
 
 

 ها برند باهای غیرقابل تعویض  توکن نحوه ایجاد ارزش برای

 

 چکیده 

آنها   تیاهم  رودی اند و انتظار م را به ثبت رسانده  یاالعاده ( در سال گذشته رشد فوقNFT)   ض یتعو  رقابلیغ  یهاتوکن 

برند مانند محصول، لوگو   یاجزا ییتوان به عنوان بازنما یها را م NFTبرند،  دیدگاه. از ابد ی شیافزا Web3با توسعه 

برند مستقل    یها  ییشدن به دارا  لیتبد   ی برا  یادیز  اریبس  لیپتانسها    NFTکنم که    ی. من استدالل مد ید  ریتصو  ای

امر    نیبه ا  یابیبازار  فیبرند با مراحل ق  NFT  یهای با مرتبط کردن استراتژ  توانی که چگونه م  دهمی دارند. من نشان م

کنند تا  لیتبد  NFT ک یرا به   خود   هنر  ای  راهن یخود مانند کفش، پ  ی کیزیتوانند محصوالت ف ی . برندها مافتیدست  

از عناصر خاص برند   ی تر   ی درک قو   ت یکنند و مالک  جاد یفروش متقابل ا  ی برند را به خود جلب کنند، فرصت ها  یآگاه

دهند   ل یجذاب را تشک  اریجامعه برند بس  کی دهند تا    ی برندها اجازه م  ها به NFTاست که   نیکنند. نکته مهم ا  جادیا

برند و    نیب  ی وند یکند و به طور بالقوه پ  ب یرا ترک  ن یو آفال  ن یآنال  حصول م  تیکند، مالک  تیتواند از برند حما  ی که م

مقاله    ن یکند که در ا  یم   جادیرا ا   ی غن  ی قاتی برنامه تحق  کی   ز یانگ   جانیاحتماالت ه  نیکند. ا   جاد یمصرف کنندگان ا

 کنم.  ی ارائه م
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 . مقدمه  1

ارقام در    ن یاند و در راه شکستن ادالر فروش داشته   ارد یلیم  هفده   2021( در سال  NFT)   ضی تعو  رقابل یغ  یهاتوکن 

 Sorescuو   Peres, Schreier, Schweidel(. سرمقاله McKinsey ،2022؛ EY ،2022هستند ) 2022سال 

(2022) NFT    منحصر به فرد و    ییشناسا  یابا کده  ن یبالک چ  ک یدر    شده  یرمزنگار  ی ها  یی دارا"ها را به عنوان

  ییتوان به عنوان بازنما  یها را م   NFTکند. از منظر برند،    یم   ف یتعر  "کند   ی م  زیمتما  گریکد یکه آنها را از    یی ابرداده ها

طراح  یاجزا مانند  لوگو    یبرند،  مثال،    ریتصو  ایمحصول،  عنوان  به  کرد.  م  NFT  کی مشاهده    ی دوقلو  تواند ی برند 

ف  ک ی  یتالیجید د  کی  یلوگو   یکیگراف  شینما  ،یکی زیمحصول  محبرند  باشد   کی  ط یبل  ای  تالی جی د  ط یر  کنسرت 

(AdAge  ،2022با ا .)کنم که    یحال، من استدالل م  نیNFT  توانند به    یم  را یدارند ز  یشتری ب  اریبس  لیها پتانس

  کنم ی م  شنهادی. من پکنند  یبرند کمک م  ژهیبه ارزش و یاد یتا حد ز نیشوند و بنابرا لیبرند مستقل تبد  ی ها ییدارا

به دو    یابیبازار  فیق  د یو پس از خر  د یخر  د،یخرشیکنندگان در مراحل پبر مصرف   یرگذاریبا تأث   تواند ی امر م  نیکه ا

 صورت محقق شود. 

توانند نقش    ی( که مد یشوند )به عنوان مثال، محصوالت جد   لیبرند مستقل تبد   یتوانند به اجزا  یها م  NFTاول،  

ق  یمهم راه   فایا  یابیبازار  ف یدر کل  تجار  NFT  کی  یاندازکنند.  نام  افزا  یآگاه  تواند ی م   یبا  را  برند  دهد و    شیاز 

 نیچند   Anheuser-Busch( جذب کند. به عنوان مثال،  نسل زد دسترس بودند )مثالً    رقابل یرا که قبالً غ  یمخاطبان

کرده    ی راه انداز  یفناور   یاز شرکت ها  ییایکنسرت( و هدا  ،یق ی)موس   دادهایهمراه با رو  تیرا با موفق  NFTمجموعه  

برند را    یکیزی ها متقاعد شوند که محصوالت ف  NFTتوانند توسط    یم  نیهمچن  انی(. مشترAdAge  ،2022است )

 داس یو آد  ک یمانند نا  تالیجیمد د   یشود. نمونه بارز آن برندها  یم   جاد یفروش متقابل ا  ی فرصت ها  ن یابرابخرند، بن

برندها   ت،ی(. در نها2022  ،ینزی فروخته اند و بالعکس )مک ک  NFTرا به عنوان    یکیزیف  یاز کفش ها   یاریاست که بس

 کنند.  جاد یا یبرند، وفادار ح طر ا یلوگو  نند تر از عناصر خاص برند، ما ی درک قو  تیمالک جاد یتوانند با ا یم

کند. همانطور که صفحات وب    تیتواند از برند حما  ی دهند که م  ل یرا تشک  یتوانند جامعه برند   ی ها م  NFTدوم،  

ها    NFTکردند،    جاد یدو طرفه با مصرف کنندگان ا یکانال ارتباط  ک ی  یاجتماع  ی تجارت را متحول کردند و رسانه ها



کاتال  ی م طر  ی برا  ی زوریتوانند  از  تجارت  سوم  جو  قی موج  آنال  امع قدرت   ,Schau, Muñiz)   باشند   نی برند 

&Arnould, 2009).  و    تلگرام،  دیسکوردReddit   غ  اریبس  یاجتماع   یهارسانه   یهاپلتفرم و    رمتمرکز یجذاب، 

توانند   ی (. برندها م2022هاب،    نگیمارکت   نفلوئنسر ی)ا  کنند ی را در آن صرف م  یاد یناشناس هستند که کاربران زمان ز

خالقانه استفاده کنند   ی محتوا  ای ک یارگان یها ام یپ ق یاز طر NFTدر جوامع   ی تعامل با مشتر جاد ی ا یا از پلتفرم ها بر

ها و    یکاربران با باز   مشارکت  ی برا  دیسکورد از    میدهد. به عنوان مثال، مجله تا  شیاز برند را افزا  ی تواند آگاه  ی که م

  ی ها براNFT  یاجتماع  یهااز جنبه   توانند یم  نیهمچن  ها(. برند Ewen, 2021کند )  یروزانه استفاده م   یچالش ها

کار    نیدهند. ا  شیمحصوالت برند را افزا  یبرا  د یاستفاده کنند و قصد خر  نیبا موارد استفاده آفال  NFT  تیمالک  بیترک

 Adamو  The Hundreds)مانند    یانحصار  یبه کاالها  یبا دسترس   NFTتوان با دادن پاداش به دارندگان    یرا م

Bomb Squad) ،  ی خصوص   یها  ی مهمان  یحت  ای ستن در کنسرت ها(،  در نش  تیخدمات ممتاز )به عنوان مثال اولو  

) Bored Ape Yacht Club)مانند    ) داد.  انجام   )AdAge  ،2022  ؛Kaczynski & Kominers  ،2021  در  .)

