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 ملخص البحث :

" ، وهى مفتاا  اننبباا  brandsهى أحد أهم العناصر المكونة للهوية العامة لماركات األزياء العالمية "الهوية البصرية 

األول عا  ناااابها التىااارا ، والتااى يااتم ماا  ل لهااا الوصااول علااى الممااتهل  وتعريفااا بالمنتىااات واللاادمات التااى ت اادمها 

ات معينة تهدف بعكس رؤيتها وأهدافها ، واللارو  بصاور  وعبراز لصائصها ومميزاتها وتموي ها بإمتلدام أماليب وت ني

ذهنية وعنببا  عيىابى يؤثر على أفكار وقرارات الممتهل  ويمااعد  فاى عاابا  حاىاتاا ورهباتاا ، مماا ياؤدا علاى تعزياز 

 مكانة هذ  الماركات وبناء صور  ذهنية قوية لدا الممتهل  يصحبها والء  لها .

 الممتهل ( . -الصور  الذهنية  -الماركة  –الهوية البصرية  –ة )الهوي الكلمات المفتاحية :

 Abstract : 

The visual identity is one of the most important elements of the general identity of the global 

fashion brands, and it is the key to the first impression of its business activity, through which 

access to the consumer and the definition of the products and services provided by 

highlighting their characteristics and advantages and marketing them using specific methods 

and techniques Which aims to reverse  their vision and objectives, and exiting brand image 

and positive impression affects the ideas and decisions of the consumer and help him to 

satisfy his needs and desires, which leads to strengthen the status of these brands and build a 

strong mental image of the consumer accompanied by loyalty to them . 

  Keywords:  ( Identity - Visual Identity - Brand – Brand Image – Consumer ) .  

 مقدمة: 

تعد الصور  الذهنية مفهوماً وعنصراً هاماً نظراً لل يماة الفعالاة التاى تؤديهاا فاى تااكيل اتراء وتكاوي  اننبباعاات وللا  

الممتهل  ، ولذل  أصبح تكوي  الصور  الذهنية انيىابية هدفاً أماماياً تماعى ماركاات الملو  واتلاذ ال رار الارائى لدا 

 األزياء العالمية لتح ي ة .

وماركاات األزيااء العالمياة التااى صانعت أماماء وع ماات تىاريااة مااهور  مااهى عال ماركاات كوناات صاور  ذهنياة قويااة 

ح ائاب ، أحذياة ، عباور و....هيرهاا " دو  تاردد ألنهام يحتفظاو  وثابتا ، فالممتهلكي  ياترو  منتىاتهاا ما  " أزيااء ، 

 للماركة بصور  ذهنية عيىابية ومحدد  تغنيهم ع  المفاضلة وم ارنتها مع منافميها .

ولما كا  الهدف ألا ماركة أزياء النىاا  وانماتمرارية كاا  لزامااً عليهاا الماعى لكماب مماتهلكي  ىادد والمحافظاة علاى 

لي  وكمااب ث ااتهم وتوىيااا ماالوكهم نحوهااا بانماتمرار فااى التعاماال معهااا والتحاادص عنهااا عيىابياااً وتوصااية المماتهلكي  الحااا

األلري  بالتعامال معهاا ، وال يتح ا  هاذا الهادف عال عذا عماتباعت ماركاات األزيااء انتصاال وىاذب المماتهلكي  وتكاوي  

  عمتراتيىيات و ومائل انتصال م  عناصار الهوياة عنبباعات ومعارف ذهنية لهم وتحمينها بإمتمرار ، ممتلدمة فى ذل
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البصرية المميز  لها م  "امام الماركاة ، الع ماة التىارياة ، األلاوا  ، التعبئاة والتغلياف ، الكتالوىاات ، عارو  األزيااء 

ألزيااء و....هيرها" والتى تعكس الصيتها وتعبر ع  أهدافها وتأكاد وتادعم هويتهاا وتميزهاا عا  منافمايها ما  ماركاات ا

 األلرا . 

 مشكلة البحث : 

 تكم  ماكلا البحص فى انىابة على التماؤل األتى :

 كيف يمك  للهوية البصرية لماركات األزياء العالمية أ  تؤثر فى بناء الصور  الذهنية للممتهل  ؟_ 

 أهداف البحث : 

العالمية م  حيص "انمم ، الع مة التىارية ، يهدف البحص على ال اء الضوء على الهوية البصرية لماركات األزياء 

 األلوا  ، التعبئة والتغليف ، الكتالو  ، عرو  األزياء ، ...... وهيرها ، وأثرها فى بناء الصور  الذهنية للممتهل  .

  أهمية البحث:

وبي  الصور  الذهنية م   تعد محاولة نثار  انهتمام بموضو  الهوية البصرية لماركات األزياء العالمية والربب بينها

ل ل ت ديم المعلومات التى قد تمهم فى زياد  عدرا  منتىى األزياء ألثر الهوية البصرية فى بناء صور  ذهنية عيىابية فى 

ع ل ووىدا  الممتهل  وتذكير  بها باكل دائم عند الم ارنة بي  ماركة وألرا ، مما يدفعا نتلاذ قرار الاراء وهذا ما 

 تدعيم الهدف التموي ى لهم .يماعد فى 

 أ  الهوية البصرية لماركات األزياء تاكل أماماً ىوهرياً فى بناء الصور  الذهنية للممتهل  .  فرضية البحث:

 حدود البحث : 

 Louis Vuitton, Hermès ,Gucciالهوية البصرية لبع  م  ماركات األزياء العالمية الفالر  "

   ,Chanel. " 

 يتبع البحص المنهج الوصفى التحليلى لمنامبتهما لتح ي  أهداف البحص .  منهج البحث:

"هوية ماركات األزياء العاليمة ، الهوية البصرية لماركات األزياء العالمية ، الصور  الذهنية لماركات  محاور البحث:

 األزياء العالمية"

 مصطلحات البحث :

  الهويةIdentity  : 

واللصائص التى تحمل اللصوصية والتفرد لائ ما ، وهى مىموعة الع قات المتبادلة بي  ائ ما هى الم مح المميز  

بإنها ببيعة ، وتعرف الهوية المؤممية  ]123-122ص/21[واألاياء األلرا المتفاعلة معا ، ومدا ع قتها بعضها ببع 

 .  ]130ص/12[عمل المؤممة، أمواقها، أداءها، امتراتيىياتها ، تاريلها 

  الهوية البصريةVisual identity : 

هى نظام الع مات المرئية التى يتم تصميمها ويتضم  األاكال البصرية واأللوا  والكتابات وتببي اتها الملتلفة ، وىميع 

الىوانب المتعل ة بالمؤممة والتى تتعامل باكل مباار مع حواس المتل ى م  صور   وصوت وملمس ، وكل ما يتعل  

 . ]244ص/25[  المؤممة واكل مبانيها وديكوراتها وأثاثها وم بس العاملي  با بالبيئة البيعية أو مكاتب لدمة العم ء ، مكا
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  الماركة Brand: 

ها "امم أو عبار  أو رمز أو تركيباة ما  كال هاذ  العناصار تماتلدم فاي التعرياف بعار  نعلى أ Philip Kotler عرفها

( تتااكل فاى ذها  المماتهل  كاالعلم Marker، فهاى ع ماة ) ]314ص/23[ "بائع أو مىموعة بائعي  وتميازهم عا  منافمايهم

(flag)]15/20ص[   . 

  الصورة الذهنية Brand image: 

، كمااا تعاارف بأنهااا هااى مىموعااة المعااارف  ]253-252ص/24[هااى مىموعااة اندراكااات التااي يكونهااا الفاارد حااول ااايء مااا

معينااً ما  لا ل وماائل اتصاال تااكل هاذ  والتىارب واللبرات المتراكمة التي تتاكل في ذه  الىمهور وترمام انبباعااً 

االنبباعات وتاؤثر فاي مالو  األفاراد تىاا  مىتماع أو ااركة أو مؤمماة ماا ، وتارتبب هاذ  المعاارف المتراكماة بعواباف 

 .  ]73ص/11[األفراد واتىاهاتهم وع ائدهم وعاداتهم انىتماعية

  المستهلكConsumer : 

عليا منتج الملعة أو م دم اللدمة والذا تمت ر عند  المالعة أو يتل اى اللدماة  ُعرف الممتهل  على أنا " الهدف الذا يمعى

  . ]15ص/16[، أا هو محب أنظار م  يعمل فى مىال التموي 

 هوية ماركات األزياء العالمية : .1

م  يعمل فى مىال األزياء هو ال در  على عقنا  وترهيب الممتهل  باراء منتىاتا ، ولك  الوصول على مثال  ع  هدف كل

هذ  النتيىة هو ما يىعل المؤممات المنتىا لألزيااء تماعى للتعرياف عا  نفماها وعماتلدام الوماائل والحاوافز التاى تااىع 

 .  ]61-60ص/3[وتىذب الممتهل  نحوها بحيص ي بل عليها دو  مواها

" هى بمثابة بباقة التعريف التى تاير على العناصر المعنوية المتعل ة بالمؤمماات المنتىاة لألزيااء Brandوتعد الماركة "

وملرىاتها التى ياعر بها الممتهل  ، ويري رىال التماوي  أ  ماركاة األزيااء العالمياة هاى باائع متىاول يتلباى الحادود 

هير الملمومة وباننتماء وانرتباب المكملي  نمم والع مة التىارية للماركة لتمااعد الىغرافيا ليلل  الاعور باللصائص 

 على التفري  بينها وبي  منافميها فى ذه  الممتهلكي  .

