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 چکیده 

استفاده از محصوالت با برند مشارکتی به عنوان یکی از ابعاد مدیریت برند اخيراً توجه زیادی را از سوی 

مدیران و محققين به خود جلب کرده است. برند مشارکتی، یا همایند دو یا چند برند یا اسم مستقل در 

انونی برای توسعه برند جهت پشتيبانی از یک محصول جدید یا خدمت، به عنوان یک راهکار مشروع و ق

کرده است. برند مشارکتی بيانگر استراتژی  های رقابتی ظهوربه ویژه برای بنا نهادن یا حفظ مزیت

شود. اگرچه برند مشارکتی برای همکاری بلندمدت است که یک محصول توسط دو برند نام گذاری می

در  شود.کارهای بزرگ استفاده می صنایع کوچک و متوسط نيز مفيد است ليکن بيشتر در حوزه کسب و

باشد. و از داشتن برند شناخته شده می دنيای رقابتی امروزی، یکی از الزامات ورود به بازارهای جهانی

 بنابراین استراتژی آنجایی که قریب به اتفاق برندهای داخلی، در بازارهای جهانی شناخته شده نيستند،

ورود به  برای تواند یک استراتژی موفقمی المللیی معتبر بينبرندها مشارکت ایجاد برند مشارکتی با

-هدف این مقاله بررسی و مقایسه یافته .برندهای داخلی مورد استفاده قرار گيرد توسط بازارهای جهانی

باشد. بررسی تعاریف مختلف ارائه شده، تمایز استراتژی های مطالعات تجربی در حيطه برند مشارکتی می

های برندینگ و تاثير برند مشارکتی بر روی توسعه صادرات کشور بعنوان از سایر استراتژی برند مشارکتی

   ها و نتایج تحقيق ارایه شده است.یافته

 

 جهانی بازارهای به ورود برند، بسط برندینگ، استراتژی مشارکتی، برندواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

شوند که توسط برندهای باشند، با بازارهایی مواجه میارائه محصول جدید میهنگامی که بازاریان به دنبال رشد از طریق 

-باشد و حتی نوآوریاند. ایجاد یک موقعيت منحصر به فرد برای محصوالت جدید دشوار میمختلف، شلوغ و بسيار رقابتی شده

گذارد. بنابراین ای شرکت باقی نمیکند به سرعت تقليد شده و هيچ حاشيه استراتژیکی برهایی که محصوالت را متمایز می

، 2882و همکاران،  Leuthesserباشد )درصد می 08تا  08ریسک معرفی برند جدید بسيار باالست ونرخ شکست آن در حدود 

 (.23ص

ای کنند. برندهای قوی، اطمينان به کيفيت را بربا برندهای دیگر ایجاد تمایز را تسهيل می برندهای موفق از طریق مشارکت

ترین روش استفاده از توان برای معرفی محصوالت جدید به کار گرفت. معمولیآورد، و این برندها را میمشتریان به ارمغان می

باشد که برند موفق برای محصوالت جدید در طبقات محصول مشابه یا برندهای موفق، از طریق توسعه خط محصول یا برند می

 (. Decker, & Baade, 2016شود )متفاوت به کار گرفته می

های اتحاد برند مثل اتحاد های کالسيک توسعه برند و استراتژیای متمایز از سایر روشمحصوالت با برند مشارکتی به گونه

و  Erdemدهی )آورد. بنا بر دیدگاه سيگنالتبليغاتی و برند دوگانه، ابزاری برای تمایز محصوالت در محيط رقابتی فراهم می

Swait، 8000 ترکيب دو برند در مقایسه با محصوالت با برند منفرد اطمينان بيشتری  نسبت به کيفيت محصول در مشتری ،)

گردد که قيمت باالتر را (، و منجر به ارزیابی باالتری از محصول می263، ص 2880و همکاران،  Helmingکند )ایجاد می

. به علت یکپارچگی فيزیکی که در محصولِ برند مشارکتی وجود دارد (262، ص8000و همکاران،  Raoسازد )امکان پذیر می

یابد؛ چرا که همزمان تحت های مثبت هر یک از برندهای مادر به محصول تسری می)بر خالف استراتژی اتحاد تبليغاتی(، جنبه

کننده استراتژی برند مشارکتی است باشد. بنابراین یکپارچگی فيزیکی محصول از ارکان اصلی و متمایز تأیيد هر دو برند می

(Helming  ،268، ص 2880و همکاران .) 

