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رمز موفقیت برند تجاری مک
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

مک، )MACMakeup Art Cosmetics( یک نام تجاری پیشگام در زمینه لوازم آرایش 

و  کالمی  توصیه های  دلیل  به   ،۱۹۸۵ سال  در  تاسیس  از  پس  که  است  حرفه ای 

پشتیبانی مانکن ها، آرایشگرهای حرفه ای و دیگر متخصصان مد و زیبایی، پیشرفت 

و رشد قابل توجهی کرده است.

در واقع مک )MAC(، نام تجاری ای است که تقریبا فقط به کمک توصیه های کالمی 

اجتناب  تبلیغات  از  اصل  در  کارش،  اوایل  شد.  ساخته  دهان به دهان  حرف های  و 

می ورزید. هنوز هم از آگهی های تبلیغاتی ظاهرفریب و غلط انداز دوری می جوید و 

هم چنان کاالهایش را در بسته بندی های ساده مینی مالیستی ارائه می دهد.

شعار خود نام تجاری  این است: »هر نژادی، هر جنسی، هر سنی«. مک در عرصه 

صنعت مد، به دلیل ارائه کاالهای باکیفیت باال و نیز متعهد بودن به جامعه، برای 
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خود شهرت به دست آورده است. مک، مخالف آزمایش کردن مواد روی حیوانات 

آزمایش  حیوانات  روی  که  می گیرد  تهیه کنندگانی  از  را هم  اولیه اش  )مواد  است 

نمی کنند( و مبلغ بازیافت مواد است.

در حال حاضر، مک، بخشی از شرکت »استه لودر« )Estee Lauder( است و هرروز، 

هم در بین خریداران معمولی و هم  دست اندرکاران صنعت مد، طرفداران بیشتری 

پیدا می کند. ارتباط با مانکن ها، آرایشگران حرفه ای و عکاسان مد، برایش شانس 

و امتیاز بازاریابی متکی بر توصیه های کالمی در پی آورده است.

 Unleashing( »در کتابش به نام »شیوع ویروسی ایده ،)Seth Godin( ست گودین

the Idea )Virus می گوید که رمز بازاریابی دهان به دهان یا ویروسی، این است که 

بتوانید »اولین عطسه کننده ها« را هدف قرار دهید. منظور این نیست که در اطراف 

داروخانه ها بچرخید و به آدم های سرماخورده، بروشور تبلیغاتی بدهید! به عقیده 

گودین، »اولین عطسه کننده ها«، کسانی هستند که بیشتر از دیگران احتمال دارد 

که یک »ایده ویروسی« را، که می توان آن را، به پیام نام تجاری تعبیر کرد، رواج 

دهند.

و  مانکن ها  کننده هایتان،  عطسه  اولین  هستید،  لوازم آرایش  فروشنده  شما  اگر 

تجاری ای  نام  به عنوان  را  کارش  مک،  ازآنجایی که  حرفه ای هستند.  آرایشگرهای 

برای حرفه ای ها شروع کرد، پس بازار اصلی و اولیه اش، حرفه ای ها هستند. بنابراین 

برای مک به نسبت آسان بود که پس از بازار اصلی به بازارهای عمده و انبوه یورش 

کار می کند،  این گونه است که در ۴۶ کشوری که در حال حاضر در آن ها  و  ببرد 

ورودش به بازار با نوعی تاثیر به اصطالح قطره چکانی خودجوش همراه شده است.
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اگر مک از اول، کارش را به عنوان یک نام تجاری برای خریداران معمولی شروع 

به  را  زیبایی  و  ُمد  نخبگان  پذیرش  و  که رضایت  می کرد و سپس سعی می کرد 

دست بیاورد، اگر نگوییم غیرممکن، ولی به یقین بسیار دشوار بود.

رمز موفقیت
1. شیوه کار غیرتجملی

در بازاری که از تبلیغات پرزرق وبرق اشباع است او کار خود را در ابتدا با بازاریابی 

محتاطانه و غیر تجملی شروع کرد و نام تجاری خود را به کمک کالم دهان به دهان 

ساخت.

2. ارتباط با دنیای سطح باالی مد
به عنوان نام تجاری پیشگام لوازم آرایش حرفه ای، ارتباط مک با جامعه سطح باالی 

ُمد، خودکار صورت گرفت. 

عادی،  مصرف کنندگان  بازار  به سوی  تجاری  نام  گسترش  با  همراه  ارتباطات  این 

 ،)David La Chapelle( تحکیم شده است. برای مثال در سال ۲۰۰۲، دیوید الشاپل

عکاس مشهور مد، عکاسی کمپین تبلیغاتی سری لوازم آرایش مک را انجام داد.

3. رسانه ها
مک همیشه بین ژورنالیست های زیبایی پرطرفدار بوده است. آن ها تا حد زیادی 

اطالع رسانی پرارزش و رایگان برای این نام تجاری انجام داده اند.

4. شخصیت های مشهور
مک، با قصد قبلی، شخصیت های مشهوری را هدف می گیرد که به قول ست گودین 

»اولین عطسه کننده های« حیاتی برای هر کمپین بازاریابی ویروسی هستند. 
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در کنار حامیان سطح باالی مد، مک هم چنین، در رویدادهای مهم، از جمله جشنواره 

فیلم »ساندنس« )Sundance( هدایای متنوعی برای شرکت کنندگان سطح باالی 

جشنواره ارائه می دهد.

5. تاثیر قطره چکانی
وقتی اشخاص مشهور و متخصصان صنعت مد از محصوالت مک استفاده می کنند، 

یک تاثیر مشخص »قطره چکانی« به وجود می آید که اشتیاق خرید را در بین افراد 

عادی جامعه می افزاید.

وب سایت مک با نمایش اینکه چه افراد مشهوری از محصوالتشان استفاده می کنند، 

به این اشتیاق دامن می زند.

6. فاکتور ایجاد احساس خوب درباره خود
مک نه تنها کاری می کند که خریدارانش احساس خوبی در مورد ظاهرشان داشته 

باشند، بلکه به آن ها کمک می کند که وجدانشان را هم تسکین دهند. چون که مک، 

یک نام تجاری با وجدان و مخالف آزمایش روی حیوانات است.
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