هويتهااا ولكنهااا تكاااف عاا   Brand.awarenessوماركاة األزياااء العالميااة تتىاااوز بكثياار مىاارد للا  الااوعى لوىاادها 

Brand.identity   والصااايتهاBrand.personality  للمماااتهلكي  ، وهاااى باااذل  تعتبااار البااااب لفاااتح وكماااب والء

 .  ]ص أ/20[لها Customers loyaltyالممتهلكي  

 مفهوم الماركة : 1-1

 قديماً كا  يتم تعريفها بأ  : Brandالماركة لها مفهوم قديم وألر حديص ، فعند بدء ظهور كلمة ماركة 

  هى "ع مة تعريف مصنوعة م  الحديد المال " ، أو هى "قبعة م  اللاب الماركة هى "ملع ذات براز معي " أو

المحرو  أو الماتعل تمتلدم وهى ملتهبة لتر  ع مة ال تمحى وهذ  الع مة التى يتركها هذا اللتم وصمة أو براند تبارز 

 نو  معي  م  الملع" .

ة كلمااة "ماركااة" حالياااً ، عال أنااا يؤكااد أ  الماركااة ع مااة علااى الاارهم ماا  أ  المعنااى ال ااديم اليعتباار تمثااي ً فعلياااً لمااا تعنياا

 مصنوعة يمك  التعرف عليها وال يمك  محوها ، وهو الغر  األمامى للماركة ، وهذا ما أدا على التعريف الحديص .

                ، "الماركااااة هااااى "الاااااعور الااااداللى لاااادا ااااالص مااااا حااااول أحااااد المنتىااااات أو عحاااادا اللاااادمات أو الاااااركات           

وبمعنااى أومااع وأكثاار تعم اااً تعاارف بأنهااا " األدا  التااى بواماابتها تعباار المؤممااة عاا  هويتهااا للممااتهلكي  فااى األمااوا  
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الممتهدفة فهى تعمل على بنااء عتصاال باي  الىمهاور ورماالة المؤمماة ، فهاو مصابلح تماوي ى ااامل لببيعاة لصاائص 

 . ]16-15ص/1[ووظائف المنتج بهدف بناء صور  ذهنية لا" 

م  ل ل التعاريف الماب ة أ  الماركة تعمل على بناء انتصال باي  المماتهل  والمؤمماات المنتىاة لألزيااء المالكاة نىد و

لها ، وهى بذل  تحتل مكانة مهماة كونهاا أدا  فعالاة لماا تتضامنة ما  معاانى وصاور وقايم تعمال علاى تااكل هوياة لاصاا 

صاور  تميزهاا عا  منافمايها ، األمار الاذا يمكا  المماتهلكي  ما  انلتياار باي   بالمنتىات التى ت ادمها وتعمال علاى للا 

ويماااعدهم فااى اللاارو  عاا  األااابا  علااى تح ياا  الااذات بالتباااهى ماركااات األزياااء عالميااة بمااا يلبااى حاااىتهم ورهباااتهم ، 

مماا    نوعياة منتىااتهم بإماتمراروهذا ما يدفع بماركات األزياء العالمية على تحمايوالتفالر بماركات مميز  ومميز  لهم ، 

وتكاوي  صاور  ذهنياة عيىابياة لادا المماتهلكي  الحاالي  وىاذب Brand repetition ياؤدا علاى تأكياد مامعة الماركاة 

 .]16-15ص/1[ممتهلكي  ىدد

 أهمية الماركة فى مجال األزياء : 2-1

تزاياد وتباور بااكل ملحاوظ ولاصاة فاى  ع  عمتلدام مصبلح "الماركا" فى مىال األزياء ليس بالظاهر  الىديد  ، ولكنا

بداية التمعينات حتى أصبحت الماركاة تااكل ظااهر  نظاراً لماا ت اوم باا ما  دور مهام فاى عماتحداص قيماة ذهنياة لكال ما  

( فااى 1، وتتمثاال هااذ  األهميااة كمااا هااو موضااح بااالملبب رقاام ) ]3ص/20[الممااتهل  والمؤممااات المالكااة لماركااات األزياااء

   : ]15-14ص/13[اتتى

 "  المتاااابة  " أزياااء ، ح ائااب ، أحذيااة ، عبااور و....هيرهااا " ع  الماركااة تعتباار األدا  األمامااية لتميااز المنتىااات ماا

 وحمايتها م  الت ليد م  قبل منافميها ولاصة فى ظل التبور الكبير للتكنولوىيا الحديثة .

  عليها بمهولة ولاصة فى المحاال التىارياة تمهل عملية تعرف الممتهل  على مصدر المنتىات وتماعد  فى الحصول

 الضلمة التى تعر  بداللها عدد كبير م  ماركات األزياء .

   عرتباب الماركة بالىود  األفضل ، فهاو ناو  ما  الضاما  ت دماة المؤمماات المالكاة لماركاات األزيااء للمماتهلكي  عا

ل  نحوها مصدر قو  ذات قيمة كبير  ألناة يحميهاا فاى ىود  منتىاتها مما يلل  كمب وفاء الممتهل  ، ويعتبر وفاء الممته

 كل األموا  المحلية والعالمية . 

   ماركة األزياء الفعالة تفر  نفمها وتوىد ميز  تنافمية ح ي ية وممتمر  بمرور الزم  كونهاا تعاد ما حاً لىاذب عنتباا

الممتهلكي  ويثير انهتمام مما يتيح التواصل مع الممتهلكي  الحاالي  والحضاور الادائم فاى أذهاانهم وىاذب مماتهلكي  ىادد 

  و هيرها . Nikeوهو ما نىحت فيا ماركة 

 
 ( : يوضح أهمية ماركة األزياء بالنسبة للمستهلك والمؤسسة المالكه لها "إعداد الباحثة" 1مخطط رقم)
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 مكونات هوية ماركات األزياء العالمية : 3-1

فااإ  هويااة الماركااة هاى " مااا تمثلااا الماركااات ماا  ىااذورها وللفيتهااا   "gelder.van.Siccoوف ااً لماايكو فااا  ىيلاادر "

التراثية ومبادئها وأهدافها وبموحاتهاا ، والكيفياة التاى تصاور بهاا "الهوياة البصارية واللفظياة" والتاى تمااعد علاى تعارف 

ا" ،          كماا تعارف بأنهاا "ماا الممتهل  على الماركة ، فهى تعتبر تمثي ً فريداً ىداً لتعبير الماركة والصور  الذاتية لها

ين لة صاحب الماركة على األموا  بلصاوص المناتج ، وهاو ماا يلضاع لمايبر  وراء  ولكا  باارب أ  يكاو  علاى وعاى 

 .  ]28ص/1[بىوهر المنتج وصورتا معاً" 

هل  وتبلعاة تع ياد المماتم  هاذا المنبلا  وماع تماار   نماو ماركاات األزيااء العالمياة وزيااد  المنافماة بينهاا وماع زيااد   

ماة صاها الملمولىود  أعلى ووقت أقل فى التموي  فالممتهل  ال ي وم باراء األزياء والمنتىات األلرا دائما وف ااً للصائ

الصايتها وباكل ع  نى وع  ظهر عكس ذل  ولك  ي اوم أحيانااً بااراء مناتج ماا تاأثراً بالصاور  التاى تعكماها الماركاة و

بااة دا توافاا  ذلاا  مااع رؤيتااا لذاتااا أو باااأللص كيااف يحااب أ  ياارا  المىتمااع أا الصااور  المرهوواااكلها انىتماااعى وماا

 للاصة بها م اوكنتيىة لهذا انهتمام فإ  معظم المؤممات المالكة لماركات األزياء العالمية ظهرت هويتها ،  ]7ص/20[لدية

 و.....هيرها . Hermès,Gucci,Dior,Chanel,ل ل ماركاتها مثل 

 بيعة دائمةة ماركة األزياء يىب أ  تعبر ع  رؤية معينة لتفردها وما ت ف عليا فى األماس ، ويىب أ  تكو  ذات بفهوي

ناب وتمااعد المماتهل  علاى تمييزهاا ما  لا ل الىوا ]26ص/14[أو بويلة األماد ، وتعبار بااكل واضاح عا  ماهياة الماركاة

 ( تتكاو  هوياة الماركاة ما  مات2و موضاح باالملبب رقام )الاعورية واننبباعاات المكوناة لدياا بلصوصاها ، وكماا ها