های کاالیی و حتی خدمات و در نظر با تحليل زنجيره ارزش گروه ،کنندهبا توجه به اهميت مکمل بودن برندهای مشارکت

يل برند مشارکتی داخلی و محصوالت و خدمات دارای پتانسيل برای تشکمی توان ای و ملی، های نسبی منطقهداشتن مزیت

. سپس با تدوین برنامه اجرایی مقدمات کار برای ایجاد برند مشارکتی، تقویت توليد و توسعه صادرات کردخارجی را شناسایی 

برند مشارکتی در هنگام ورود به یک بازار جدید بسيار موثر است چرا که می تواند حساسيت ها را نسبت به  .را فراهم نمود

از اینرو می توان با بکارگيری برند مشارکتی  (.Kottemann, Decker, & Hentschel, 2016د )ادر کاهش دهبرندهای م

 د.زمينه توسعه صادرات را در کشور فراهم نمو

 

 مبانی نظری

 تعريف برند مشارکتی 

و « اتحاد برند»متفاوتی مانند ای برای برند مشارکتی وجود ندارد. در بازاریابی از عبارت یا عناوین هيچ تعریف پذیرفته شده

های تر، برند مشارکتی به عنوان پيوندی از دو یا چند برند در فعاليتشود. در تعریف گستردهاستفاده می« برندینگ مرکب»

، صص Grossman ،8001شود )های توزیع تعریف میبازاریابی مانند تبليغات، محصوالت، جایگذاری محصوالت و خروجی

باشد تعریف محدودتر، برند مشارکتی ترکيب دو برند برای ایجاد یک محصول خاص منحصر به فرد می(. در 803-288

(Washburn  ،هنگامی که برند مشارکتی منجر به ارائه محصول می303-302، ص 2888و همکاران .) شود، به مشتریان نشان

حادهای ترویجی مانند ترویج مشترک و بسته فروشی باشند. درمقابل، اتدهد که شرکا به یک رابطه بلندمدت پایبند میمی

و  Leuthesserشود )باشد و نه به ایجاد یک محصول جدید منجر میمحصول نه نشان دهنده یک رابطه بلندمدت می

 (.26، ص2882همکاران، 
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ت، به عنوان یک برند مشارکتی، یا همایند دو یا چند برند یا اسم مستقل در جهت پشتيبانی از یک محصول جدید یا خدم

های رقابتی ظهورکرده است. برند مشارکتی راهکار مشروع و قانونی برای توسعه برند به ویژه برای بنا نهادن یا حفظ مزیت

، ص 2880و همکاران،  Helmingشود )بيانگر استراتژی همکاری بلندمدت است که یک محصول توسط دو برند نام گذاری می

ی برند مشارکتی با اتحاد استراتژیک، ادغام و خرید تفاوت دارد. استراتژی برند مشارکتی دارای (. برخالف افکار عموم268

 (: 82، ص Kippenberger ،2888؛ 268، ص 2880و همکاران،  Helmingهای ذیل است )ویژگی

 اند. شود که هر دوی آنها نزد مشتریان کامالً شناخته شدهباعث مشارکت دو یا چند برند می .8

و  Ohweinبرندهای مشارکت کننده باید قبل، درطول و پس از ارائه محصول با برند مشارکتی مستقل باشند. ) .2

Schiele ،8003) 

، Russel, Blsckettهای مالک برندهای مادر باید استراتژی برند مشارکتی را آگاهانه و هدفمند انجام دهند. )شرکت .2

8000 ) 

 (. Rao ،8001اران بالقوه آشکار باشد )همکاری بين دو برند باید برای خرید .3

 شود.دوره زمانی ميان مدت تا بلندمدت را شامل می .3

استراتژی برند مشارکتی بيشتر در مواردی استفاده می شود، که ارزش خالص بالقوه ایجاد شده آن قدر نيست که  .6

 توسعه یک برند جدید به جای برند مشارکتی را توجيه کند.