 کنند  ی م جاد یا وند یبا مصرف کنندگان پ ند، بر تیهو رامونیمعتبر و خالقانه پ یداستان ها یبرندها با طراح ت،ینها

شوند، کمک   لیبرند مستقل تبد  یها ییتوانند به دارا یها م  NFT  نکهیا شنهادیمقاله قصد دارد با پ نیا ،یبه طور کل

و استفاده از    لی( تشک2مستقل برند و )  ی( اجزا1توانند با ) یها مNFTچگونه   نکه یرابطه، من در مورد ا نیکند. در ا

 نی دهم که چگونه ا  ی کنم. به طور خاص، من نشان م  ی کنند، بحث م  جاد یبرندها ارزش ا  ی برا   NFTقدرت جوامع برند  

  یرا برا   زیانگ   جان یه  یقاتی جهت تحق  نیمن چند   ت،یمرتبط شوند. در نها  یابیبازار  فیتوانند با مراحل ق   ی دو راه م

 (. د یمراجعه کن 2021و سورسکو،  دلیپرز، شوا ر، یکنم )به شرا ی م جاد ینوآورانه ا ی ها دهیا جادیا

 

 . مراحل قیف بازاریابی 2

استفاده    افتد ی مرحله اتفاق م   نیکه در چند   ی مشتر  ی متوال  یر یگم یتصم  ف یتوص  یاست که برا   ی اصطالح  ی ابیبازار  فیق

قبل از توسعه قصد    د یاست که مصرف کنندگان ابتدا با  نی ا  دهی(. اWiesel, Pauwels, & Arts, 2011)  شودی م

را انجام دهند   د یو مشورت بالقوه پس از خر د یخر  م ی اطالعات کسب کنند، سپس تصم  ینام تجار   کی در مورد    د،یخر



 نی شود، بنابرا  ی شناخته م  زین  د یخر  فیاوقات به عنوان ق  یگاه   یابیبازار  ف یکه ق  ی(. در حال2015  ن، ی)هوبان و باکل

ف  ی ق  ن،یدهد. بنابرا ی( را نشان مد یل از خرو برند )و نه تنها قب یتکامل روابط مشتر   ند ی کل فرآ یبه طور گسترده تر

برند(،    ی )به عنوان مثال، آگاه  د یخر  ش یشده است: پ  لیشده است که از سه مرحله تشک  رفته یپذ   ی به طور کل  یابیبازار

. و  نیبرو  ی ( )د یوفادار   ،یمشتر  تی)به عنوان مثال، رضا  د ی (، و پس از خرد یخر  د،ی)به عنوان مثال، قصد خر  د یخر

راجرز،  2008  ن،یلیل استراتژ  س(. سپ2022  دل،ی؛ شوا1995؛  ق   یابیبازار  یها  یبرندها  با هر مرحله    فی متناسب 

 (.2011و همکاران،  زل یکنند )و  یم  یرا طراح یابیبازار

 

 استفاده کنند یاب یبازار فی ها در مراحل ق NFTتوانند از  ی. چگونه برندها م3

برند مستقل باشند و از قدرت جوامع برند استفاده کنند، در ادامه    یاجزا  توانند یها مNFTکه    دهیا  نیبر ا  هیبا تک

استفاده    ی ابیبازار  فی کنندگان در امتداد قبر مصرف   ی رگذاریتأث  ی برا  NFTاز    توانند یکه چگونه برندها م  دهم ی م  حیتوض

 (. د ینیرا بب 1کنند )شکل 

 

 



 . مرحله پیش خرید3.1

آل، مصرف کنندگان    دهیاست. در حالت ا  د یاز خر  شیپ  ینگرش ها   جادیا  ،یابیبازار  یتالش هااساس همه برندها و  

انجام    ی(. برا 2008  ن، یلیو ل  نی برو  ی دهند و به خاطر بسپارند )د  ص یتشخ  د یقادر خواهند بود برند را در مرحله خر

قرار گرفتن در معرض عناصر خود متمرکز    قیاز برند از طر  یاهآگ  جادیخود را بر ا  NFT  یتالش ها  د یکار، برندها با  نیا

 کنند.

 

3.1.1 .NFTد یخر شیبرند مستقل در مرحله پ یها به عنوان اجزا 

مختلف استفاده   لیبرند به دال  یآگاه   جاد یا  یبرا   زوریکاتال  کی به عنوان    NFTمحصول   یتوانند از راه انداز   یبرندها م

قرار دهد که   یرا در معرض مخاطبان  یتواند نام تجار یم NFT  ی، راه انداز(. اوال2018 اشبرگ، یکنند )گلپر، پرز، و ال

 نسل زد، شده، کاربران    یرمزنگار  ی توسط عالقه مندان به ارزها  NFT  غات یدسترس بودند. چرخه تبل  رقابل یقبالً غ

  کی (. به عنوان مثال، Howarth, 2022شود ) ی م ت ی، تقومی روند   یبه سمت فناور  شتریکه ب ی تیو جمع دیسکورد 

را    رند ب  تواند ی شده باشد که م  سیتاس   NFTبا مجموعه    یدر همکار  NFT  کی  یاندازراه  تواند ی برند موثر م   یاستراتژ

که شامل تعداد   شود ی م ی دهسازمان ییهادر مجموعه   NFTقرار دهد. به طور معمول، بازار   د یدر معرض مخاطبان جد 

  ی هابرجسته مجموعه   یها(. نمونه 2021  ، ینیچتر است )ناد  ایموضوع    ک ی( تحت  10000از اقالم )مثالً    یامجموعه 

خسته« با   مونی»م  کیاز    یانواع مختلف  NFT، با هر  Bored Ape Yacht Club (BAYC)عبارتند از    NFTمعتبر  

از پرتره    یاست، مجموعه ا   World of Women  گری. نمونه دکند ی م  نییها را تعبودن آن   ابیکه کم  ییهای ژگیو

ها  ده ی ورود  یهامت یمعتبر ق  یهامجموعه  نیتنوع و شمول است. ا  رامون ی زنانه که هدف آن طرح مسائل مهم پ  یها

برند   یهای همکار  ر ی(. موارد اخNonFungible  ،2022( دارند )NFTبازار    نیتر)بزرگ   OpenSeaدر    ر هزار دال

هوشمند   ون یزیو توسعه تلو  کی توسط نا  RTKFT  تال یجی برند مد د  د یو سندباکس، خر  داس یآد  ن یشامل مشارکت ب

به هر دو طرف    هایکارهم  نی(. ا AdAge  ،2022است )  Nifty Gateways  یبا همکار  NFTسامسونگ سازگار با  



 دای پ  تیو مشروع  غاتیتبل  NFT  یهاه مجموعه ک  ی اند در حالکرده   دایپ  ی د یبرندها مخاطبان جد   را یکمک کرده است ز 

 اند.کرده 

  یشتر یب   تیخود خالق  یابیبازار  یدهد که در تالش ها  یامکان را م  نیبه برندها ا  NFTمحصوالت    یدوم، راه انداز