 : ]8-7ص/20[رئيمية وهى أركا 

 
 ]183/ص kapferer"]22( : يوضح مكونات هوية الماركة لـ "2مخطط رقم )

 
 البنية الصور  المادية أو Physique بمىارد : وتتمثل فى مىموعة اللصائص المادية التى تبفو على ذه  المماتهل  

البنبلااو   "Levi's"ماركااة  ،  ]31[ااارت-م بااس رياضااية وتااى "adidas"، مثاال ماركااة عالميااة تااذكر ماركااة أزياااء 

 . ]30[الىينز

  الالصيةPersonality والتاي ات ادمه التاي لمنتىااتا ع العالمية ماركات األزياء  بهاتتحدص  التي البري ة : وهى 

 "األداء الرياضى األصيل" .   Nikeماركة ، مثل الممتهل   ذه  ترمخ في معينة نوا  تعكس

                                                           
  "gelder.van.Sicco" " هو مستشار عالمى للماركة فى إمستردام ، وركز تخصصه فى إستراتيجيات الماركة ، وأسس مؤسسة :Place 

Brands. المتخصصة فى إيجاد الحلول الجغرافية المبتكرة للماركة " 
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  المحيب الث افىCultureركاة األزيااء : ويتمثل فى مىموعة ال يم وال واني  والمعارف والمعت ادات التاى تاات  منهاا ما

مثاال ماركااة  ،العالميااة ث افتهااا، وماا  بااي  أهاام المصااادر التااى يمكاا  للماركااة أ  تااات  منهااا ث افتهااا هااو بلااد مناااأ الماركااة 

Dolce&Gabbana"وماركااة  " تن اال الث افااة والاارو  انيباليااة ماا  لاا ل تصااميماتا ،"Buberry" بريبانيااة البااابع 

 ذات الرفاهية .

  الع قـةRelashionship فاة ؟ هالمعرو : وتتمثل فى الع قة بي  ماركات األزياء العالمية والممتهلكي  ، هل هاي 

 . ]30[ماركة لاصة بالنماء "Victoria Secretالممتهل  ؟ ، فمث ً الم بس الداللية وال نىرا " يحبها

 س أو رد الفعالاننعكااReflection   تكلم ياكياف  أاالمماتهلكي  عا  ماركاة أزيااء عالمياة ،  يألاذها التاي : الصاور

  .   ]64ص/2[الممتهلكي  م  هير  على يؤثر وكيف الماركة عنها الممتهل  الفعلى لهذ 

  العمليات الذهــنيـة Self imageاقتنائاا بعاد الممتهل  يفكر بماذا أاللممتهل ،  الداللي االنببا  ع  عبار  : وهي 

   ؟ . ال أم را  هو للماركة ؟ هل

يااء ا ماركاة أزوم  ل ل أ  هذ  األبعاد المذكور  والمبنية فى المعي  تعمل باكل متنام  ، تارا الباحثاة أناا ال يمكا  أل

ت ترهااب فااى أ  تظهاار بصااور  ىيااد  وتح اا  قيمااة أ  تمااتغنى عاا  أا ماا  هااذ  العناصاار ،                وهااذا مااا نىحاا

 ( . 1ا هو موضح بالاكل رقم )ماركات األزياء العالمية الفالر  فى تح ي ة ، كم

 
 ]32[( : يوضح ماركات األزياء الفاخرة المصنفه أعلى قيمة عالميا  1شكل رقم )

ماا   وتعمال  ماركااات األزياااء العالميااة علااى تمييااز الصاور  المرئيااة التااى تظهاار بهااا حيااص توضاح ماا  ل لهااا ىاازء كبياار

 ناابها يماهم فى التعرف عليها ويميزها ع  منافميها .

 الهوية البصرية لماركات األزياء العالمية :  .2

تاااارلز  ظهاارت أول هويااة بصاارية فااى عااالم األزياااء فااى ال اار  التامااع عااار علااى يااد مصاامم األزياااء البريبااانى        

الضروري عمتلدام بباقة تعرياف تحمال اماما والذا وىد م  ، Charles Frederick Worth"  " فريدري  وورص

 ( .2األزياء اللاصة با كما هو موضح بالاكل رقم )والعنوا  عما ملتومة أو منموىة علي 

                                                           
 Charles Frederick Worth  : حد أهم بيوت أم ، والذى يعد 1858م فى إنجلترا ، حيث أسس أول بيت أزياء فى باريس عام 1825ولد عام

ن ه الشهيرة مبيع أزياءيوكان ،  األول الذي حاك ماركته علي تصميماتهويعد هو المصمم األزياء فى القرنين التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، 

 م .8951، وتوفى عام  haute coutureويعتبره  العديد من مؤرخي األزياء أبو الحياكة الراقية ، خالل شبكة دولية من المتاجر 
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 صميمات كا وقبل وورص فكر  أ  يكو  تصميم األزياء مميزا لصاحبا لم تك  موىود  علي االب   ، ونظراً أ  ت ليد الت

  صاالونات فى ذل  الوقت لذا قام كبار المصممي  مثلهم مثل ورص ببيع ح و  النمخ لبعىزءا أماميا م  تىار  األزياء 

مارماة وفاي الليابة اللاصة "عتيليا" في كل م  أوروبا وأمريكا، م  أىل الحصول على بع  الفائد  المالية ما  هاذ  الم

عملياة  وظهارت ثام تباور الحاال فيماا بعاد،  ]27[نفس الوقت تكو  محاولاة للفا  النماخ والت لياد الغيار قاانوني لمنتىااتهم

 .صناعة الهوية البصرية باكل ملبب لتمثل وتعبر ع  هويتهم 

 
 ]Charles Frederick Worth"]29"منسوجة بالذهب لمصمم األزياء ( : بطاقة تعريف 2شكل رقم )

 بصرية لماركة األزياء:مفهوم الهوية ال 2-1

 للهوية البصرية عد  تعريفات نذكر منها:

 وميلة  هى أحد العناصر التلبيبية للماركة التى تلل  صور  مرئية مميز  وواضحة تكاف ع  هويتها، فهى بذل  تعد

 . ]35ص/15[ن ل المعنى الىوهرا لها والتى تبنى انتصال والع قات بينها وبي  الممتهلكي 

   ا ما  ل لهاا تمياز الماركاة عا  هيرهاهى صور  مرئية مميز  وواضحة وكلية للماركة ، والتى يماتبيع المماتهل  ما

 .  ]57ص/19[المنافمي 

 ل  تؤكاد هى الىانب المادا الظاهر لالصية الماركة والتى تمدها برؤية واضحة وعمكانياة التعارف عليهاا بماهولة وكاذ

 . ]7ص/19[على صورتها لدا الممتهلكي 

 تعرفهااا ألينااا ويللاار  لممااها ، مااماعها ، ولهااا دور فعااال فااى بأنهااا ااائ ملمااوس يىااذب ويثياار الحااواس يمكاا  رؤيتهااا ،

 . ]4ص/26[مفهومى "اندرا  والرؤية" والتميز ون ل المعانى واألفكار وهى تىمع العناصر الملتلفة فى نظام ووحد  متكاملة

  ً80ص/1 [هى مىمل العناصر الىمالية البصرية للماركة ، وكيف تظهر الماركة نفمها داللياً ولارىيا[ . 

ز تعرياف وتميياوميلة بصرية ل م  ل ل التعاريف الماب ة أ  الهوية البصرية لماركات األزياء العالمية هىوترا الباحثة 

ية وهذ  العناصر هى عناصر مادية مرئية ومصممة لتعبر ع  هوالماركات ع  بعضها البع  م  ل ل عد  عناصر" ، 

ة عا  ناااب ماركا المماتهل  علاى تكاوي  صاور  ذهنياة ممااعد  فاي هامااً  والصاية ماركاة األزيااء ، وباذل  تاؤدا دوراً 

 .األزياء وقيمها وفلمفتها فى العمل

 أهمية الهوية البصرية لماركات األزياء العالمية:  2-2

 لممتهل .تعد أدا  هامة م  أدوات التموي  ، تماهم فى بناء هوية ماركة األزياء العالمية وتدعيم ممعتها لدا ا 

                                                           
Alina Wheeler  واحده من أهم المستشارين األمريكين فى مجال الهوية البصرية المؤسسية ، وهى مؤلفة كتاب : Designing Brand"

"Identity  . وتتبنى "ألينا" نظرية تطبيق الخيال اإلستراتيجى للمساعدة فى بناء العالمة التجارية ، وخلق هويات جديدة ، 
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 كة األزياء العالمية يكاف عا  هويتهاا ، وتمااعد المماتهل  للتعارف عليهاا وتمييزهاا بماهولة ، تلل  وعياً معرفياً بمار

 وتتكو  لديا ال در  على تذكر عممها وببيعتها وأهدافها .