باشد. درحقيقت، محصول ممکن شود، مالکيت محصول از مسائل اوليه میبا برند مشارکتی عرضه میهنگامی که یک محصول 

است تحت مالکيت یکی یا هر دو برند مادر باشد. بسياری از برندهای مشارکتی معمواًل به برندهای مشارکتی جزء ترکيبی اشاره 

نویه است. در بعضی از موارد برند ثانویه هميشه جزئی از محصول باشد که دربرگيرنده برند ثادارد که، شامل یک برند اصلی می

شود )مانند ریزپردازنده اینتل، دوپونت تفلون(. برند اصلی مالک محصول با برند باشد و به صورت مجزا بازاریابی نمیدیگر می

عنوان تأمين کننده یا اعطاء کننده امتياز باشد و مسئوليت بازاریابی آن را بر عهده دارد. درحالی که برند ثانویه به مشارکتی می

کند. در دیگر موارد، مانند برند مشارکتی خرده فروشی )مثالً متحد شدن دو رستوران زنجيره ای(، روابط موازی عمل می

گذاری باشد که در آن شرکا در سرمایههای پيچيده میبيشتری بين دو برند مادر وجود دارد. این ترتيبات اغلب نيازمند اتحاد

، Chang ،2880(. اهداف استراتژی برند مشارکتی عبارتند از )26، ص2882و همکاران،  Leuthesserشوند )مشترک وارد می

 (:Doshi ،2881؛ 228ص

 یداده مشتر گاهیبسط پا .8

 یمال یهابه منفعت یابيدست .2

 انیپنهان و اظهار شده مشتر یازهايپاسخ به ن .2

 یرقابت گاهیجا تیتقو .3

 مطلوب ریبا تصو دیجد یکاال هیارا .3

 انینزد مشتر دیارزش ادارک شده جد دجایا .6

 یاتيمنافع عمل کسب .1

 

 ايجاد ارزش مشارکتی

های حساس و بحرانی برند مشارکتی است )چرا که درغير این صورت نيازی به اتخاذ این ارزش مشارکتی یکی از جنبه

وح متعددی برای برند مشارکتی وجود دارد به طوری که هر استراتژی نبود(. البته این موضوع به همين سادگی هم نيست. سط

تری برای دستيابی به مفهوم اصلی برند مشارکتی الزم خواهد بود تر و نزدیکچه این سطح باالتر باشد ترتيبات منظم

(Kippenberger ،2888 82، ص.) 
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 سطح اول: دستیابی به آگاهی

تعامل است که تعداد زیادی مشارکت کننده بالقوه برای آن وجود دارد. این سطح دربرگيرنده کمترین سطح ایجاد ارزش/ 

بندی مشارکت خطوط هواپيمایی بریتانيا و هرتز یکی از این موارد است. مشتریان این دو تقریبًا در یک بخش مشترک از تقسيم

ره اتومبيل دارند و هرتز نيز یک موسسه ارایه بازار قرار دارند. چرا که مسافرانِ هميشه پرواز خطوط هواپيمایی اکثراً نياز به اجا

-دهنده این خدمت است. بنابراین هدف قرار دادن مشتریان با به اشتراک گذاردن پایگاه اطالعاتی هر شرکت بسيار آسان می

د خطوط ميليون مسافر هميشه در پرواز است. در این مور 2گردد. خطوط هواپيمایی بریتانيا دارای پایگاه اطالعاتی بيش از 

ای نرم و بی تواند مسافران را به گونههواپيمایی، یک شریک قابل احترام برای هرتز است. درعوض خطوط هوایی بریتانيا نيز می

و  Princeگردد )ها انتقال دهد که این امر موجب افزایش سطح ارایه خدمت و رضایتمندی مشتریان میدردسر از هوا به جاده

Davies ،288238، ص .) 

