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)NIVEA( رمز موفقیت برند تجاری نیوآ
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

بیشتر نام های تجاری سعی می کنند یک ظاهر جدید و عجیب وغریب برای خودشان 

به  نگران کننده،  با تغییر جهت دادن های  یا  را جلب کنند  تا توجه دیگران  بسازند 

فشاری که از طرف همتایان و همساالنشان بر آن ها وارد می شود، پاسخ دهند.

بااین حال بعضی از نام های تجاری مانند نیوآ، به گونه دیگری عمل می کنند. به جای 

اینکه خودشان را درگیر تشویش و اضطراب ناشی از تغییر شکل  هر دو هفته یک بار 

بکنند، نسبت به هویت اصلی شان، ثابت قدم می مانند. این ثبات قدم حس آشنایی 

دنبال  تجاری  نام های  این  می شود.  ختم  اعتماد  به  نهایت  در  که  می  کند  ایجاد 

هیجان حقیر یک معامله فرصت طلبانه نیستند. آن ها می خواهند یک رابطه بادوام و 

طوالنی مدت بسازند و قول می دهند که به ارزش های اصلی شان وفادار بمانند. ثبات 

قدم، بیشتر از کیفیت خود کاال، نسبت به یک نام تجاری، عشق می آفریند.
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نیوآ، اولین محصوالت محافظت از پوست بود که ویژه قشر خاصی نبود و در بازار 

عمده، به فروش می رسید. این محصول در هامبورگ، در سال ۱۹۱۱ ابداع شد. قبل 

از ورود نیوآ، کرم پوست، یک کاالی لوکس و ویژه طبقات باالی جامعه بود و فقط 

مورداستفاده شماری از ثروتمندان قرار می گرفت.

نیوآ که در نتیجه بیست سال تحقیقات علمی به وجود آمد؛ اولین کرم با پایه روغن 

و آب بود. دوام این نوع کرم روی پوست بسیار طوالنی تر از کرم های با پایه چربی 

حیوانی و گیاهی بود که تا قبل از آن وجود داشت.

نیوآ زمانی از راه رسید که زن ها به تازگی در مورد ظاهرشان حساسیت پیدا کرده 

باعث  نه تنها  تبلیغات و دیگر نشانه های صنعتی شدن،  بودند. تولد سینما، رشد 

به وجود آمدن مصرف کنندگان بیشتر محصوالت آرایشی شده بود، بلکه به وجود 

آمدن یک پدیده جدید به نام »دموکراسی کاال« را هم باعث شده بود. که به  تبع 

آن، اجناسی که در گذشته لوکس و در دسترس ثروتمندان بود ، حال برای همه 

اقشار مردم، قابل دسترسی بود.

هویت ظاهری
نیوآ )که در زبان التین به معنی »برف« است( وعده می داد که با قیمت مناسب، 

پوست را هم زیبا و هم پاکیزه می کند. این وعده روشن کاال، در سال ۱۹۲۴ با هویت 

به همان اندازه شفاف نام تجاری اش، ترکیب شد و در حرکتی که اغلب آن را اولین 

»باز برندینگ« )Rebranding( بزرگ تاریخ می شناسند.

به  با حروف درشت  نیوآ  لوگوی سفیدرنگ  با  تیره  آبی  به رنگ  فلزی  قوطی های 

وجود آمد تا شناسایی کاال را آسان تر سازد.
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NIVEA ثبات و تداوم
هویت ظاهری نام تجاری، در طول سال ها، تقریبا یکسان باقی ماند و ارزش های 

آن هم همین طور. نیوآ هنوز نام تجاری ای است که با محصوالت سبک و مالیم 

نگهداری از پوست، باکیفیت و قیمت مناسب، مرتبط می شود.

اگرچه نیوآ نام تجاری خود را فراتر از ظرف های آبی و سفید گسترش داده است؛ 

ولی گستره های جدید آن NIVEA Visage، نیوآ َهند )دست(، دئودرانت های نیوآ، 

نیوآی بدن و صابون نیوآ، این ارزش ها، کامال یکسو هستند.

این تداوم باعث شکل گیری نام تجاری ای شده است که مردم به آن وفادارند و 

با آن احساس آشنایی و نزدیکی می کنند. نیوآ تا امروز ثابت کرده است که نام 

تجاری ای است که نه تنها در طول دهه ها بر یک هویت داللت داشته است؛ بلکه 

ازنظر بین المللی هم گردش خوبی داشته است.

رمز موفقیت
1. ثبات و تداوم

نیوآ پس از »باز برندینگ« در دهه ۱۹۲۰، هم ازنظر ظاهری و هم به لحاظ اهداف 

کاالهایش، به طرز قابل توجهی باثبات باقی مانده است.

2. جذابیت چند فرهنگی
مورد  در  ساده اش  وعده  نمی شود!«  گم  »ترجمه  در  هرگز  نیوآ  تجاری  نام  ارزش 

نگهداری از پوست توأم با مالیمت، تقریبا در هر جای دنیا به خوبی فهمیده می شود 

و مورد استقبال قرار می گیرد.

3. هویت ظاهری

بتوانند دالیل موفقیت شکل  رنگ شناسی،  در  روانشناسان متخصص  امروز  شاید 
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ظاهری نیوآ را روشن کنند؛ چون آبی، رنگ دوستی و وفاداری و سفید، رنگ پاکیزگی 

و خلوص است؛ ولی در دهه ۱۹۲۰، مسئوالن بازبرندینگ نیوآ، به احتمال زیاد فقط به 

این فکر می کردند که ترکیب این رنگ ها، تاثیر خوبی خواهد داشت. آن ها درست 

فکر می کردند. هشتاد سال بعد، هنوز نیوآ به همان شکل است.
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