 . تهدف على ىذب الممتهل  وتح ي  ميز  تنافمية لماركة األزياء العالمية 

 لمماتهل  عا  ماركاة األزيااء العالمياة ، والتاى تارتبب بإداركاا تعيد عحياء الصور  الذهنية الملتزنة فى ذه  ووىادا  ا

 .  ]4ص/13[لتل  الماركة ولصائصها وتلتلف تبعاً لث افة وعحتياىاتا

 عناصر الهوية البصرية لماركات األزياء العالمية :   2-3

، وتارا الباحثاة أ   ]80ص/1[المياةت دم الهوية البصرية نظام لىميع المكونات التصميمية التى تحدد وتمثل ماركة األزياء الع

 ( تتمثل فى اتتى: 3هذ  العناصر كما هو موضح بالملبب )

 
 ( : يوضح عناصر الهوية البصرية لماركة األزياء العالمية "إعداد الباحثة"3مخطط رقم )

 
 :Brand Nameماركة الاسم  1 -2-3

هوية الماركة ، والذا ما  ااأنا رباب الماركاة بالمماتهل  ، هو العنصر األمامى األكثر وضوحاً وعمتمرارية م  مكونات 

، حياص يمكا  التعبيار عناا لفظيااً بماا فياا ما  أحارف أو  ]244ص/25[ فهو المكو  الوحيد الذا يىاب أال يتغيار عال ناادراً ىاداً 

، فماث ً Brand concept( ، كما أنا يلعب دوراً هاماً فى تحدياد فكار الماركاة 3كلمات كما هو موضح فى الاكل رقم )

" Louis Vuitton" ، وماركاة"أحدص صيحات مثير  ومعاصار "   يتبادر على ذه  الممتهل  Gucci"ماركة "عند ذكر 

 ىود  فائ ة وك ميكى .

 : Trademark العالمة التجارية 2-3-2

هو الاكل البميب الموىز لماركة األزياء والذا يعبر ع  ببيعتها وأهادافها ، وهاو رماز بصارا ي ادم علاى عادد كبيار ما  

، ويوحى هذا الرمز بم ادار ما  الىاود  ماع " أزياء ، ح ائب ، أحذية ، عبور و....هيرها " الممتهلكي  بهدف ت ديم منتج 

الع مة التىارية هى عنصار عتصاالى قاوا وفعاال حياص تمااهم فاى للا  مرور الوقت يصبح الرمز والىود  مترادفي  ، و

عنببا  ذهنى وتصورا ع  ماركة األزياء العالمية ، ويتوقف نىاحها علاى عماتلدام األااكال البمايبة والممياز  والمعبار  

فى الاكل رقام  كما هو موضح،  ]40-39ص/15[وذل  للوصول على أفضل درىات التعرف والتذكر حتى م  الممافات البعيد 

(3. ) 

 

 
  

  

 ( : يوضح نماذج "لالسم والعالمة التجارية" ماركات األزياء العالمية 3شكل رقم )
 "Louis Vuitton, Hermès ,Gucci ,Chanel"  

عناصر الهوية 
البصرية

الموقع اإللكترونى التعبئة والتغليف العرض المرئى  الكتالوج عروض األزياء األلوان الشعار العالمة التجارية اسم الماركة
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 :  Sloganالشعار  2-3-3

لاصية أماماية لماركاات وهو عبار  ع  ىملة لفظية تذكيرية تعبر ع  هدف أو فكر  تتميز بالمهولة والوضو  ويعر  

األزياء العالمية حيص يتم عضاافتا علاى عمام الماركاة ، ويترتاب علاى ترددهاا أ  تارتبب فاى ذها  المماتهل  ما  أىال زيااد  

عمكانية التذكر وتكوي  درىة م  والء للممتهل  لها ، لذا تعد ىزءاً هاماً م  هوية الماركاة ، وتاؤثر هاذ  الااعارات بااكل 

كااة األزياااء العالميااة بماابب تكرارهااا الممااتمر لدرىااة أ  هنااا  بعاا  ماا  هااذ  الاااعارات يحفظهااا كبياار علااى صااور  مار

الممتهل  ع  ظهر قلب ، وما  ثام يكاو  الااعار صاور  عيىابياة لماركاة األزيااء العالمياة تعكاس أهادافها وقيمهاا والمحادد 

( الااعار 4الباحثاة فاى الااكل رقام ) ، وماوف توضاح  ]38ص/15[األمامى لالصيتها الاذا يتحادص مبااار  علاى المماتهل 

 لبع  ماركات األزياء العالمية .

 

  
 

 

 
   

 "Louis Vuitton, Hermès ,Gucci ,Chanel" (: يوضح نماذج لشعار ماركات األزياء العالمية4شكل رقم)

 : The Colorاأللوان  2-3-4

األزيااء العالمياة ، حياص تعتماد ماركاات األزيااء العالمياة عليهاا تلعب األلوا  دوراً هاماً فى بناء الهوية البصرية لماركاات 

لتكو  أحاد العناصار المرئياة التاى تميزهاا فيصابح أداؤهاا للتمياز والرؤياة باي  منافمايها ، فتاؤثر األلاوا  علاى كيفياة نظار 

يكاو  عماتلداما فاى  الممتهل  للماركة ، وبالتالى فإ  دور اللو  فى ماركة األزيااء أمار ضارورا انهتماام باا ويىاب أ 

التصميم بعناية ، وبما أ  الممتهل  يميل على اننىذاب على ما هاو ماألوف لدياا فبالتاالى يفضال ماركاة األزيااء المعروفاة ، 

وم  هنا نىد أنا ليس مهل علتيار اللو  المنامب للماركة ، ألنا البد أ  يكو  لا األثر النفمى الصحيح الاذا يمااعد علاى 

بباعات بصرية تؤدا على تكوي  صور  ذهنية لدا الممتهل  ع  هوية وصاور  ماركاة األزيااء ، وبالتاالى عيىاد وتأكيد عن

 Hermès، مثاال علاى ذلا  ماركاة  ]105ص/1[فإ  األلاوا  الملتاار  يىاب أ  تصاور الالصاية المرىاو  لماركاة األزيااء

"العربة والحصا " عمتلدمت اللو  البرت الى ليادل علاى الحيوياة والناااب والتاودد والمار  وانلا ص وهاو يااعر بالث اة 

"  عمتلدمت اللو  البنى فى الع مة التىارية وكثير م  منتىاتها ليدل على الفردية Louis Vuittonوالفلامة ، وماركة "

 ( .5هو موضح فى الاكل رقم ) والرممية والث ة والمكانة والفلامة ، كما
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  "Louis Vuitton, Hermès ,Gucci ,Chanel(: يوضح نماذج األلوان لماركات األزياء العالمية"5شكل رقم)

 : Fashion Showsعروض األزياء  2-3-5

، حيص ت دم ماركات األزياء العالمياة عارو  لألزيااء تعبار  ]70/ص 17[هو ف  ت ديم األزياء باكل ىذاب على الص فعلى

ا فى األموا  ، بإعتبارها وميلة عع نية ترويىية ع  كل هبها ع  فكر  تىمد معانى متعدد  وعتىاهاتها وهويتها قبل برح

 ما هو ىديد م  منتىاتها .

مبتكار  لتميزهاا عا  منافمايها حتاى يكاو  لهاا وتمعى ماركات األزياء العالمية على ععداد وعلرا  بر  للعار  بأمالوب 

( ، وهذا بالببع ينعكس علاى ناار 6كما هو موضح بالاكل رقم) أثر فى تكوي  صور  ذهنية عيىابية عنها لدا الممتهلكي 

 .    ]132ص/3 [منتىاتها وبيعها مما يح   نىاحها ويكمبها ميز  تنافمية تماعد على عمتمراريتها وتدعيم مكانتها

  

Louis Vuitton 35[م2018صيف" -"ربيع[ 

أقيم العرض فى متحف اللوفر ، الذى تميز بجدران حجرية وتمثاال 

 أبو الهول الجاثم عند أول منصة العرض .

Hermès 28[م2018صيف" -"ربيع[ 

أقاايم العااارض فااى حديقاااة تشاابة حااادايق المتاااحف العريقاااه ، وهاااو 

بااين األناقااة إختيااار مميااز ليعباار عاان مفهااوم العاارض الااذى يجمااع 

 والراحة والمالبس الواسعة.

 

  
Gucci 33[م2018/2019شتاء" -"خريف[ 

إعتمد العارض علاى موكاب مان العارضاين يمشاون فاى زهاول ، و 

كاناات كاال عارضااه تحماال "رأسااها" كنايااة عاان شخصاايتها ال ياار 

حقيقيااة ، وتميااز العاارض بااساالوب اايطااالى الكالساايكى الخاااص 

 بالثمانيات .

Chanel 34[م2018صيف" -"ربيع[ 

إعتمد إسلوب العرض على إعاادة إحيااء المنااار الطبيعياة الجميلاة 

مثاال الهضاااب والشااالجت فااى جنااوب فرنسااا ، فكااان المنااار يباادو 

 وكأنه طبيعى جدا  ، والنسيم كأنه ااهر على ضفاف الوادى .