ز باشند  استراتژ   را یداشته  دارند  تقاضا  برا  ی شخص  یابیبازار   ی ها  یآنها  مثال،    ی تر  عنوان  به  خاص.  مخاطبان 

Anheuser-Busch   ی مجموعه را در برندها  نی چند  Bud Light  ،Budweiser    وStella Artois   کرده    یاندازراه

(. AdAge ،2022) دهند ی را نشان م ی فناور یهااز شرکت  ییایکنسرت( و هدا  ،یقی)موس   یواقع  یدادهایاست که رو

.  کی شر  یدادهایبه رو  یدهند کاال و دسترس   ی را  Bud Light NEXTداده شد تا در    یفرصت  NFTسپس به دارندگان  

  یهاکنند تا بخش   بیترک   NFTمجموعه    یاندازمحصوالت را با راه   ی کیزیعرضه ف  توانند ی مها  به طور مشابه، مارک 

هات و    تزای، پCampbell’s  ،Gapمصرف کننده مانند    یهاکنند. برند   لیها تسهNFTکننده را به  مصرف   تریسنت

 ,AdAgeکنندگان شده است )   رف در مص  جان یسر و صدا و ه  جادیرا اجرا کرده اند و باعث ا  کرد یرو  ن یا  راًیسامسونگ اخ

2022.) 

 

 د یخر شیها در مرحله پ  NFT یجامعه ساز ی. جنبه ها3.1.2

مانند   ییهاجذاب پلتفرم  اریبرند استفاده کنند. جنبه بس  NFTدر جوامع  یتوانند از تعامل مشتر  یم  نیبرندها همچن

ب  دیسکورد  مکالمات  م  ن یبه  اجازه  ارگان  دهد ی کاربران  به صورت  تقر  انیجر   ترک یتا  و  باشند  و    باً یداشته  ارتباطات 

  یو سازمان   میرمستقیغ  یکه فضا  یاجتماع  یهاه رسان  یهاپلتفرم  گریکنند. برخالف د  یسازه ی را شب  یواقع  یهای دوست

 & Schweidel)   بردی اعتبار ارتباطات برند را باال م   تلگرام  ا ی  Reddit،  دیسکورد(،  بوکس یدارند )مانند ف  ی شتریب

Moe, 2014 .)برندها   گر،ید است. از طرف  ترک یارگان یهاام یپ ق یاز طر انی برندها جذب مشتر یهای از استراتژ یکی

  ی آگاه   تال،یجی د  ی دادهایدعوت از کاربران به رو  ایجذاب    یمحتوا  جاد یروزانه، ا  یها  تی فعال  یتوانند با سازمانده  یم

برند   یابیبازار  یتالش ها   یبرا  ی کننده ا  ت یتوانند به عنوان تقو  یم   NFTجوامع    ب،یترت  نیکنند. به ا  جاد یا  یشتریب

  NFTدارندگان    یبرا  یخصوص  یهااتاق  یها و حتروزانه، چالش   یها  یباز  زبانیم  میتاعمل کنند. به عنوان مثال، مجله  



. دهد ی قرار م  نسل زدخوانندگان    د ی(، و برند را در معرض دEwen  ،2021فعال است )  ار یبس  دیسکورد  یدر سرورها 

مصرف کنندگان استفاده کنند، که   یبرا یخود به عنوان کانال اصل NFTممکن است از جوامع  یبرندها حت ،یبه زود

 دهد.  رییتعامل مصرف کننده را تغ ی ها یو استراتژ یاجتماع ی رسانه ها ی ابیتواند چشم انداز بازار یم

 

 . مرحله خرید3.2

را در مجموعه در نظر گرفتن خود بگنجانند و    ی نام تجار  ایکه آ   رند یگ  یم  م یمصرف کنندگان تصم  د، یدر مرحله خر

روبرو    ی متعدد  ی ها  نیگزیکه مصرف کنندگان با جا  یی(. از آنجا2011و همکاران،    زلیرا توسعه دهند )و   د یقصد خر

د  بازخور  جادیجذاب و ا  یها  یژگ یبا برجسته کردن و  رقباتضاد مثبت با    جادی ا  یخود برا  NFTاز    د یهستند، برندها با

 (.Morwitz, 2014استفاده کنند ) یمثبت مشتر 

 

3.2.1 .NFT د یبرند مستقل در مرحله خر یها به عنوان اجزا 

  یک یزیاز محصول ف  NFTنسخه    ک یصرفاً    ایکه آ  رند یبگ   میتوانند تصم   ی، برندها م NFTمحصول    ی با توجه به طراح

بسته نرم    کی   ی حت  ایکنند    یطراح   NFTبر    ی مستقل مبتن   د یخط تول  ک ی  و   کنند   جادی( اتالی جیدوقلو د  ی عنیخود )

  یکی زیف  یهااز کفش   یاریبس  داس یو آد  کینا  ،کنند. به عنوان مثال  د یتول  NFT  ک یو    یک یزیمحصول ف   ی حاو  یافزار

 ها ون یلیم  راً یاخ  Dolce & Gabbanaکه    ی(، در حالBitcoinKE  ،2021اند )فروخته   کسان ی  یتال یجیرا به اشکال د

اند که شامل هر دو محصول  را به حراج گذاشته   NFT   ((FashionUnited. 2021  بر  ی مبتن  تالیجیدالر لباس د 

  اجازه و به آنها  هستند  معتبر    یاز برندها  رایعالقه مند هستند ز  ییها  NFT  نیبه چن  مصرف کنندگان  و .  شودیم  د یجد 

خود(.    ی آواتارها  ی کنند )به عنوان مثال، رو   "منعطف"  نیبه صورت آنال  ی تالیج یخود را بصورت د  یدهایدهد خر  ی م

  یدار یرا خر  ی کیزیو محصوالت ف  NFT  ی حاو  ی که بسته ا  ند توانند مصرف کنندگان را متقاعد کن  ی م  نیبرندها همچن

شود    ی طراح  یتواند به گونه ا   یم   یکنند؟ بسته نرم افزار   یم   اری د یخر  یکنند. چرا مصرف کنندگان بسته نرم افزار 

که    یمنحصر به فرد را بدهد. در حال  یو کاربرد   ن ینماد  یایاز مزا  ی بی به ترک  ی که به مصرف کنندگان امکان دسترس 



منحصر به    یها  ی ژگیو  یتوانند با طراح  ی هستند، برندها م ابیکم ایبه ندرت منحصر به فرد    ی کیزیاکثر محصوالت ف

  Robloxدر    Gucciارائه دهند. به عنوان مثال، باغ    نینماد  ی ایمزا  ،ی کیزیآنها با محصول ف  ب یو ترک  NFTهر    ی فرد برا

 دهند ی کنندگان اجازه مو به مصرف   کنند ی احترام م  ی ادا  Gucci  یهان یمپبا موضوع است که به ک  ییهاشامل اتاق

داشتن   ن، ی(. عالوه بر اRoblox  ،2021کنند )   ی دار یخود مشاهده، امتحان و خر  یآواتارها  ی را برا   Gucci  یهاتم یآ

NFT  ژاکت    ک یGucci  1/1  مجله  دهد ی مرا به شما    یو فرصت  شودی کننده و برند ممصرف   ن یب  یوابستگ   جاد یباعث ا .

