استاد ندیم در اجالس شهر ایده آل؛ برندینگ شهری یک منبع درآمد پایدار برای شهرداریهای
کشور


ارزش برند اپل برابر  ۱۵۴میلیارد دالر برآورد شده است تقریبا بیست برابربودجه عمرانی کل کشورمان .



ارزش عالمت  Mزرد بر روی صفحه قرمز ( لوگوی مک دونالد ) رابرابر  ۹۴میلیارد دالر برآورد نموده اند .



مک دونالد دیگر مرغ نمیپزد و رستوران داری نمیکند بلکه برند خود را و آرم خود را به رستتوراناا اجتاره
میدهد و میزان این اجاره ها بقدری هست که بتوان ده کشور را با آن اداره نمود.



در ایران هم برندهای خوبی وجود دارند که برندشان ارزش آفرین است مانند برند دیجی کاال.



کلمه ” محسن ” یک برند ارزشمند است و به خوبی تجاری سازی شده است .



گرچه ارزش برندهای ایرانی به یک میلیارد دالر نمیرسه اما برخی شروع و مسیرخوبی دارند .



اگر در دهه شصت وقتی که شارداریاا را مستقل اعتالم نمودنتد ع علتم وت قتل الزم وجتود داشتت و هتر
شارداری برای خود برندی مطال ه نموده و آن را ثبت و تجاری سازی مینمود امروزه نته تناتا بتا چتال
پرداخت حقوق مواجه نبود بلکه درآمد حاصله از آن ب نوان یک درآمد پایدار مورد باتره بترداری متدیران
شاری بود .



هنوز هم دیر نشده است .



شارداری کرمانشاه اولین شارداری کشور است که برندینگ شتاری را از مرحلته مطال تاذ گنرانتده و در
مرحله تجاری سازی آن است وب د از دو سال ع درآمد زایی آن آغاز خواهد شد .



برند ع مخصوص کاال نیست ع برند مخصوص رستوران یا گوشی تلفن نیست ع علم برند بقدری پتی رفتته
است که برند اشخاص ع برند شرکتاا ع برند سازماناا ع برند شتارها و برنتد مکتانی نیتز بصتورذ علمتی در
دانشگاهاای م تبر دنیا تدریس میشود .



برند مثل یک م دن بزرگ ل ل و جواهر و طالست با این تفاوذ که با مصرف نه تناا تمام نمیشود بلکته
هر چقدر استخراج و مصرف کنید همان قدر ارزش و خلوص اش بیشتر میشود و رگه های ناب وخالص
ترمیشود و مقدارش افزای پیدا میکند .



امیدوارم مدیران شاری کشورمان پس از چاار دهه غفلت از این منبع عظتیم ثتروذ آفترین ع ایجتاد ایتن
منبع درآمد پایدار را در اولویت برنامه های خود قرار دهند .
” گزیده ای از سخنرانی استاد داود ندیم ع موسس مدرسه سرمایه گناری و پدر سرمایه گناری شاری ایتران
در جمع مدیران شاری – اجالس شار ایده آل – کی ” .