 

  "Louis Vuitton, Hermès ,Gucci ,Chanel"عالمية  (: يوضح نماذج لعروض أزياء ماركات6شكل رقم)
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 : Fashion Brands Cataloguesالكتالوجات  2-3-6

، هذا الكتالو  يعد وميلة بيع ت دمها الماركات على المماتهل  لتعار   ]70/ص 17[لكل ماركة أزياء عالمية كتالو  لاص بها

ببري ااة فنيااة اااي ة واضااحة تتميااز بانباادا  ويكااو  مااهل التصاافح ويااامل علااى بعاا   Collectionصااور لمنتىاتهااا 

المعلومااات مثاال "رقاام المودياال، م اماااتا ، ألوانااا ، مااعر  و ربمااا بعاا  التغياارات المتعل ااة بأوىااة انمااتلدام الملتلفااة" ، 

عالمياة عا  منافمايها مماا يمااعد فاى  فيتضح منها أحدص انتىاهات واألماليب المثير  لإلهتمام التى تميز كل ماركة أزياء

تكوي  عنبباعاات ذهنياة عيىابياة للمماتهل  ، حياص أ  المماتهل             ما  الممكا  ما  لا ل الكتاالو  عتباا  انمالوب 

 ( .7، كما هو موضح بالاكل رقم )  ]129-128ص/3[الموىود با مما يماعد فى المبيعات ويدعم م  نىا  ماركة األزياء

 
 

 

              
 

 
 

 

    
 األزياء العالمية ( : يوضح نماذج لكتالوجات ماركات7شكل رقم )

 "Louis Vuitton, Hermès ,Gucci ,Chanel" 
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 :  Visual Merchandising for Fashion Brandingالعرض المريى 2-3-7

هو ف  وعلم عر  المنتىات فى أفضل صور  ىذابة لتكو  مبب فى مارعة بيعهاا ، وهاو لغاة المحال عا  بريا  للا   

 . ]47ص/4[عملية عتصال بي  ماركة األزياء والممتهل  ، ولا قواعد  وأمما اللاصة 

ويؤثر العر  المرئى للمحال التىارية لماركة األزياء العالمية على كمية المبيعات ، حيص أ  بر  العر  المرئية تن ال 

،  Product Offeringsوعاارو  البيااع  Image Storesللممااتهل  معلومااات هامااة عاا  الصااور  الذهنيااة للمحاال 

، وهاذا يعتماد علاى المهاار  فاى تصاميم  Market Positionووضع الماو   Pricing Strategyعمتراتيىية التمعير 

العر  المرئى للمحل التى تعد مفتا  النىا  ولك  هذ  المهار  ليمت ف ب فى بري ة ترتياب المنتىاات فاى نافاذ  العار  

والتركيز على ن اب ال و  فى تصميم األزياء المعروضة والمنتىات األلرا ، ولك  يحتا  العر  المرئاى علاى أ  يعكاس 

وهاو أ   Flagship Storeة ماركة األزياء العالمية ليعبر عنها تعبيراً صاحيحاً  وهاذا ماا نارا  فاى المحاال الممياز  فلمف

يكاااو  مظهااار المحااال بكاملاااة يؤكاااد علاااى هوياااة ماركاااة األزيااااء العالمياااة ومبتكااار وىاااذاب ويلاباااب نفاااس المماااتهل  

 . ]42-41ص/4[الممتهدف

زياء العالمية هو انهتمام الاديد بتفاصايل التصاميم اللااص بالمحاال التىارياة ، لذل  نىد أ  م  أماميات نىا  ماركة األ

ويتم ذل  م  ل ل عمتراتيىية لتصميم العر  المرئى اللاص بالمحاال التىارياة والتاى تلتلاف ما  ماركاة أزيااء عالمياة 

المحل م  "نوافذ العر  على ألرا حتى يتثنى عر  صور  الماركة فى اممى اكل لها ، وهى تتضم  كل تفاصيل فى 

وتحديد أقمام المحل والمماحة والفراغ واللو  وانضاء  والتكنولوىيا الممتلدمة فاى   Layoutوتصميم المحل والتلبيب

، مما يح   نو  م  أنوا  المياز  التنافماية التاى تمتلكهاا ماركاة  ]79ص/17[و.....هيرها"  Digital displayالعر  مثل 

 ( . 8ى ماركات األزياء األلرا فى المو  ،  كما هو موضح فى الاكل رقم )ازياء لتتفو  بها عل

 

  
 

  

 ( : يوضح نماذج للعرض المريى للمحال التجارية الخاصة بماركات األزياء العالمية 8شكل رقم )

"Louis Vuitton, Hermès ,Gucci ,Chanel" 

 

 



 عشر ثالثلعدد الا                                                                                  مجلة العمارة والفنون         

582 

 : Packaging & Packingالتعبية والت ليف  2-3-8

تعتبر التعبئة والتغليف عامل ماؤثر علاى الع قاة باي  المماتهل  والهوياة البصارية لماركاات األزيااء العالمياة ، فهاى تعمال 

كحاوية وفى نفس الوقت هى قنا  عتصال توصل رمالة تذكرية ألير  للمماتهل  عناد ن باة الااراء ،     ، وفاى وماب هاذا 

فى ىذب اننتبا  على الماركة وعمداد الممتهل  بالمعلوماات الكافياة عنهاا ،  الكم م  الماركات تتضح وظيفة العبو  والغ ف

كما أنها ىزء م  عملية الربب الذهنى وتذكير للممتهل  تىا  المنتج ، أا أ  العبو  والغا ف هماا ىازءاً أماماياً فاى هوياة 

 (.9،كما هو موضح بالاكل رقم ) ]249ص/25[وصور  ماركة األزياء العالمية

 
 

 

   
 

   

 ( : يوضح نماذج للتعبية والت ليف لماركات األزياء العالمية9شكل رقم )

 "Louis Vuitton, Hermès ,Gucci ,Chanel"  

 :  Websiteالموقع االكترونى  2-3-9

وع  منتىاتها لارائح الموقع انلكترونى فتح مىاالً وامعاً لماركات األزياء العالمية للتعريف بنفمها وت ديم معلومات عنها 

كثير  م  الممتهلكي  بكل مهولة ويمر ، فهو يماعد فى ىعل ماركة األزياء العالمية تتصل ماع المماتهل  وتتفاعال معاا ، 

فالموقع انلكترونى هو أكثر م  واىها علكترونية للماركة ، فهو يعد بمثابة هوية للماركة وتمثيل فعال لرماالتها وصاورتها 

، كماا هاو   ]76-75ص/14[ماركاة أزيااء عالمياة بتصاميم موقاع علكتروناى لااص بهاا يميزهاا عا  منافمايها، لاذل  تماعى كال 

 ( .10موضح بالاكل رقم )
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 ( : يوضح نماذج للموقع االكترونى لماركات األزياء العالمية 10شكل رقم )

 "Louis Vuitton, Hermès ,Gucci ,Chanel"  

ى بماركاة وترا الباحثة أ  ىميع المكونات التصميمية "عناصر" للهوية البصارية تتحاد لبنااء نظاام ممياز ياؤثر علاى الاوع

 األزياء العالمية وانرتبابات الذهنية لها . 

 الوعى بالماركة

Brand awareness 

 

 يعزز

 اارتباطات الذهنية للماركة

Brand association 

 

 تشكل

 للماركةالصورة الذهنية 

Brand image 

 " الباحثة ( : العالقة بين الوعى واارتباطات والصورة الذهنية لماركة األزياء العالمية "إعداد4مخطط رقم )

 الصورة الذهنية لماركات األزياء العالمية : .3

 "الببيعاة كتاباا أااار فاي ، والاذي Graham Wallasالعاالم  ياد على 1908 منة الذهنية الصور  مصبلح ظهر ل د

 مانة وفاي ، ماا مرااح فاي عناد الث اة ومانظم ودائام مبماب ايء تكوي  على حاىة في النالبي  أ  على والميامية" البارية

 وعحتمااالت المؤمماة صور  ع  األمريكية بدرامة المتحد  بالواليات برنمتو  في العام الرأي بحوص مركز قام م1958

 منة بريمتول" لي" للكاتب األمريكي  "المناأ  صور  تبوير" كتاب لظهور وكا  ، عليها تبرأ التي التغيرات أو تبورها

الصاور  الذهنياة باي  المؤمماات الملتلفاة ،   وفاى ظال المنافماة الااديد  تزاياد اماتلدام  انتااار فاي كبيار أثار م1961

في  ككيا  عنها ويصدر هاب وكل ما يتصل األزياء العالمية ماركاتواقع  مصبلح الصور  الذهنية حتى أصبحت تعبر ع 

 . 27ص/8[المىتمع

 

 

                                                           
Graham Wallas  :االقتصادية لعلوما فيها ودرس اوكسفورد جامعة في أستاذا كان م1932 عام توفي و م1858 عام ولد انجليزى اقتصادي عالم 

واالقتصاد  السياسية في نفسيا وباحثا البريطانية النفس علم جمعية في عضوا وكان مانشستر جامعة من اآلداب في الدكتوراه علي حصل ، والسياسية