 

 سطح دوم: تصديق ارزشی

شود. برای مثال، ترتيبات اتخاذ شده در این سطح ارزش یا موضع هر برند )و یا هر دوی آنها( باعث حمایت برند مشارکتی می

بين مدرسه آشپزی کوردن بلو در فرانسه و شرکت تفال برای تقویت شهرت برند آنها و افزایش درآمد ناشی از فروش لوازم 

 (. 82، ص Kippenberger ،2888شارکتی آنها صورت گرفت )آشپزی با برند م

 

 سطح سوم: برند مشارکتی اجزاء سازنده

افتد که یک برند که رهبر بازار است، محصوالت خود را به عنوان اجزاء تشکيل ایجاد ارزش باالتر، این بار زمانی اتفاق می

های های اینتل در شرکتدهد. برای مثال ریزپردازندهر میدهنده، برای توليد یک محصول دیگر در اختيار برند دیگری قرا

گيرد )و یا استفاده ایران خودرو ( مورد استفاده قرار می26، ص2882و همکاران،  Leuthesserسازنده رایانه و دوپُنت تفلون )

ن کنندگان اجزا از سطح معينی های یزد تایر(. دراین حالت سازندگان و یا مونتاژ کنندگان از افزایش کيفيت و تأمياز الستيک

 (.82، ص Kippenberger ،2888گردند )مند میشود بهرهاز فروش که توسط مونتاژ کاران تضمين می

 

 سطح چهارم: مکمل بودن

این سطح دربردارنده باالترین سطح ایجاد ارزش و متعاقب آن کمترین تعداد از مشارکت کنندگان بالقوه است. در این حالت هر 

کنند که چيزی بيش از مجموع هر دوی آنهاست. برای مثال برند قوی و مکمل برای توليد محصولی با یکدیگر مشارکت میدو 

ها. هر روزی در پمپ بنزینهای کوچک شبانهسو و تسکو اکسپرس در انگلستان، برای به وجود آوردن سوپر مارکتپيوند ای

سو قادر به ارایه خدمات در سطح باالتری به مشتریانش شده اند. ایدست آوردهشان مزیت رقابتی به دوی آنها نسبت به رقبای

 و تسکو نيز توانسته به سرعت به یک بازار جدید با موقعيت مناسب و هزینه کم نفوذ نماید.

 

 

 مزايای برند مشارکتی

ها عبارتند از داشته باشد. این مزیت برند مشارکتی قادر است مزایای رقابتی قابل توجهی را برای مشارکت کنندگان به همراه 

(Chang ،2880؛ 228، صDoshi ،2881 ؛Kippenberger ،288882، ص:) 

های های جدید جغرافيایی و یا بخشافزایش فروش در اثر افزایش سهم بازار در بازار فعلی و یا دستيابی به موقعيت .8

 متفاوتی از بازار.
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 افزایش ارزش برای مشتریان.   .2

 که اندکی ازسطح ميانگين باالترند.هایی قيمت .2

 خاطر جمعی و اعتماد مشتریان. .3

 دستيابی به تکنولوژی پيشگام. .3

 های ورود به بازارهای جدید.کاهش هزینه .6

 سهيم شدن در ریسک .1

 بهبود تصویر و اعتبار محصول .0

 

 های برند مشارکتی:چالش

تواند در ای میمشهوری نيز بشود. سرانجام خطرات بالقوهبرند مشارکتی موضوع جدیدی است و امکان دارد باعث افول هر نام  

؛ Doshi ،2881؛ 228، صChang ،2880باشند: )این استراتژی وجود داشته باشد. این خطرات به شرح زیر می

Kippenberger ،288883، ص.) 