(. به نظر  Texcovery  ،2021خود )   ی فروش متقابل محصوالت واقع  ی برا  ی شرکت گوچ  یابیبازار  قات یتحق   یالمللنیب

خود    نیآنال  ریبه تصو  یا  ندهی مد متوجه شده اند که مصرف کنندگان ممکن است به طور فزا  ی رسد مارک ها  یم

 (.2022 ،ینز یمند شوند )مک ک القه ع نیآفال ری نسبت به تصو

  ی ا یکسب درآمد( مزا  یبرا  ی)به عنوان مثال، باز   بازی وار سازی شده  یهاتجربه   قیاز طر  توانند ی م  نیهمچن  برندها

 د یقابل بازخر  یکیز یمحصوالت ف  ی کنندگان برابه مصرف   فی ارائه تخف  ی برا  تواند ی کنند که م  جادیا  ی شتریب  ی کاربرد

با    NFTارائه   ی وازه برااز در که  برندها بود    نیاز اول  ی کیاستفاده شود. به عنوان مثال، تاکو بل    ی درون باز  یهابا توکن 

شامل    25 که  خود،  توکن  هد   کی تاکو  کردبود  یدالر  500  ه یکارت  استفاده  در  ،  آنها  شدند   قه ی دق  30.  فروخته 

  ی تجربه صدا  ک یژاکت و    کی  تال، یجیخنک کننده د  ک یکوکاکوال    ن، ی(. عالوه بر ا2021  نرز، یو کوم  ینسکی)کاچ

  ی ها   ییاز دارا  د یجد   یآن مطبوعات، رسانه ها و درآمدها  جهی هزار دالر فروخت که نت  575  مت یمنحصر به فرد را به ق

عمل کنند   تیبرنامه عضو  ک یتوانند به عنوان    ی ها م  NFT  ت، ی. در نهابه دست آمد   (2022)سانداراراجان،    تال یجید

داشته باشد. به    مراهرا به ه  یشتری ب  یایمزا  تواند ی بسته م  کی عنوان    به   یکیزی و محصول ف  NFTکه در آن داشتن  

  یک یزیو محصوالت ف  NFT  یزودهنگام به قطره ها  یمانند دسترس   ییایمزا  داس یو آد  یگوچ   یها  NFTعنوان مثال،  

 تیدر بخش لوکس اهم  ژهیکه به و  تال،یجی و د  ی کیزیکنند. محصوالت ف  یهر دو را فراهم م   ت یو امکان اثبات مالک

 (.Hofstetter, 2022دارد )

 

 



 ها در مرحله خرید  NFT. جنبه های جامعه سازی 3.2.2

استفاده کنند. به    ان یبرند مشتر  ن یو آفال  نیارتباط تجارب آنال  ی ها براNFT  یاجتماع  یهااز جنبه   توانند ی برندها م

« ساخته  Adam Bomb Squad به نام »   NFTپروژه    ک ی  The Hundredsمعروف    یابان یعنوان مثال، برند لباس خ

مستق که  دارندگان    ماًیاست  دسترس   NFTبه  بن  ی با  جد   رند ب  انگذارانی به  محصوالت  عرضه  م  د یو  دهد   ی پاداش 

(Kaczynski & Kominers, 2021عالوه بر ا .)رستوران از    نیچند   ن، یNFT  که    کنند ی استفاده م  یی رزروها  ی برا

  ی ایصادر کنند تا مزا  NFTرا به عنوان    ییهات یبل  توانند ی ها مکه کنسرت   ی در حال  دهند،یقرار م   ت یرا در اولو  هایصندل

هر دو،   ای  یکیزیمحصول ف کی برند،  NFT  تیمالک  لیبه دل  توانند ی م نیهمچن برندهابه دارندگان آن بدهند.  یشتریب

ا  یحیترج  یدسترس   دیسکورد قفل شده در    یهاکانال   ا ی  ایبه مزا   ،ی خصوص   ی ها  یشامل مهمان  ازاتیامت   نیبدهند. 

(. به عنوان مثال، انجمن Kaczynski & Kominers, 2021به افراد مشهور است )  یدسترس   ایمهم    یاطالعات مال

داد    بیترت  ورکیو یدر ن  یخصوص  یبادبان  ق یقا  یمهمان  کی سال گذشته    NFT Bored Ape Yacht Clubمعروف  

(.  The Verge, 2021)  د یبالیمشهور به خود م   گذارانه یو سرما  دانانی ق یهنرمندان، موس   ها،ست یکه با حضور بسکتبال

به سمت هم    ن یبا موارد استفاده آفال  ن یآنال  NFT  تیمالک  ح یصر  بیتوان با ترک  ی را م  د برن  ی استراتژ  ، یبه طور کل

 کرد.  تیمجموعه ها هدا ن یدر ب ییافزا

 

 . مرحله پس از خرید 3.3

کنند و به طور    یم   سهیخود مقا  د یمصرف کنندگان تجربه محصول را با انتظارات قبل از خر  د،یدر مرحله پس از خر

  ف ی مراحل ق  ریبا سا  سه ی(. در مقا1999  ور، ی؛ ال2008  ن،یلی و ل   ن یبرو  ی دهند )د   ی به برند را توسعه م  ی بالقوه وفادار

،  Hult  ،Morgeson  ،Morganدارد )  یابیبه ارتباطات بازار  ترا نسب  تیحساس   نیکمتر  د یمرحله پس از خر  ،یابیبازار

Mithas   وFornell  ،2017ی متقاعد م   یابیبازار  ی ها  تیاست که مصرف کنندگان کمتر با جذاب  ل یدل نیبه ا  نی(. ا  

  یها م   NFTحال،    نیگرفته اند. با ا  میخود را در مورد تجربه برند تصم  می آنها تجربه کرده اند و قبالً تصم  رایشوند ز

 بگذارند. ری مرحله بر مصرف کنندگان تأث نی به برندها کمک کنند تا در ا  یمختلف  یتوانند به روش ها



3.3.1 .NFT  به عنوان اجزای برند مستقل در مرحله پس از خرید ها 

  یتر و دلبستگ   یدرک شده قو  تیمالک  جاد یا  یها برا NFT ریمحصول انعطاف پذ   تیتوانند از ساختار مالک  یبرندها م

شوند و حق نسخه    یکه اکثر هنرها توسط قانون فدرال محافظت م  ی(. در حال1999  ور، ی به برند استفاده کنند )ال

دهند. به عنوان مثال،    یرا م  تی حقوق مالک  ریپذ   اف انعط  یها اجازه طراح  NFTاست،    ی متعلق به خالق اصل  ی بردار

  به عنوان مثال  تالیجی مد د  یخود را بر رو  NFT حق را دارد که  نیا Bored Ape Yacht Club NFT کیمالک  

(10KTF  ،)  کند. با داشتن حقوق    درج(  2022  ،ینزی)مک ک  لمیف  یها  تیشخص  یحت  اینوکر(،    نزیکتاب ها )جنک

طرح برند داشته   ایبر عناصر خاص برند مانند لوگو  یتر  ی قو  تیممکن است مالک ندگان، مصرف کن ییها NFT نیچن