 وقت في ونيويورك لندن في نشر الذي "الكبير المجتمع"الهام وكتابه عام نيويورك في المنشور "السياسة في اإلنسانية الطبيعة" مؤلفاته أهم ومن ،

 .لندن في نشره م1926التفكير  فن "وكتابه م1921 اإلجتماعي ميراثنا "وكتابه م1914 عام واحد



 عشر ثالثلعدد الا                                                                                  مجلة العمارة والفنون         

584 

 مفهوم الصورة الذهنية : 3-1

 الذهنية ، فتعرف الصور  الذهنية بانها : للصور  والباحثو  اللبراء قدمها التي التعاريف تعددت ل د

 تلا  وتتكاو  نحاو المؤمماة، واتىاهاتاا مواقفاا أمامها على ويبني الىمهور، يدركها التي والم مح الممات مىموعة 

 الىماهيرياة، االتصاالية بريا  العملياات عا  أو المبااار، االتصاال علاى ال ائماة الالصاية اللبار  بريا  عا  الصاور 

 وال ايم أعمالهاا ىاود  وىودهاا، وظائفهاا، اارعية المؤممة، لالصية الىمهور ادرا  ل ل م  الذهنية الصور  وتتاكل

 .  ]22ص/7[تتبناها التي

  ولر، وهي على فرد م  تلتلفملمومة  هير ع لية وهى عنبباعات للىماهير ع  المنظمة ، الذاتية االنبباعات مىمو 

 المىتمع، وع قتها مع الىماهير، مع تهاوتعام  منتىات، ت دما م   ما بتأثير لدا الىماهير المنظمة تلل ها التي المااعر

 الصاور  الذهنياة لتكاوي  وتتوحد الفردية تل  االنبباعات وتندمج انداري، ومظهرها االىتماعية النواحي وامتثمارها في

  للمنظمة . الكلية

وترا الباحثة م  ل ل التعاريف الماب ة أ  الصور  الذهنية هى مىموعاة المعاارف واندراكاات واننبباعاات التراكمياة 

ويلتفظو  باأهم لصائصاها وأبارز التى يكونها الممتهلكي  فى الماضى والحاضر والممت بل ع  ماركات األزياء العالمية 

معالمها ، وهى تلتلف م  الص أللر ، ويتم عمتحضارها نتيىة للتعر  لمىموعة م  المؤثرات ، وتؤثر على ملوكهم 

 .         ]84ص/10[وعتىاهاتهم وععت ادتهم

الذهنية فأحياناً ما يتم الللاب بينهاا وباي  مفهاوم  الصور  مفاهيم في والمتكرر  المتاابة النظر وىهات وتدالل لتعدد ونتيىة

 ماركة ، موف توضح الباحثة هذ  الفرو  فى الىدول التالى :الالصية وهوية 

 

 تفسيرات إجرايية للمفهوم أسيلة ترجمة المفهوم

هااااى مىموعااااة اللصااااائص المتعل ااااة بالماركااااة التااااى               ماذا نح  ؟ هوية الماركة

المبلوبااااااة والمرهوباااااة ماااااا  قباااااال تىعلهاااااا الماركااااااة 

 . ]277ص/5[الممتهلكي 

هاااى الصااافات التاااى تظهااار بهاااا الماركاااة والتاااى توافااا   م  نح  ؟ شخصية الماركة

لصااائص الصاااية الممااتهل  أو لصاااائص الالصاااية 

التاااى يرهاااب بلوههاااا ، والتاااى تهااادف مااا  ل لهاااا علاااى               

وباااي  تح يااا  تموقاااع لماركاتهاااا وتوبياااد الع قاااة بينهاااا 

 .  ]627ص/5[الممتهل 

هاااى تولياااف مااا  انعت اااادات واألحكاااام التاااى يصااادرها  ماهى الصفات ؟ سمعة الماركة

الممااااتهلكي  والاااارأا العااااام عتىااااا  الماركااااة ، قاااادرتها 

انبتكاريااة ، فعاليااة تمااوي ها ، نوعيااة ىااود  منتىاتهااا ، 

 . ]277ص/5[ع قتها مع الممتهلكي 

عات الحالية ماهى اننببا الصورة الذهنية

 للممتهلكي  ع  الماركة ؟

هااى الماادركات الع ليااة ومىماال اتراء المتعل ااة بالماركااة 

 .   ]276ص/5[والتى يكونها عنها الممتهلكي  أو الرأا العام

 ( : الفرق بين مفهوم شخصية وهوية ماركات األزياء والصورة الذهنية لها1جدول رقم )
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 ذات الىواناب نحاو الرأا العاام الماائد في األزياء العالمية تكتمب م  ل ل تأثيرها ماركة تىا  الذهنية ونىد أ  الصور 

 الارأا العاام  تكوي في رئيمي بدور النفمية وانىتماعية لوظائفها ل ل تأديتها م  الصور  ت وم حيص الع قة بالماركة ،

 .   ]81ص/10[واتىاهاتهم وملوكهم تراء الممتهلكي  مصدراً  باعتبارها وتوىيها

 : العالمية ات الصورة الذهنية لماركة األزياءتصنيف 3-2

 لى لممةعومنها تصنيف ىيفكنز الذا قمم الصور  الذهنية  المحلل بالت ف تصنيفات عد  على الذهنية الصور  صنفت قد

 :  ]184ص/18[وهى أنوا 

 ل لها م  ماركة األزياء العالمية نفمها ترا التي الصور  هي : المرآة الصورة.  

 يرا بها الممتهل  ماركة األزياء العالمية . التي هي : الحالية الصورة 

 ذه  الممتهل   في تود ماركة األزياء العالمية تكوينها التي هي  :المرغوبة الصورة . 

 الممتهل   على يؤثرو  منافمي  وىود في تتح   أ  يمك  صور  أمثل هي  :المثلى الصورة.  

 مانهم لكا ويعباى لماركاة األزيااء العالمياة ، ملتلفاي  لممثلاي  يتعار  المماتهل  عنادما تحادص  :المتعاددة الصاورة 

أو  ملبية صور  أو عيىابية صور  على يتحول أ  فإما بوي  ، التعدد هذا يمتمر ال أ  الببيعي وم  ، ملتلفا عنها انبباعا

 متهل  . الم  على منها كل تأثير لاد  تبعا والملبية انيىابية العناصر تظللها موحد  صور  الىانبي  بي  أ  تىمع

  :فهو ]73-72ص/2[ الذهنية للصور  اتلر التصنيف أما

 ما  لا ل  رتظها والتاي المرىاو  للصاور  ترىماة أو هاي الح ي ية الصور  هي :"المنقولة" الذاتية  الذهنية الصورة

 الهوية البصرية لماركة األزياء العالمية .

 علاى  صاالهاعي فاي ماركاة األزيااء العالمياة وتماعى ترهاب التاي الصاور  هاي المرغوبة :المرجوة أو الذهنية  الصورة

  .م  الماركة المرىو ي صد بها التموقع والتي االتصالية والرمائل البصرية ملتلف الومائل الممتهل  ع  بري 

 كوتلر" "ويعرفها :المدركة  الااهرة أو الصورة فاي متمياز موقاع علاى للحصاول المؤمماة ت دمها عرو  بأنها أي 

يلص  فيما الممتهلكي  أذها  في تترمخ التي الصور  ، وهي ]103/ص 9[لها الموقي الهدف وبذل  يتح   الممتهلكي  ، ذه 

 متعل اة تكاو  بحياص الماركاة ، اماتلدمتها التاي االتصاالية لملتلاف الرماائل امات بالهم بعد وذل  ماركة األزياء العالمية ،

 النتيىاة أا هاي المماتهل  ، بارف ما  الرماالة وفهام تحليال علاى بري اة بانضاافة الرماالة، بهاا ظهارت التاي بالبري اة

 بعملية انتصال. ال يام بعد عليها المتحصل

 
  ]73ص/2[( : يوضح التفاعل بين صورة ماركة األزياء العالمية5مخطط رقم )

  

                                                           
 Philip Kotler  يعمل بجانب التدريس كمستشار إلستراتيجيات التسويق والتخطيط م فى شيكاغو ، 1931: بروفسور فى التسويق الدولى ولد سنة

 Leader in Marketing، وكان أول من يحصل على لقب قائد فى الفكر التسويقى  IBM والتنظيم والتسويق الدولى لشركات عالمية كبيرة مثل

Thought لتدريس التسويق في العديد من جامعات العالم  بطبعاته    اإلثنى عشر وهو الكتاب األساسي "إدارة التسويق "، من أهم مؤلفاته كتاب

 والذى ترجم إلي العديد من اللغات .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
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 : الصورة الذهنية لماركات األزياء العالميةتكوين  في المؤثرة العوامل 3-3

الممتهلكي  معلومات ع  ماركات األزياء العالمية تكونت فى أذهانهم صور معينة عنها ، وهذ  الصور الذهنية  عذا ما تل وا

ل تؤثر فاى ، حيص أ  هنا  عد  عوام]4-3ص/6[التى تتكو  تلتلف قوتها أو ضعفها تبعاً ل و  انتصال بينها وبي  الممتهلكي 

 تكوينها :

 :  ]107ص/1[من جانب المستهلك 3-3-1

 رأي الممتهل  .  في وتتمثل المنبوقة الكلمة 

 وهيرها . المح ت اكل للممتهل  م  عرو  األزياء ، الالصية والتفضي ت الحاىات 

 مع ماركات األزياء العالمية  الماب ة الممتهل  تىارب.  

