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برند خودت باش

در هر تجارتی سه نام و سه برند وجود دارد: نام صاحبان
برند، نام شرکت و نام محصول.

در بسیاری از موارد نام صاحبان شرکت ها به اندازه ای بزرگ
و توسعه  یافته می شوند که شانه به شانه با شرکت و

محصول خود در جهت رشد و توسعه ی شرکت و محصول
سهیم هستند. استیو جابز (اپل)، کنراد هیلتون (هیلتون)، بیل

گیتس (مایکروسافت)، لیویی کارتیه (کارتیه) و صدها نام
دیگر. تمام این افراد باعث ساخت و توسعه ی شرکت های

خود شده اند که حاصل آن شهرت و کسب وکارهای میلیاردی
است.

این همان قدرتی است که نام شما هم می تواند داشته باشد؛ اگر با دانش و آگاهی، برندینگ
درست، بازاریابی درست و باالتر از همه، استمرار و پایداری از آن پشتیبانی کنید. برند فردی

اگر هوشمندانه ساخته شود، بخشی از دارایی ارزشمندی است که هیچ کس دیگری نمی تواند در
ذهن مخاطبان، با آن رقابت کند.

کتاب «برند خودت باش» گام به گام فرآیند ساخت یک برند فردی کارآمد را توضیح می دهد و
احساسی بسازید، ابزارهایی با کیفیت برندسازی بیافرینید و یک جریان کاری مداوم و درآمدزا

ایجاد کنید.
فراموش نکنید خودتان برند هستید.

برند خودت باش- پیتر منتویا، تیم وندیهی- ترجمه: سامان شاهین پور

 



 فضیلت های فراموش شده

هرچه می خورد و هرچه می پوشید تماما از محصوالت روستا
و منطقه زندگیش تهیه شده بود و در این موارد به هیچکس
نیازمند نبود. بی سحری روزه میگرفت، با نان خالی افطار

می کرد و مقاومتی حیرت انگیز داشت. بسیار اتفاق می افتاد
که چند شبانه روز پی در پی خواب و خوراک تقریبا از او

سلب می شد و یکسره در پی حل و فصل مشکالت مردم
میرفت .

حاج آخوند بر سر سفره های ساده و در خانه های فقرا که بود
، همه حس می کردند که روحاٌ راحت تر است. با حاکم و

متمول شهر همانطور بود که با مرد و زن فقیر بود. به عیادت
بیماران می رفت و با اشتیاق به درون دخمه ها و زاغه های آشفته و مخروبه در محالت فقیر

نشین پای می نهاد و در همان خانه های آلوده به خاکستر برزمین می نشست. همه نمازها را در
وقت فضیلت به جای می آورد و هیچگاه نماز شب و نوافل را ترک نکرد. ادب و معرفتش اورا

نزد خانواده اش بزرگ کرده بود نه نماز و روزه هایش. عالقه ما به او پیش از آنکه عالقه زن به
شوهر و فرزند به پدر باشد عالقه ای از سنخ مرید به مراد بود.

دیباچه ای از فضیلت های فراموش شده- چاپ چهل و هفتم- صفحه 106

 



R&D نگرش های متفاوت واحدهای بازاریابی و

یدگاه های انسان ها به دلیل تفاوت در تجربیات، سن،
تحصیالت و آموختهها با یکدیگر متفاوت است. پسنل واحد

R&D بازاریابی نیز دارای نگرش هایی متفاوت از کارشناسان
هستند.

با وجود آن که در بسیاری از صنایع – نظیر نوین فناور-
بسیاری از پرسنل واحد بازاریابی را کارشناسانی تشکیل

می دهند که آگاهی بسیار خوبی از محصوالت و خصوصیات فنی آن دارند، اما نگرش حاکم بر
مدیریت واحد R&D دارای تفاوت هایی عمیق نسبت به دیدگاه های واحد بازاریابی است.

مدیریت تحقیق و توسعه (R&D)، امید فدائی منش، فصل چهارم، نگرش های
متفاوت واحدهای بازاریابی و R&D، صفحه 83

 

برونگرایی و درونگرایی

برونگرایان افرادی عالقمند به توسعٔ� روابط با جامعه،
انسانها، اقوام و دوستان هستند که آرامش خود را از این

طریق کسب می نمایند.

درونگرایان افرادی هستند که در تنهایی راحت ترند و
احساس رضایت بیشتری دارند.

 

 بسته آموزشی بازاریابی و فروش به سبک ایرانی- لوح فشرده شماره دو-
مبانی چامعه شناسی ایرانی

در آپارات همراه ما باشید.

 

http://www.aparat.com/v/NRTvD


هنر زنده ماندن در طبیعت

این کتاب به شما کمک می کند تا مهارت های الزم جهت لذت
بردن از دنیای اطراف را به دست آورید. این کتاب به شما

می گوید که چگونه سفر کنید، کمپ بسازید و محیط
اطرافتان را بشناسید یا تجهیزات الزم را انتخاب کنید.

در مواقع ضروری به شما کمک می کند که در شرایط آب و
هوایی مختلف، آب، غذا و پناهگاه بیابید و اگر مریض و یا

مصدوم هستید از خودتان مراقبت کنید.

اطالعات ارائه شده با سرفصل هایی مانند نشانه ها، حیوانات
و آب و هوا طبقه بندی شده و سپس فعالیت های ویژه ای مانند پیاده روی های تابستانی،

سفره های بیابانی، سفرهای آبی و سفر با ماشین بررسی شده اند. مهارت های ویژه ای مانند
استفاده از نقشه ها، قطب نما و کوه نوردی پیش زمینه خوبی خواهد بود که شما بتوانید
اطالعات محیطی خود را با توجه به آنها گسترش دهید. این اطالعات کمک می کند که از

سفرهای خود لذت ببرید در عین حال شما را با خطرهای احتمالی که ممکن است با آن روبه رو
شوید آشنا می سازد.

این کتاب محتوی بخش هایی مربوط به روش های زنده ماندن در طبیعت مانند هیزم شکنی،
روشن کردن آتش، یافتن غذاو آب، ساخت پناهگاه و تکنیک های عبور از آب با جزئیات آن ها

می باشد.

با استفاده از این کتاب دیدگاه وسیعی نسبت به طبیعت و محیط اطرافتان کسب می کنید به
طوری که می توانید توانایی تان را برای سازگاری باال ببرید. با هوشیاری می توانید هر جای دنیا

که هستید زنده بمانید. طبیعت و عناصر آن نه دوست شما هستند و نه دشمن شما، آنچه بدیهی
است این است که شما باید زنده بمانید و از توانایی تان در به کارگیری طبیعت اطراف استفاده
کنید. هنر زنده ماندن در طبیعت تالش می کند به شما و خانواده تان برای لذت بردن از طبیعت و

محیط اطراف فرصتی بدهد.

هنر زنده ماندن در طبیعت- مترجم: مینو حسنی اصفهانی
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