  گر، ید  ی سهامداران برند عمل کنند. از سو  ا ی  رانیتر شوند و به عنوان سف  ک یسازد به برند نزد  ی باشند، که آنها را قادر م

حقوق   CryptoPunks معروف  جموعهخود را آزاد کنند. به عنوان مثال، م  NTF برندها ممکن است نخواهند حقوق

  یآزادساز   ن یدر مورد سطح مبادله ب  د یاست که برندها با  نی خود را داده است. چالش مهم ا  یها NFT کامل  تیمالک

 .رند یبگ  می از مالک برند تصم تیو حما  تیرا ی حقوق کپ

 

 ها در مرحله پس از خرید  NFT. جنبه های جامعه سازی 3.3.2

 د، ی خود استفاده کنند. کل   NFTبرند، از جوامع    ت یهو  رامون ی معتبر و خالقانه پ  یی داستان سرا  جاد یتوانند با ا  ی برندها م

کنندگان بتوانند با آنها ارتباط مرتبط با برند است که مصرف یهات یها و شخصها، افسانهمورد، ساختن داستان  نیدر ا

  جادیا  ی نیب  ش یمختلف، پ  یفصل ها  یداستان حاو   ا یکتاب    ک یتوانند با توسعه    یبرقرار کنند. به عنوان مثال، برندها م

  ی برا   ی اقعو  یگنج در زندگ   یجستجو   ای  ی کیزیها، تجارت فتوکن   ردراپیشامل ا  تواند یکنند. هر فصل منتشر شده م 

  NFTدارندگان    سط را داشته باشد که تنها تو  یبعد   NFTاز    یامجموعه   تواند ی م  نیباشد. هر فصل همچن  QR  یکدها

  توانی م   ن، ی. عالوه بر ابخشد یبه برند را بهبود م   ی وفادار   یهااست و برنامه   د یتوکن( قابل تول  ت یمالک  ق ی)از طر  ی فعل

  ی واقع   یدهایو خر  NFT  یهامجموعه  نیب  ای  NFT  یهامجموعه   ن یرا ب  ازیامکان را داد که امت  نیکنندگان ابه مصرف 



  یازات یو توکن ها، امت  NFTبا استفاده از    ه،ی ، پرادا، و کارتLVMHلوکس، مانند    یشرکت ها  ، انتقال دهند. به عنوان مثال

 (.Treiblmaier, 2021دهند ) ی باشگاه سهامداران خود ارائه م یرا به اعضا

 

 . چالش ها و جهت گیری های تحقیقاتی آینده 4

ا الهام بخش  نیهدف  برندسازNFTدر مورد نقش    شتر یب  قاتی به تحق  دنیمقاله    ی است. من سواالت احتمال  یها در 

 کنم.   یخالصه م  1را در جدول  ق یتحق

 . 1جدول 

 . دستور کار برای تحقیقات آتی. 1جدول 

 موضوع 

 

 سواالت تحقیق 

 
NFT    عنوان ساختار    کیبه 

 جزء برند مستقل   NFTارزش  

 موثرتر هستند؟   یابیبازار  فیدر مراحل ق  NFTمحصول    یکدام عناصر طراح

بسته    ایقطعه مستقل    تال،یجید   یبرندها و مصرف کنندگان موثرتر است: کپ  یبرا  NFT  یراه انداز   یکدام استراتژ

 از هر دو؟   یا

 ست؟یبر مصرف کنندگان چ   نیدر مقابل نماد  یعملکرد   NFT  یا یمزا  ی نسب  ریتأث

و    ریدرگ  یهاطرف   یموجود برا   NFT  یهابرند و مجموعه   کی  نیادغام و اکتساب، و اتحاد ب  ،ی همکار  یامدهایپ  

  ی م  ریبرند بر مصرف کنندگان و برندها تأث  کی  NTS  تیچگونه حقوق مالک  ست؟یکنندگان آنها چمصرف   یبرا 

 گذارد؟ 

ب و  NFT  نیتناسب  برندها  ها، 

 مصرف کنندگان 

 مناسب تر هستند؟    ی ها از نظر نظر   NFT(  تالیجیکدام برندها )به عنوان مثال، رهبران د  یبرا 

ها تا  NFT  یرفناو  رشیشود؟ مدل پذ  یبرندها م  یبرند برا  یمنف  یمنجر به تداع  NFTمجموعه    یراه انداز  ایآ

ها    NFTممکن با    وثرم   یریهدف گ  یها   یباشد؟ استراتژ   دی مف  یمشتر  گاهی پا  یبند  میتواند در تقس  یچه حد م

 ست؟ یچ

NFTف محصوالت  و    ی کیزیها 

 برند 

NFT  ادراکات    زیسرر  راتیتأث  زانیبرند را خوار کنند؟ م  یکیزیتوانند فروش محصوالت ف  یبرند تا چه حد م  یها

 چقدر است؟    یکیزیبرند و محصوالت ف  یهاNFT  نیب

 ها استخراج کنند و بالعکس؟   NFTخود را از    یکیزیمحصول ف  یبه پرداخت برا   لیتوانند تما  یبرندها م  ایآ

ها ساز   یجنبه    ی جامعه 

NFT  ها تعامل با مصرف کننده

 برند   یارتباط  یها  یو استراتژ 

 ست؟یچ یابیبازار فی( بر مراحل قیاجتماع ی)در مقابل رسانه ها NFTمشارکت مصرف کننده در جوامع  ریتأث

 ست؟ یچ  NFTدر جوامع    یسفارش  یارتباط  یها   یاستراتژ   یاثربخش

  س ی)مثالً ف  گرید  یبرند در جاها  یو انجمن ها  دیسکورددر    NFT  یدر موضوعات مورد بحث در انجمن ها  ایآ  

 وجود دارد؟   ییابوک( تفاوت ه

  ی برا   NFTجوامع    یای مزا

 مصرف کنندگان و برندها 

 ست؟یچ  NFTجوامع برند    یها  نهیو هز  ای مزا  یبرا  ینظر   یمبان

کنند؟    جادیا  ییهم افزا  ن،یبا موارد استفاده آفال  NFT  تیمالک  بیتوانند با ترک  یچگونه و تا چه حد برندها م  

بگذارد؟    ریتأث  یابیبازار  فیتواند بر مراحل ق  یم  NFTمنحصر به فرد در جوامع    اتی چگونه و تا چه حد تجرب

  NFTدر جوامع برند    نگیمارکت  نفلوئنسریا  یاثربخش  ست؟یچ  NFTبرند در جوامع    یغاتیتبل  ی هاتالش   یبخشاثر

 ست؟یچ  یابیبازار  فیاز نظر مراحل ق



4.1 .NFT  ها به عنوان اجزای برند مستقل 

 NFT. ساختار ارزش 4.1.1

(. در  Sundararajan  ،2022کرد )   می سطح تقس  نیتوان به چند   ی ها را م  NFTساختار ارزش نسبت داده شده به  

  ل ی بال( در نظر گرفت که به دل  س یب  ای  ک یکم  ی )مشابه کارت ها  ی توان به عنوان مجموعه ا  ی ها را م  NFT  ه،یسطح پا

جفت    ک یتوانند    یها م  NFT. به عنوان مثال،  دارند صاحبان    یبرا   ینی نماد  یاینادر بودن و منحصر به فرد بودن، مزا