 های نامتجانس.سعی در ترکيب دو سازمان با وجهه و شخصيت .8

 ک از برندها.تأثير نامطلوب بر روی موضع هر ی .2

 های برجسته یکی از طرفين.از بين رفتن یا ضعيف شدن ویژگی .2

 برند مادر مشکل است یرو ريآن بدون تاث ی، کنار گذاشتنبرند مشارکت در صورت موفقيت .3

 یفرهنگ یهامشکالت و تفاوت .3

 گذار باشد ريتاث گریموضع برند د یرور مادر ممکن است ب یاز برندها یکیموضع توسط  رييتغ .6

 .بهمراه داشته باشد یمتفاوت جیمصرف کننده ممکن است نتا حاتيدر ترج رييتغ ایو  یطيمح راتيتغ .1

 

 های برندينگ استراتژی برند مشارکتی و ديگر استراتژی

دهد. برند مشارکتی عمودی، اغلب به عنوان برندینگ جزء ترکيبی  تجربيات عملی انواع متفاوتی از برند مشارکتی را نشان می

( که به ادغام عمودی اجزای درون یک محصول به وسيله توليدکنندگان 08، ص Keller ،2882و  Desaiشود )تعریف می

باشد. در مقابل، مشخصه برند مشارکتی افقی، توليد و مراحل مختلف زنجيره تأمين )به عنوان مثال، دل و اینتل( مربوط می

باشد. همچنين، محصول با برند ندگان در یک مرحله از زنجير ارزش میتوزیع یک محصول با برند مشارکتی توسط توليدکن

کردند، ظاهر شود )مانند گوشی همراه ای از محصول که هر دو توليدکننده قبالً فعاليت میمشارکتی ممکن است در طبقه

برند مشارکتی مينو و زمزم(، سونی و اریکسون(، یا تنها یک توليدکننده در آن طبقه محصول فعال بوده است )فرضًا شکالت با 

کنند )فرضًا دوغ با برند مشارکتی بهنوش و آب معدنی ای که در حال حاضر هيچ یک از شرکا در آن فعاليت نمیو یا طبقه

 (. Walchli, 2015دماوند( )

ها، یک ن استراتژیشود، که در یکی از ایبرای دو سناریو آخر، استراتژی برند مشارکتی به استراتژی توسعه برند تبدیل می

شرکت محصوالت جدید را با برند قبلی در طبقه محصول فعلی یا طبقه جدید )بسط خط، شامپو بدن اوه( و یا یک محصول 

های برند مشارکتی و پوشانی بين استراتژیها و همتفاوت 8کند.  تصویر جدید در یک طبقه جدید )بسط برند(  عرضه می

 (. 268، ص 2880و همکاران،  Helming)دهد توسعه برند را نشان می
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 استراتژی برند مشارکتی و توسعه برند -1تصوير 

 

باشد؛ در حاليکه برند مشارکتی شامل چند برند است. به خاطر این تمایز، توسعه برند کالسيک تنها شامل برندینگ منفرد می

برند، قابل تعميم به ادراک در زمينه نتایج تحقيقات در زمينه ادراک مشتریان از محصول جدید در حالت استراتژی توسعه 

(. هر دو استراتژی توسعه برند و برند مشارکتی به 38-22، صص Simonin ،8000و  Ruthمحصول با برند مشارکتی نيست )

دنبال تقویت برند مادر و انتقال ارزش ادراک شده از سوی مشتری به محصول جدید هستند. هرچند که استراتژی برند 

تواند تصوری از ارزش بيشتر را برای هم اند نسبت به استراتژی توسعه برند مفيدتر باشد، زیرا برند دوم میتومشارکتی می

تواند این ارزش بيشتر را به محصول با برند مشارکتی و هم محصول برند مادر به اشتراک بگذارد. درحاليکه خود برند اصلی نمی

کند که ترکيب دو برند یا تناسب نداشته یا اثرات منفی در صورتی بروز می تنهایی کسب کند. عالوه بر این مزیت بالقوه،