  : ]4ص/6[جانب الماركة من 3-3-2

 عليها تهدف التي ال يم تعكس و رمالة ماركة األزياء العالمية التى رؤية  . 

 تموي ي تواصل ماركة األزياء مع الممتهلكي  م  ل ل ىميع ناابتها بهدف عيصال معلومات ع  منتىاتها أو لهدف 

 الذهنية .  الصور  بناء لهدف أو

 االمام ، الع ماة التىارياة ، (ما   ى للصاور  المرهوباة للماركاةاألزياء العالمية "التعبير المرئا الهوية البصرية لماركة

، بانضااافة علااى اناااياء الماديااة )الااديكور ، زا المااوظفي  ،  األلااوا  ، عاارو  األزياااء، الكاتالوىااات ، ..... وهيرهااا(

 وهيرها.....("

تظهار ىواناب معيناة ما  الماركاة لبنااء  وتتأثر الصور  الذهنية باكل كبير بهوية البصرية لماركة األزياء العالمية ، والتى

 .    ]44ص/21[ممعة الماركة 

 أهمية الصورة الذهنية لماركة األزياء العالمية :  3-4

  وهى : ]4ص/6[متعدد   فوائد ع  ماركة األزياء العالمية لا ايىابية ذهنية صور  تكوي  ع 

 بها . للعمل أفضل المصممي  والعناصر تماعد على ىذب 

 الممتهل  محلياً ودولياً . ماركة األزياء العالمية مع ع قة تدعيم 

  المىتمع . لدمة في دورها الممتهل  بأهمية عقنا 

 . تلل  ميول عيىابية تىا  ماركة األزياء العالمية مما يماعدها على التموقع 

  لماركة األزياء العالمية  التموي ية الىهود دعم في المماعد. 

 ر  ماركة األزياء العالمية على الب اء فى ظل المنافمة الاديد  .لها تأثير كبير على قد 

 . تعمل الصور  الذهنية ىنباً على ىنب مع الوعى بماركة األزياء العالمية م  أىل بناء قيمة للماركة 

 

   Brand awarenessالوعى بالماركة 

 Brand equityقيمة للماركة   

   Brand image ماركةلالصورة الذهنية ل

 ( : أثر الوعى والصورة الذهنية للماركة على قيمة ماركة األزياء العالمية "إعداد الباحثة"6مخطط رقم )
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 أبعاد الصورة الذهنية لماركة األزياء العالمية :   3-5

 : ]77-76ص/2[هي أساسية أبعاد على الذهنية الصورة وتشتمل

 األبعاد المعرفية : 3-5-1

 بااكل المعلوماات هاذ  تام اكتمااب وقاد بمنتىاات ماركاة األزيااء العالمياة ، اللاصاة والبيانات المعلومات في تتمثل والتي

 أو انعا   وماائل لا ل ما  مبااار هيار بااكل أو الماركاة ، ناااب أو محايب دالال المماتهل  وىاود لا ل ما  مباار

 بأنها : الصور  هذ  وتتمم المعلومات الحصول على مصادر م  ذل  وهير االتصال

 بااكل ياتم عدراكهاا قاد أو عيىابياة، ذهنياة صاور  أو انبباعاا فيعباي ىياد بااكل والبيانات الموضوعات معالىة يتم قد 

 .والتعصب  العدوا  درىة على تصل ملبية اتىاهات على يؤدا أ  يمك  لابئ

 علاي قاد تااتمل ذهنياة صاور  تكاوي  فاي تماهم للممتهلكي  ، المعرفية والمعة واالنتبا  التركيز على ال در  محدودية 

 . المعلومات تمثيل عملية في ألباء

 للصورة : األبعاد النفسية 3-5-2

 ووفا  الدراماات محاياد  تكاو  قاد أو ماركاات األزيااء العالمياة ، نحاو ايىابية أو ملبية عابفية عتىاهات تكوي  وتتضم 

  : أنها ب لهذ  الماركات تتمم المتكونة الصور  فإ  الميكولوىية

 الصور   هذ  يكو  الذي للممتهل  دافعيا حاىات أو داللية لدوافع انعكاما الذهنية الصور  تمثل . 

 الماب ة  وتىاربا لبراتا على ممتهل  لكل الذهنية الصور  تعتمد. 

 أللر وقت م  النفمية لحالتا تبعا ممتهل  لكل الذهنية الصور  تتأثر. 

 األبعاد السلوكية : 3-5-3

 أو عدوانياة ال يام بأعمال أو ماركة أزياء عالمية ، ضد التعصب أو التحيز مثل المباار  الملوكيات بع  في ذل  ويتمثل

 .بانحباب  للاعور فعل كرد تكو  أ  يمك  التي البابنية الملوكيات بع 

 األبعاد ااجتماعية : 3-5-4

 أنها اتىا  ماركات األزياء كما الملوكية األعراف تاكل وهى انىتماعية التنائة م  اكتمابها يتم أنها على الصور  تتناول

 أنهاا كماا للىماعاة، نتاا  هاي وعنماا لفرد منعزل عبداعيا نتاىا ليمت فالصور  والت اليد ، والعادات بالث افة وثي ة صلة ذات

 اىتماعي .  نااب ولكنا فردا عدراكي نااب مىرد ليمت

التااااى يكونهااااا الممااااتهل  عاااا  ماركااااة األزياااااء العالميااااة عيىابيااااة كلمااااا زاد عرتبابااااا            وكلمااااا كاناااات الصااااور  الذهنيااااة 

 ، أا أ  الصور  الىيد  لها تأثير كبير فى عنىا  ماركة األزياء وب ائها .  ]281ص/5[بها

 النتايج : 
  برياا  تللاايص ال اايم تمااعى كاال ماركااة ماا  ماركااات األزياااء العالميااة علااى بناااء التواصاال بينهااا وبااي  الممااتهل  عاا .1

الىوهريااة لهااا وأهاادافها فااى اااكل مبمااب وقاباال للتااذكر ياارتبب بالممااتهل  ماا  لاا ل التميااز فااى تصااميم هويتهااا البصاارية 

 . "امم الماركة ، الع مة التىارية ، األلوا  ، التعبئة والتغليف ، الكتالوىات ، عرو  األزياء و....هيرها""المرئية" م  

لية لماركة األزياء العالمية وهويتها البصرية يماعد علاى الاوعى بالماركاة ون ااب تميزهاا وما  ثام نىا  العملية انتصا .2

 الحفاظ على والء الممتهل  ونىا  الماركة وضما  عمتمراريتها .
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الهوية البصرية لماركات األزياء العالمياة علاى تكاوي  وتااكيل الصاور  الذهنياة لادا المماتهلكي  بإعتبارهاا ما  تؤثر  .3

أقوا بر  انتصال التى تلعب دوراً هاماً فاى عظهاار هوياة والصاية تلا  الماركاات ، وتللا  رواباب وىدانياة ووظيفياة 

  .مدركة ومؤثر  ومميز  بينها وبي  الممتهلكي  

التاي  النمبياة الصاور  عا  تلتلاف بذل  وهي بعناية ، لها وملبب م صود  لماركات األزياء العالمية لذهنيةا الصور  .4

   .مدرومة  هوية بصرية على وتعتمد مصدرها كا  لابئة أيا معلومات على بناء الممتهلكي  يكونها

وتمك  ماركة األزياء م  المحافظاة علاى  الصور  الذهنية م  أهم العناصر هير الملمومة التى تدعم الميز  التنافمية ، .5

الممتهلكي  الحاليي  وكمب ث تهم ورضاهم وبالتالى تادفعهم نتلااذ قارار الااراء ، والتحادص عيىابيااً عنهاا مماا يمكنهاا ما  

 كمب عم ء ىدد .

 التوصيات: 

رؤياة وأهاداف واضاحة لهاا يىب التلبيب لبناء ماركات أزياء مميز  تضم  لها التنافس محلياً ودولياً م  ل ل وضع  .1

 تنعكس هذ  الرؤية على صور  الماركة م  ل ل الهوية البصرية لها .

يىب انمتفاد  م  الهوية البصرية لماركات األزياء العالمية فى بناء الهوية البصرية لماركات األزيااء المحلياة ليتمانى  .2

 لها المنافمة عالمياً .