توانند به صاحب خود اجازه دهند   ی باشند که م  ابیکم  یتالیجی د  گور یاکشن ف  ک ی  ا یمنحصر به فرد    تالیجی کفش د

 ایکه آ   رند یبگ   م یتوانند تصم  یبرندها م   ، ییها  NFT  نیچن  ی « کنند. هنگام طراحخم »  ن یموارد را به صورت آنال  نیا

که کدام عناصر    ستیاتخاذ کنند. هنوز مشخص ن  یتعامل   یسه بعد   شینما  ک ی  ای  رند یبرند را در بر گ  ام یو پ  وگو ل  د یبا

آ  یات یمصرف کنندگان ح  ی برا   NFTمحصول    یطراح   NFT  ی چگونه طراح  نکهیا  نییتع  یبرا   ندهیاست. مطالعات 

است   ازیمشترک مورد ن   ل یو تحل  ه ی تجز  ای  هاشیبگذارد، احتماالً با استفاده از آزما  ر یکننده تأثبر ادراک مصرف   تواند ی م

(Dzyabura & Peres, 2021  .)ایموضوع است که آ  نیا  یبالقوه، بررس   یهاز راه ا  گرید  یکی  NFTبه    توانند ی ها م

شوند.   یعنوان قطعات مستقل طراح  به  ایشوند    یاندازراه   یک یزیاز محصوالت ف  نظر   صرف  یتال یجید  دوقلوهایعنوان  

از    ک یکند که کدام    یکند تا بررس   یجمع آور  NFT  یرا در مورد راه انداز  هیثانو  یتواند داده ها  ی نده میمطالعات آ

 هستند. نیموفق تر یابیبازار فی احساسات مصرف کننده و ق ی ارهایانتخاب ها در مع نیا

به کانال    ی مانند توکن ها، دسترس   ی تر  دهیچی پ  یعملکرد  ی ایمزا  ی توانند دارا  ی ها م  NFTدر سطح ارزش متوسط،  

چگونه و تا چه حد بر مصرف کنندگان    ایمزا  ن یا  می دان  یباشند. ما هنوز نم  گانیرا  یمحتوا و کاالها  ای  ،ی خصوص  یها

و    نی نماد  یایاز مزا  ی فی ط  یاثربخش  ی بررس   ی را برا  یدانیم   یهاشیآزما  توانند ی مثال، مطالعات م  یگذارد. برا   ی م  ر یتأث

  یموجود برا   NFT  یهابرند محبوب، مشارکت با مجموعه   یاستراتژ   ک ی  ن، یها انجام دهند. عالوه بر اNFT  یعملکرد

با   رکتنابهنگام بازار، مشا  تیحال، با توجه به وضع   نی(. با اAdAge  ،2022منحصر به فرد کاربر است )  یایارائه مزا

رخ دهد(. مطالعات   ییکند )به عنوان مثال، اگر رسوا  جاد یبرند ا  یبرا   ی اثرات منف  تواند یم   NFTموجود    یهامجموعه 



همه    یبرا  ییهامشارکت  نیچن  ایآ  نکهیا  یبررس   یبرند برا  یدر مورد ادغام و اکتساب و اتحادها  قیبه تحق  تواند ی م  یآت

 کند.  جاد یا یشابهاتسودمند هستند، ت ایمضر  ر یدرگ  یهاطرف

توکن و مشارکت در سازمان   یبرا  IPشامل حقوق کامل    توانند ی ها مNFTسطح ارزش،    نیترشرفته یدر پ  ت،یدر نها

تواند از    ی م NFTکامل   تیطرف، حفظ مالک  ک ی(. از  Cointelegraph  ،2022( باشند )DAO)  رمتمرکز یمستقل غ

انتشار   گر،ید  یسهامداران برند شوند. از سو  تادهد    یحال، به مصرف کنندگان اجازه نم  نی برند محافظت کند، اما در ع

  ندهیآ  ی لی و تحل  ی نظر   قاتی تحق  ن،یباشد. بنابرا  ز یچالش برانگ   یقانون   ای  ی ممکن است از نظر فن  NFTکامل حق چاپ 

 مصرف کنندگان و برندها متمرکز شود.  ی ها براNFT  ی برا تیحقوق مالک نهیبه ی تواند بر مطالعه طراح یم
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،  NFTچرخد. از نظر تناسب با برند   یها، برندها و مصرف کنندگان آنها م NFT نیحول تناسب ب  قیتحق  یراه دوم برا 

راهگشا باشند ارائه    توانند یکدام برندها م  نکه یرا در مورد ا  ی نکات متعدد   توانند ی گذشته م  یکیتکنولوژ  یها  انقالب 

( کتابفروش Sundararajan, 2022؛  Kaczynski & Kominers, 2021دهد  مثال،  عنوان  به  تجارت   های (. 

با مفهوم    یفاسد نشدن هستند و به خوب   ف،یتوص  یها نسبتاً آسان براکتاب   رایاتخاذ کردند، ز  ترع ی را سر  کیالکترون

 رای مناسب باشند ز  تالیجی رهبران د  ی ها ممکن است برا  NFTتوان استدالل کرد که    یمطابقت دارند. م  ن یآنال  ل یتحو

 نی با جامعه آنال  ییبرندها  یممکن است برا  نیها همچنNFTساخته شده اند.    د یجد   تالیجید  یها  یفناور  اس بر اس 

  یها م   NFTاز تطابق بالقوه خوب با    گر ید  یکیکنند.    لیرا تسه  NFTپرشور مناسب باشند و انتقال به جوامع برند  

(. در  ک یکم  ی کتاب ها  قه، یکنند )مانند محصوالت عت  یم  د یتول  یکیزی ف  یون یباشد که اقالم کلکس  ییها  برند تواند  

دهند، مناسب نباشند. به    یپاسخ م  یبه مصرف کنندگان سنت  شتریکه ب  ییبرندها  یها ممکن است برا  NFTمقابل،  

  ک ی (،  2014برند )اندروز، لو، فانگ، و آسپارا،    تیدر مورد علت برند و تناسب جنس قیتحق  با  ی مواز  م یترس   ، یطور کل

 است.  NFTتناسب برند  ی برا ی چارچوب نظر  کیحال توسعه  ر راه بالقوه د



  تالیجید یها بر اساس ارزها  NFTباال )  متینوسانات ق  لیاست که به دل   نیهمه برندها وجود دارد ا  ی که برا  ریسکی

  ی شرورانه، با ارتباط منف   یاستفاده ها  ر یسا  ای  دارک وب ها،    NFT  ن یب  یی شوند( و ارتباطات ادعا  ی م  ی گذار  متیق

  ی برند برا   ی منف  ی تواند منجر به تداع  ی م  NFTمجموعه    کی   ی انداز  ه را  ایاست که آ  نیسوال ا  ن، یمواجه شوند. بنابرا

 برندها شود؟ 

طور انبوه مورد استفاده قرار  به   توانند ی ها م NFT  ایکه آ  ستی، هنوز مشخص نNFTکننده  با توجه به تناسب مصرف 

(. در  Sundararajan  ،2022؛  Kaczynski & Kominers  ،2021)  بمانند   یمحصول خاص باق  کی  ایو    رند یگ