(. 268، ص 2880و همکاران،  Helmingتصوری منفی نسبت به برند مادر )مانند شهرت منفی( القا کند )اثر برگشتی( )

(، تناسب محصول به 8000ث )موفقيت برند مشارکتی تحت تأثير تناسب محصول و تناسب برند است. بنا به نظر سایمونين و را

( تناسب برند را سطحی از سازگاری 8002نزدیکی طبقات محصول فارغ از برندها اشاره دارد، مانند بستنی و نوشيدنی. کلر )

(. 32، صDavies ،2882و  Princeداند که بر مبنای پيوندگرایی در ذهن مشتریان استوار است )بين ادراک از هر برند می

شود، زیرا باید عالیق حداقل دو ذینفع مختلف مدیریت محصوالت با برند مشارکتی منجر به پيچيدگی بيشتری میعالوه براین، 

فایده بر مبنای  -ها، نيازمند تحليل مبسوط هزینهرا هم راستا نمایيم. هر تصميمی درباره مناسب بودن هر یک از استراتژی

های همکاری برند بر استراتژی برند مشارکتی، انواع متفاوتی از استراتژیباشد. عالوه اهداف مدیریتی و شرایط محيطی می

 (: 262، ص 2880و همکاران،  Helmingوجود دارد، که عبارتند از )

 .)ترویج فروش مشترک )سوپ کمپل و کراکر نابيسکو 

 )اتحاد تبليغی )غله صبحانه کالگ  و آب ميوه 

  ،پمپ بنزین شل و برگرکينگ )مفهوم مغازه در مغازه((برندینگ دوگانه )عطر بهشت و ایستگاه مترو 

 ها(ای از انواع نوشيدنیبسته فروشی )بسته 

محصول جدید در طبقه محصول  محصول موجود

 فعلی یا جدید

 برند مشارکتی

گوشی همراه 

نسونی اریکسو  

نوشيدنی 

وشکالتی مين  

شکالت مينو 

 زمزم 

قای برند مشارکتی اهرمی برای ارت

 توسعه برند کالسيک

يکتوسعه برند کالس  

گ 
دین

برن
رد

نف
م

 
گ 

دین
برن

شت
م

ک
ر
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همکاری تبليغاتی به استراتژی برند مشارکتی نزدیک است. مشابه استراتژی برند مشارکتی، دليل اصلی استفاده از  استراتژی

باشد که منتج از همکاری با یک شرکت مکمل است و تصور می های اتحاد برند، بهبود تصویر به طور متقابلدیگر استراتژی

دهی، (. بنا بر تئوری سيگنال838-838، صص Erdem ،8000و  Swiatکند )عرضه مزایای بيشتری را به مشتریان ایجاد می

تر از محصول و کند که منجر به ارزیابی باالترکيب دو برند اطمينان بيشتری در مورد کيفيت محصول در مشتریان ایجاد می

های همکاری برند ممکن است از (. اگرچه دیگر استراتژی881-882، صص8000و همکاران،  Raoگردد )های باالتر میقيمت

هایی به ميزان مزایای اثرات برگشتی منفی برند مشارکتی جلوگيری کند و پيچيدگی را کاهش دهد، اما مزایای چنين استراتژی

برند مشارکتی  ها بين استراتژی، تفاوت8(. جدول 262، ص 2880و همکاران،  Helmingست )استراتژی برند مشارکتی ني

 کند های  همکاری برند و توسعه برند را ارائه میودیگر استراتژی

 
 (268، ص 8002و همکاران،  Helmingهای برندينگ و تمايز آنها از برند مشارکتی ): استراتژی1جدول 

 ادبیات مرتبط تمايز از برند مشارکتی مشخصات مثال استراتژی

فروشی  بسته

 محصول
 مجموعه نرم افزار

عرضه همزمان دو یا چند 

محصول در یک بسته با یک 

 قيمت کلی

یک محصول فيزیکی با دو 

گذاری برند متفاوت نام

 شود نمی

 (8000پریمر )

