چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  350000:قيمت  
 978-622- 218- 304- 2: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ١٢٥١پالك  
        ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibbook.ir 

www.dibagarantehran.com  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی.
   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران

  از طریق سایتها و اپ دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. 
                                     

 
  

 -1370ترك،محمد،:سرشناسه
برندسازي افراد پیشرو/مولف: پدیدآور:  عنوان و نام 
 محمد ترك 

 1399تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 
  :مصور،ص92مشخصات ظاهري:

 978-622-218-304-2شابک: 
 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

 برندسازي (بازاریابی):موضوع
  Branding(marketing)موضوع:
 جنبه هاي اجتماعی -برندسازي (بازاریابی)موضوع: 
  Branding(marketing)-social aspectsموضوع: 

 مدیریت -موضوع:برندسازي (بازاریابی)
 Branding(marketing)-management موضوع:

  internet marketingموضوع: بازاریابی اینترنتی 
 HF 125/5415رده بندي کنگره: 
   827/658رده بندي دیویی:

  6157425شماره کتابشناسی ملی:
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    مطالبفهرست       

  

 1 فصل

 شرویپ افراد یزندگ سبک

 11 _____________________________________ شرویپ افراد يساز برند مورد در زیچ همه

 12 __________________ رود یم شیپ چگونه او وکار کسب و کند یم یزندگ چگونه شرویپ برند کی

 12 _________________________________________ شرویپ افراد مورد در اشتباه باور 3

  14 ______________________________________ شرویپ يساز برند يا مرحله 7 ستمیس
 

 2 فصل

  دیکن انتخاب خود يبرا را بازار از يا گوشه آن با مطابق و دیبشناس را خودتان

 19 ________________________________________ شرویپ يبرندها مشترك یژگیو دو

 21 ____________________________________________ دیکن دایپ را خودتان اقیاشت

 22 ________________________________________ شما یشخص برند یاصل ي جنبه 4

 26 __________________________________ دیکن رشد تر عیسر تا دیکن کوچک را خود بازار

 28 _________________________________ دیکن فیتعر خودتان يبرا اله دیا يمشتر کی

  28 ________________________________ میکن درك را يمشتر يپرسنا مثال کی با دییایب
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 3 فصل

 دیسیبنو را خودتان یشخص برند ياستراتژ

 31 _________________ دیکن جادیا خود ندهیآ انیمشتر یزندگ در تحول کی ر،ییتغ محرك جدول با

 33 __________________________________ دیسیبنو خودتان يبرا يساز برند برنامه کی

 34 __________________ باشد يریگ اندازه قابل شما شرفتیپ تا دیکن مشخص را برنامه يها کیمتر

 35 ________________________________________ دیکن انتخاب را خود يدیکل رسانه

  36 __________________________________ دیکن مشخص را خود يساز برند يها کیتاکت
 

 4 فصل

 دیبساز يمشتر ها بهیغر از اول برخورد در تا دیباش داشته مؤثر یمعرف کی

 38 _________________________ م؟یکن جذب را دیجد مخاطبان اول برخورد در میتوان ینم چرا

 38 _____________________________ کند؟ یم برجسته را شما برند چگونه مؤثر، یمعرف کی

 39 _________________________________________ ست؟یچ مؤثر یمعرف کی ساختار

 42 ____________________________________ م؟یسیبنو را خود برند مؤثر یمعرف چگونه

  44 ___________________ د؟یده قرار خود مخاطبان دسترس در را خود مؤثر یمعرف یقیطر چه از
 

 5 فصل

 دیکن خلق محتوا شدن، دهید متخصص و اعتبار کسب يبرا

 47 _________________ سازد یم شما يبرا يادیز اعتبار و کند یم متخصص را شما محتوا، خلق چرا

 48 ____________________________________  دیکن مشخص خودتان يبرا محتوا ظرف

 49 ______________________________________ دیبساز رمجموعهیز محتوا، ظرف يبرا

 50 _________________ دیکن نییتع متخصص عنوان به را خود گاهیجا يا حرفه يها عنوان نوشتن با

 52 ________________________________________ دیکن رسم را خود يساز برند فیق

  54 _________________________ دیکن شروع خود، یاجتماع يها شبکه يبرا محتوا زیر خلق با
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 55 __________________________________________ جذاب مقاله کی نوشتن ساختار

  58 __________________________ شوند متقاعد سرعت به مخاطبان تا دیبساز ییها لمیف چگونه
 

 6 فصل

  دیبفروش را خود گران خدمات و محصوالت محور، اطالعات محصوالت دیتول با

 61 _______________________________________ ست؟یچ محور اطالعات محصوالت

 62 _________________________ دارد؟ ازین محور اطالعات محصوالت به يوکار کسب هر چرا

 64 ____________________________ خرند یم را ما گران خدمات و محصوالت یانیمشتر چه

 66 __________________________________ د؟یباش داشته ینشدن رد شنهادیپ کی چگونه

 67 _______________________________ د؟یکن يبند بسته را خود دگاهید و تخصص چگونه

 69 _________________________________________ ارزان محصوالت ساخت روش 4

 70 ___________________________ د؟یدار ازین ییزهایچ چه به ارزان محصوالت فروش يبرا

  71 ________________ د؟یکن بیترغ یاصل محصوالت سمت به ارزان محصول از را انیمشتر چگونه
 