 Web3پول    ف یو ک  تالیجید  یارزها  ه ی مانند درک اصول اول  ،یاز سواد مال   ی نیبه سطح مع  NFT  د یحال حاضر، خر

خود    د یاز خر  ا یکنند تا آنها را بخرند    ی را درک کرده و قدردان   NFTسطوح ارزش   د یکاربران با  ن، یدارد. عالوه بر ا  ازین

  هده مشا  ی تالیجید ده یچیپ  یها  تیجمع  ان یرا در م  ی نییپا  رش یها تعداد پذ NFTعوامل،  ن یباشند. با توجه به ا  یراض

  ی)مانند ارزها   3بر وب    ی مبتن  یهای نوآور  ر یحال، برخالف سا  ن ی(. با اMcKinsey  ،2022؛  EY  ،2022کرده اند )

  ی کاربران حس شهود   یهستند و برا  حد   از  شیب  یجذاب، تعامل  یها از نظر بصر NFT(،  رمتمرکزیغ  یامور مال  تال،یجید

 Web3  رش یپذ   ی برا  یاها ممکن است به دروازه NFT  ن،ینابرا(. بابیکم  کمدی کتاب    کی   ی آوردارند )مثالً مانند جمع 

ب  شودی تر مدر دسترس   ی فناور   را یشوند، ز  لیتبد  ب   شتر یو کاربران  ؛  EY  ،2022)  شوند ی م  دهیبه فضا کش  ی شتریو 

McKinsey  ،2022رش یپذ   یبرا  توانند ی مناسب که م  یمشتر  یهادرک بخش   یبرا  ن،ی (. بنابرا  NFT  نی ترمناسب 

  ی ها  یبا فناور  شتریهستند که ب  نسل زددسته بالقوه مصرف کنندگان    کیالزم است. به عنوان مثال،    قاتیحقباشند، ت

و    ،ی باگوز   س، یوی( )دTAM)  یفناور  رش یاستفاده از مدل پذ   قی تحق یبرا   ده یا  کیاساس،    ن یآشنا هستند. بر ا  د یجد 

ها   NFTاست که    نیاست. حدس ا  انیشترمختلف م  یهابخش  ان یدر م  NFT  رش یپذ   ی ابیارز  ی( برا1989وارشاو،  

داشته باشند.   ک یکم  ای  یهنر  ی خاص مانند کتاب ها  یکیزی ف  یها  ونیبا کلکس  یمشابه  رش یپذ   یممکن است منحن

از مصرف کنندگان منتخب    یگروه   ان یباال در م  رش یخاص با نرخ پذ   ی توانند به محصوالت  ی ها م  NFTباشد،    نیاگر چن

  ی ها   یر یسوگ  ی ها ممکن است دارا  NFTاست که    نیا  گریشوند. حدس د  لیتبد   نیریسا  انیدر م   نییپا  رش یو نرخ پذ 

( باشند، که باعث  2015)روزن و ساموئل،    "ترس از دست دادن"( و  2021)آرال،    "پیها"مربوط به محصوالت    یروان



 ایها    یباشد. گوش   لیمانند موبا  ی مصرف  ی کیالکترون  لیبه وسا  ه یآنها به طور بالقوه شب  رش یپذ   ی ها  یشود منحن  یم

  ی اب یبازار  ی ها  یشناخته شده با استراتژ   ی تر، مصرف کنندگان را به گروه ها  نانه یخوش ب  ی ویسنار  ن یگجت ها در ا

 . می کنند  م یهدفمند تقس

 

4.1.3 .NFT ها و محصوالت فیزیکی برند 

است که    نیا  ید یسوال کل  کیشود.    ی برند مربوط م  کی  یک یزیها و محصوالت فNFT  ن یمطالعه تعامل براه سوم به  

ها ممکن است NFTفروش بالقوه با هم وجود داشته باشند؟  شیافزا  ی توانند برا  ی م  یکی زیها و محصوالت ف  NFT  ایآ

و    Kanellopoulos  ،Guttرا کم کند ) ی کیزیف  انیهمتا ی تواند تقاضا  ی فروش آنها م رایدو لبه باشند ز ر یشمش کی

Li  ،2021که درک مصرف کنندگان در مورد    میدان  ینم  ن ی(. ما همچنNFT  یک یزیتواند به محصوالت ف  یبرند چگونه م  

  یمربوط به توسعه نام تجار   قاتی تازه به تحق  یتواند نگاه  یم   یز یاثرات سرر  ن یشود. مطالعه چن  لیبرند و بالعکس تبد 

 (.2003صول ارائه دهد )باالچاندر و گوس، مح  یو راه انداز

  ی حت  ا یمانند پوشاک، خودرو    ییهابرندها در بخش   ی تقاضا است که برا  ینیبش یجهت مهم مربوط به حوزه پ  نیآخر

  یل یتحل یساز(. مطالعات بر مدل ToolsGroup (2021) ،2021؛ ITConverge ،2022است ) یاتیح هایدنینوش 

اند. کرده   ه یکاالها و خدمات تک  ی ( براFeiler & Tong, 2022تقاضا )  ینیبش یپ  ی برا  یزمان  یفروش سر   یهامدل  ای

NFT  مواردی   نیچند در  برند ارائه دهند.    کیمحصول    یبالقوه برا  یتقاضا  شیآزما  یبرا  ید یجد   کردیتوانند رو  یها م  

آن برند،    ی کیزیاز محصوالت ف  شتر یب  ی حت  ان یهزار دالر(، مشتر  575  متیکوکاکوال به ق  NFT)به عنوان مثال، ژاکت  

کنندگان  نشان داده است که مصرف   نیهمچن  قاتی حال، تحق  نیکرده اند. با ا نهیشرکت هز  ک ی  برند   یها  NFT  یبرا

 (.Atasoy & Morewedge, 2018کنند )  نهیهز  تالیج ید  یکاالها  یکمتر برا  یکی زیف  یدر مقابل کاالها  لند یما

  یبرا   یشیآزما  ک یبه عنوان    تواند ی از برندها م   یبرخ  ی برا  NFT  یهایاندازراه   ایآ  نکهیا  ی ممکن است بررس   ن،یبنابرا

 باشد. یضرور  رد، ی مورد استفاده قرار گ یک یزیمحصول ف  ی به پرداخت برا لیتما د ییتأ
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 استراتژی های ارتباطی برند. تعامل با مصرف کننده و 4.2.1

)مانند   ی سنت  یاجتماع  ی رسانه ها  ی کمتر از پلتفرم ها  اریهنوز بس   NFTکه تعداد کاربران فعال در جوامع    ی در حال

هاب،    نگ یمارکت   نفلوئنسر یدهند )ا  یرا نشان م   ی ( است، آنها در حال حاضر نرخ تعامل باالترنستاگرامیا  ا یبوک    سیف

  یها   ی کند تا استراتژ  یم   جادی برندها ا  یبرا   زیانگ   جان یه  ی وچکتر اما متعهدتر، فرصت ک  تیجمع  ک ی(. تضاد  2022

ناظران    توانند ی مثال، برندها م   ی از برند را به همراه دارد. برا  تیو حما  ی کنند که وفادار  جادی متناسب با برند را ا  یارتباط

مرتبط    یهاام یپ  ی برا  یدترگروه وفاداران به برند استخدام کنند، که به عنوان منبع قابل اعتما  نیتررا از فعال   دیسکورد