استرمرش و تليس 

(2882) 

 همکاری تبليغاتی
واسا )نان( و 

 دودرفست )کره(

کنندگان ذکر همزمان تأمين

محصوالت متفاوت در یک برنامه 

 تبليغاتی

 (8001جان و برگن )

سامو و همکاران 

(8000) 

ترویج فروش 

 مشترک

ریبوک )وسایل 

 ورزشی( و پپسی

نمایش دو برند مستقل در 

های ترویجی در زمان فعاليت

 محدود

 (8006واراداراجان )

پالوسکی و بومن 

(8003) 

 برگرکينگ و شل دوگانهبرندینگ 
استفاده مشترک از جایگاه 

 فروشگاه )مفهوم مغازه در مغازه(

لوین و همکاران 

(8006) 

 (2888لوین و لوین )

 توسعه برند

برند باس از لباس 

به عطر منتقل 

 شده است

توسعه یک برند به محصول جدید 

در یک طبقه محصول فعلی یا 

 جدید

معادل برند مشارکتی اگر 

جدید با دو برند محصول 

به طور همزمان نام گذاری 

 شود

باالچاندر و قوس 

(2882) 

ولکنر و ساتلر 

(2886) 

 

  

 گیرینتیجه

برند مشارکتی به منظور دستيابی به تبادل مطلوب و ارزش هر برند و ایجاد شهرت نيازمند مدیریتی فعال است. این مدیریت 

رود لزوم یک فرآیند منظم برای شود. هر چه این روند جلوتر میاستراتژی شروع میگيری در مورد این فعال از اولين تصميم

شود. اگر چه امروزه برند مشارکتی بسيار های دو جانبه برای ارتقاء برند بيشتر احساس میشناسایی شرکاء و توسعه استراتژی

-اما بسياری از بازارها با فنبه طور کامل احصاء نشده است، جدید و نوپاست و ارزش ایجاد شده در اثر این استراتژی هنوز در 

های زیادی در جامعه بشری آوری سطح باال و رشد سریع به احتمال زیاد متمایل به استفاده از آن خواهند بود. در آینده حوزه

ميل بيشتری برای خریدهای  شود مشتریان بسيار پرمشغله شوند وبا توسعه و رشد سریع مواجه خواهند شد و این امر باعث می

تر نيز سریع از خود نشان دهند. این تمایل زمانی که اطمينان به یک محصول یا خدمت به حد کافی باال باشد، بسيار سریع

گيری سریع های روزانه مشتریان خواهد بود. در این ميان برند نقش بسيار بزرگی در فرآیند تصميمخواهد شد و عالج مشغله
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های سنتی توسعه برند ظاهر د و استراتژی برند مشارکتی نيز به عنوان یک راهکار جدید و نو در مقابل سایر روشکنایفا می

واردها های جدید بازار برای تازه. همان طور که ورود به بخش(Washburn, Till, Priluck, & Boughton, 2015) گرددمی

 ترجيح داده شود.ممکن است به عنوان یک استراتژی رشدِ ارزان و سریع  شود، استراتژی برند مشارکتیتر میتر و سختسخت

از این رو، با عنایت به تأثيرگذاری بسيار زیاد برند بر تصميم خرید محصوالت، به ویژه محصوالت با پيچيدگی باال، به برندهای 

مللی، زمينه الزم برای حضور در بازارهای الشود، از طریق ایجاد برندهای مشارکتی با برندهای معتبر بينداخلی توصيه می

از اهميت بيشتری برخوردار  8تک()های جهانی را فراهم آورند. این مهم، برای محصوالت دانش بنيان و محصوالت با فناوری باال

تأکيد شده تک جدید در تحقيقات متعددی نيز اثرات مثبت اتخاذ استراتژی برند مشارکتی در عرضه محصوالت های می باشد.

 (.Lado, Cesaroni, Maydeu-Olivares, & Ho, 2016است )
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