 7 فصل

  باشد دسترس در شما برند تا دیبساز خود يبرا نیآنال تیهو کی

 73 __________________________________________د؟یدار ازین نیآنال تیهو به چرا

 74 ________________________________________ نیآنال تیهو ساخت مهم تیمز 4

 76 _______________________________________________ هاست و نیدام دیخر

 76 ________________________________ کند یم تیتقو را شما برند که ییها عکس گرفتن

 78 ________________________________ د؟یکن يانداز راه را خود یشخص تیسا وب چگونه

 79 ______________________________________ یشخص تیسا وب کی یاصل بخش 6

 81 ______________________________________ سرنخ جذب يبرا فرود صفحه ساخت

  81 _____________________ بدهد يشتریب تیاهم شما به گوگل شوند یم باعث که یتیسا وب 6
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 8 فصل

  دیکن خلق خود يبرا ییطال يها فرصت رگذار،یتأث افراد از يا شبکه ساخت با

 84 ___________________________________ رد؟یگ یم شکل چطور و ستیچ يساز شبکه

 84 _____________________ باشد؟ داشته ریچشمگ جینتا ما يبرا تواند یم يافراد چه با يهمکار

 85 _____________________________________________ برد برد يهمکار روش 3

 86 __________________________________ دیباش داشته يهمکار هیروح ز،یچ هر از قبل

 87 __________________________________________ دیریبگ تماس 3 ده،یا هر از بعد

 87 _____________________________ دیکن مشخص را خود صنعت در مؤثر افراد از یفهرست

 88 ___________________________________________ يهمکار يبرا الزم يابزارها

 89 ______________________________ دیشو وصل مؤثر افراد به تا دیبساز یارتباط پل کی

 90 ______________________________دیکن تیرعا هیاول برخورد در دیبا که یمهم ي نکته 4

  91 ______________________________________________ دیکن حفظ را خود ارتباط
 

 92 _____________________________________________________ آخر سخن
  
  
 

  
  
  
  

  
  



  

  

  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  " جناب آقاي محمد ترك"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  مولف مقدمه
  

ي برند سازي افراد پیشرو هر آنچه الزم است را با شما در میان بگذارم،  در این کتاب، تصمیم دارم تا درباره
صحبت کنم تا با  آنها در زندگیرا وارد زندگی افراد پیشرو نمایم، با شما از تجربیات لذت بخش  خواهم شما می

 جایگاه واقعی یک برند پیشرو آشنا شوید.

ها را شناسایی کنید. سپس با  کنید تا بالفاصله بتوانید آن هاي این افراد مؤثر پیدا می از ویژگیابتدا شناخت خوبی 
کنند و درنهایت به  ها چگونه زندگی خود را مدیریت می شوید تا بدانید آن ها آشنا می وکار آن سبک زندگی و کسب

تواند یک فرد با یک زندگی  اي که می قشهکنید. ن شدن به یک برند پیشرودسترسی پیدا می نقشه صفرتا صد تبدیل
معمولی را، در کمتر از یک سال به یک برند شخصی پیشرو تبدیل کند. روشی که براي هر فردي در هر صنعتی 

  درصد برتر صنعت خود شود. 10تواند جزء  قابل استفاده است و با به کار گیري آن می
کنید، اما در  آن کار سختی به نظر بیاید، درست فکر میپیشرو بودن، شاید کلمه ي بزرگی باشد و رسیدن به 

تواند راهنماي کامل  حالتی که شما چیزي از راهکارهایی که در این کتاب آورده شده است، ندانید. این کتاب می
شما در برند سازي شخصی باشد و به شما کمک کند تا از رقیبان خود متمایز شوید و یک زندگی جدیدي را 

  تجربه کنید.

براي نوشتن این کتاب، زندگی افراد موفق بسیاري زیر ذره بین رفته است و سعی شده تا به همه جوانب زندگی 
توانید با  ها پرداخته شده، تماما راهکار محور هستند و شما می ها توجه شود. موضوعاتی که در این کتاب به آن آن

  جدید به سمت رسیدن به هدف خود بردارید.خواندن هر بخش، بالفاصله دست به اقدام بزنید و یک گام 
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  ي نویسنده درباره
  

ویالگر است. مشتریان او افراد و هاي برند سازي شخصی، ویدیو مارکتینگ  محمد ترك، مربی و مدرس دوره

اند، ارزش ها و  تجربه و مهارت بسیار خوبی دارند، اما نتوانسته ،متخصصی هستند که در یک صنعت مشخص
خوبی به نمایش بگذارند و همین باعث شده که نتوانند آنگونه که شایستگی آن را دارند،  هاي خود را به مهارت

دیده  ها هاي آن اي از هنر، مهارت و ارزش مخاطبان و طرفداران بسیاري براي خود بسازند؛ و درنتیجه فقط گوشه

  شده است.
هاي حضوري،  هاي آموزشی آنالین، کارگاه دهد، این است که از طریق برگزاري دوره کاري که او انجام می

قدم داشته باشند و به  به کند تا یک برنامه قدم هاي فردي، به این افراد کمک می کوچینگ شخصی و مشاوره
ند برسند و هرروز، افراد بیشتري را وارد گروه کمک آن بتوانند به شهرت و اعتباري که به دنبال آن هست

  مخاطبان خود نمایند.
برند متمایز دیده شوید تا  عنوان یک  مند هستید تا در میان رقباي خودتان، سرآمد شوید و به بنابراین اگر عالقه

هاي تماس زیر با او در  توانید از طریق روش وکار شما شوند، می جذب شما و کسب ،مشتریان باعالقه و اعتماد
  ارتباط باشید:

  

  09185252334                             شماره مستقیم

  info@mohammadtork.com آدرس ایمیل

 