که    یکاربران  یدسترس   زانیم  ی ر یتوانند با اندازه گ  یم  تالی جیمد د  ی. به نوبه خود، برندهاکند ی عمل م   یبا نام تجار

  ی برا   ندهی حال، کار آ  نیکنند. با ا  جاد یاز برند ا  تیحما  یبرا  یی ها  یپوشند، پروکس  ی م  نی خود را آنال  NFT  یکفش ها

  ی اب یبازار  فی( بر مراحل قیاجتماع  ی )در مقابل رسانه ها  NFTمصرف کننده در جوامع    شارکتمتفاوت م  ر یدرک تأث

 است.  ازیمورد ن

ند داستان  توان  ی طرف، برندها م  کی. از  میبدان  شتریب  NFTدر جوامع    یارتباط  یها  یدر مورد نقش استراتژ   د یما با

 باًی ارتباط تقر  جادی ا  یبرا  یبرندها فرصت  جه،یکنند. در نت  یخود طراح  یها   NFT  رامونیرا پ  یمعتبر و خالقانه ا  ییسرا

ا  هی با پا  کیبه    کی از سو  ریپذ   مکانمصرف کننده دارند که قبالً    یباال   زانیم  لیبه دل  NFTجوامع    گر، ید  ی نبود. 

که    ، یاجتماع  یهاهستند. برخالف رسانه  زیسانسور محتوا، چالش برانگ   ا یناشناس بودن کاربران و مشکالت در کنترل  

  یهاپلتفرم   ،کنند   هی کردن محتوا در صفحات متعلق به خود تک  لتری ف  یمتمرکز برا  یهاتم یبه الگور  توانند یبرندها م

  ی دست  د یشد   ل یبه تعد   ازیسست تر در مورد سانسور و عبارات، ن  نیقوان  لیبه دل  دیسکوردمانند    یاجتماع  یهارسانه

  ی های استراتژ  ن، یکنند. بنابرا  یخود را فاش م   ی واقع  تیبه ندرت هو  زین   NFTکاربران در جوامع    ن، یدارد. عالوه بر ا

تر  کاربران ساده   ی برادر مورد برند ممکن است    ی انتشار نظرات منف  رایمعکوس داشته باشند، ز   جه ی نت  توانند ی برند م

  ی اثربخش  یبررس   یبرا   یرابطه، مطالعات تجرب   نی. در استند یخود ن   ت یبه هو  ی آنها در معرض خطر واکنش منف  رایباشد، ز



ن   Reddit  ای  دیسکورد در    یسفارش   یارتباط  یهای استراتژ توانند مدل   یاست. به عنوان مثال، مطالعات م   ازیمورد 

 (. 2020اعمال کنند )برگر،  Redditو   دیسکورددرک موضوعات نهفته مورد بحث در  ی موضوع را برا یساز
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مزا به  توجه  مجموعه مصرف   یا یبا  چت   یخصوص   یدسترس   یدارا  NFTمعتبر    یهاکننده،    ،یمخف   یگروه   یهابه 

برندها  ایاست که آ نیا ق یتحق  ید یسوال کل کی(. 2021هستند )پاستل،  یگذارهیو مشاوره سرما  یواقع یهایمهمان

جوامع برند   یاتیح  یهاجنبه   یها ه یپا  نییتع  یبرا   یر. مطالعات نظریخ  ایدارند    کرد یرو  نیبه تکرار ا  ازین  ایتوانند    یم

NFT  ت یمالک  ح یصر  ب یتوانند با ترک  یبرندها م   ا یکنند که آ  ی توانند بررس   ی م  ی است. مطالعات تجرب  از یمورد ن  NFT  

آفال استفاده  موارد  افزا  ن، یبا  تجربریخ  ایکنند    جادیا  یی هم  مقاالت  بررس   یم   ی .  طراح   یتوانند  که چگونه    ی کنند 

 گذارد.   ی م ر یبر ادراکات مصرف کنندگان از برندها تأث NFTمنحصر به فرد در جوامع   اتیجربت

 نی مثمر ثمر نباشند. ا یغاتیتبل  ی تالش ها  ی ممکن است برا NFTرسد که جوامع    ی برند، به نظر م  ی ایمزابا توجه به 

ا پلتفرماست که مصرف  ل یدل  ن یبه  است  را  دیسکورد )مانند    ی اجتماع  یهارسانه   رمتمرکز یغ  یهاکنندگان ممکن   )

توانند کمتر مستعد   یمصرف کنندگان م   ایکه آ  ست ین  شخصهنوز م  جه، ی کنند. در نت  ی و کاربر محور تلق  ترک یدموکرات

  یغات یتبل  ی ها  امیو چگونه پ  ایآ  نکه یدرک ا  ی برا  ی و تجرب  یمطالعات تجرب  ن، ی. عالوه بر اریخ  ایباشند    ی غاتیتبل  یها  امیپ

را    ی مجاز  ی لبوردهایتوانند ب  یبرندها م  ا یاست. به عنوان مثال، آ  از یمورد ن  ابند، یگسترش    ی جوامع  ن یتوانند در چن  یم

 نی همچن  ت، یموثر باشند؟ در نها  ی کیزیف  ی لبوردهایتوانند در مقابل ب  ی قرار دهند و چقدر م  ی کسب درآمد در باز  یبرا

 ر یخ ای رند یپلتفرم ها به کار گ  نیرا در ا نفلوئنسرهایتوانند ا یبرندها م ایکه آ  ستیهنوز مشخص ن

  ی کنند. از سو   کیتوانند گفتگوها را تحر  ی هستند که م  رگذاریتأث  اریمملو از کاربران بس  NFTطرف، جوامع    ک یاز  

 تیممکن است به شهرت خود اهم  رگذارانیتأث  نی، اNFTجذاب جوامع    ار یکوچک اما بس  تیبا توجه به ماه  گر،ید

  ی آنها را از نظر مفهوم  توانی م  ایآ نکه یاهداف برند و ا ی برارا  رگذاریجامعه تأث یاعضا نینقش ا  د یما با  ن،یدهند. بنابرا



»ابه  رسانه   نفلوئنسریا  کروی م  ا ی  نفلوئنسر«یعنوان  کرد   یاجتماع  یهادر  کن  تبدیل  درک  بهتر   ,Lanz)  . میرا 

Goldenberg, Shapira, & Stahl, 2019) 

 

 . جمع بندی5

NFT   محرکه انقالب   ی رویشدن به ن  لیها در حال تبدWeb3  حال،   ن یهستند. با اNFT    بی قانون ها هنوز به شدت  

حقوق    یطراح  ،ییمانند تمرکززدا  ییهاکه هنوز در راه است. چالش   می هست  یزیهستند و ما فقط شاهد شکل خام چ

 ن ی اول ت یاز مز ی بهره مند  لیها وجود دارد. از جنبه مثبت، برندها پتانسNFTبر سر   ی طی محستیز رات یو تأث   ت،یمالک

  NFTمورد قانع کننده ارائه کرده باشد که   ک یمقاله   ن یا  دوارمیقرار دارند. ام  خ یتار  درسترا دارند و در سمت حرکت  

 کند.  جادی برندها ارزش ا ی تواند برا یم
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