تراء واننبباعااات الذهنيااة للممااتهل  ، فإنااا يتحااتم درامااة عناصاار الهويااة نظااراً ألثاار الهويااة البصاارية علااى تكااوي  ا .3

البصارية لماركااة األزياااء ماا  أىال التمهيااد لوضااع انمااتراتيىيات الكفيلاة بإيىاااد صااور  ذهنيااة عيىابياة تاادعم ع قتهااا مااع 

 الممتهلكي  وتماعد على نىاحها . 

 المراىع :

 أوجَ : المراجع العربية :

.  ععاد  تصميم البراند وعناصر الهوية البصرية لمهرىا  ال اهر  المينمائى الدولىأحمد ، هانزاد  عبد الحليم .  .1

 .  2016ماىمتير ، كلية الفنو  التببي ية ، ىامعة حلوا  ، 

1. Ahmad , Hanzadh Eabd Alhalim . iieadat tasmim albaranid waeanasir alhuiat albisriat 

limahrajan alqahrt alsiynamayaa alduwlaa . majstyr , kuliyat alfunun altatbiqiat , jamieatan 

hulwan , 2016 . 

انقتصادية . ماىمتير ، كلية العلوم  قرار اراء المنتو  الىديد بي  تأثير انع   و الع مة التىاريةأزمور ، رايد .  .2

 .  2011والتىارية وعلوم التميير ، ىامعة أبى بكر بل ايد ، الىزائر ، 

2. Azmur , Ashid . qarar shira' almantuj aljadid bayn tathir al'iielan w aleallamat altijaria . 

majstyr , kuliyat aleulum al'iiqtasadiat waltijariat waeulum altasyir , jamieatan 'abaa bikr 

bilaqayid , Aljazayir , 2011 . 

 . 2000. ال اهر  : دار الفكر العربى ،  الموضة وف  علتيار الملبس المنامبباوزير ، نىا  محمد .  .3

3. Bawzir, Najat Muhmad. almawdat wafin iikhtiar almalbis almunasib. Alqahirat: dar alfikr 

aleurbaa ،2000. 

.  انمتلدام الفعال للعر  المرئى لألزياء فى تموي  الع مات التىارية المحلية والعالميةبيومى ، راا أحمد حنفى .  .4

 . 2014ماىمتير ، كلية الفنو  التببي ية ، ىامعة حلوا  ، 

4. Biumaa, Rsha Ahmad Hanafaa. alastkhdam alfaal llard almarey llazyaa fi altaswiq  

lilealamat altijariat almhalia walalmya . majstir, kuliyat alfunun altatbiqit, jamieat hilwan, 

2014. 



 عشر ثالثلعدد الا                                                                                  مجلة العمارة والفنون         

589 

حميود ، هاىر . "الصور  الذهنية للع مة التىارية وملو  الممتهل  ." مىلة وفا  العلوم ، ىامعة الىلفة ، الىزائر ،  .5

 . 281، 277، 276( : ص2017) 7العدد 

5. Hmiwd, Hajr. "alsurat aldhhnyt lilealamat altijariat wasuluk almustahlik." majalat afaq 

aleulum , jamieat aljulfat , Aljazayir , aleadad 7 (2017): s 276 , 277 , 281. 

 العلوم للزبائ  . ماىمتير ، كلية الارائي ال رار اللدمية على للمؤممة الذهنية الصور  . أثر زيوا  ، الزوبير .6

 . 2016الىزائر ،  – ورقلة مربا ، قاصدي التميير ، ىامعة وعلوم والتىارية االقتصادية

6. Zaywan, Zlzwbir. 'athar alsuwrat aldhhnyt lilmuasasat alkhadamiat ealaa alqarar 

alsharayiyi lilzabayin. majstir, kuliyat aleulum alaiqtisadiat waltijariat waeulum altasyiri, 

jamieat qasidi marbah, Wariqlat - Aljazayir, 2016. 

 .  2012 للنار ، المعرفة كنوز دار  :االرد  . المعرفي التموي  . مفيا  ، مليما  .7

.. Alairdan: dar kunuz almaerifat lilnushur, 2012altaswiq almaerfiSufyan , Suliman. . 7 

 . ماىمتير ، كلية العلوم اننمانية قنا  النهار نموذىاً -التليفزيونى اللاصالصور  الذهنية لإلع م اريب ، للود .  .8

 .  2016تبمة ،  – التبمي العربي واالىتماعية ، ىامعة

8. Sharit, Khalud. alsuwrat aldhhnyt lil'iielam altalifzyunaa alkhas-qnat alnahar namudhaja. 

majstir, kuliyat aleulum al'iinsaniat walaijtimaeiati, jamieat alearabi altabsi - Tibsut, 2016. 

 للنار صفاء دار . عما  : للزبائ  المدركة الصور  في وأثر  المصرفي التموي ي المزيج . فرحا  بالب ، ع ء .9

 .   2010والتوزيع، 

9.Talab, Eala Farhan. almazij altaswiqiu almasrifiu wa'atharah fi alsuwrat almadrakat 

lilzabayin. Eamaana: dar safa' lilnashr waltawzie, 2010. 

أثر اللدا  التموي ى فى بناء الصور  الذهنية للممتهل  فى مو  اللدمات لدا اركات العاصى ، فابمة محمد .  .10

 .  2015التىار  ، الىامعة انم مية ، هز  ،  . ماىمتير ، كلية تزويد اننترنت فى قبا  هز 

10.Aleasaa, Fatimat Muhmd. athara alkhidae altaswiqaa fi libina atharah alzhniat 

llmastahlik fi souq alkhdmat lada sharekat tazwed alnet fi ketaa ghza  .majstir, kuliyat 

altijarat, aljamieat al'iislamiat, Ghazat, 2015.   

 الدار بغداد :  .والوظيفة الوميلة اتداء تبور الىديد انع م  .حمام صفر ،، المامو  عبراهيم الراز  ،انتصار عبد .11

   . 2011 والترىمة ، والنار الىامعية للبباعة

11.Eabd Alraaziq, Aintisar Iibrahim, Alsaamuk, Sifr Husam. al'iielam aljadid tatawur alada' 

alwasilat walwazifata. Baghdad: aldaar aljamieiat liltabaeat walnashr waltarjamat, 2011. 

. ال اهر  : عالم  عدار  الع قات العامة بي  عدار  انمتراتيىية و عدار  األزماتعىو  ، على ، فريد ، كريما  .  .12

 .   2008الكتب ، 

12.Eajawh, Aali, Farid, Kariman. 'iidarat alealaqat aleamat bayn 'iidarat al'iistratijiat w 

'iidarat al'azmati. alqahrt: ealam alkatub, 2008. 

. ماىمتير ، كلية العلوم انقتصادية  دور عمتراتيىية الع مة التىارية فى تحمي  تنافمية المؤممةالع و ، أحمد .  .13

 .  2015التميير ، ىامعة محمد ليضر ، بمكر  ، الىمهورية الىزائرية الديموقرابية الاعبية ، والتىارية وعلوم 

13.Aleuqun , Ahamd. dor iistiratijiat lilealamat altijariat fi tahsin tnafosiat lilmuasasat . 

majstir, kuliyat aleulum al'iiqtisadiat waltijariat waeulum altasyiri, jamieatan muhamad 

khaydir, Bisukrat, aljumhuriat aljazayiriat aldiymuqratiat alshaebiat, 2015. 



 عشر ثالثلعدد الا                                                                                  مجلة العمارة والفنون         

590 

. ماىمتير ، كلية  انرتباب بي  المتل ى والماركة م  ل ل عمتراتيىيات التموي  التفاعلىعلى ، أمماء عبد الحى .  .14

 . 2017الفنو  التببي ية ، ىامعة حلوا  ، 

14.Ali ،Asma Abd Alhaa. al'iirtibat bayn almutalaqaa walmarik min khilal 'iistiratijiaat 

altaswiq altafaealaa. majstir, kuliyat alfunun altatbiqit jamieat hilwan, 2017. 

ورا  ، . دكت التلبيب لبناء ماركة مميز  لل نوات الفضائية المصرية بما يؤهلها للمنافمة العالميةعلى ، نرمي  الميد .  .15

 .  2016كلية الفنو  التببي ية ، ىامعة حلوا  ، 

 15. Eli, Narmayn Alsyd. altakhtit libina' marikat mumayazat lilqanawat alfadayiyat almisriat 

bima yuhiluha lilmunafasat alealamiat. dukturah, kuliyat alfunun altatbiqit, jamieat hilwan, 

2016. 

 .  2006. االمكندرية : الدار الىامعية ،  قراءات في ملو  الممتهل عمر ، أيم  علي .  .16

16.Omr, AymanAli. qara'at fi suluk almustahlik. Alaskandariat: aldaar aljamieiat, 2006. 

لفنو  التببي ية ، . دكتورا  ، كلية ا عمتراتيىية م ترحة نمم تىارا ألزياء الميدات المصريةكامل ، مى ممير .  .17

 . 2011ىامعة حلوا  ، 

17.Kamilun, Mai Samir. iistratijiat li'iijad tajaraa li'azya' alsayidat almasriati. dukturat, 

kuliyat alfunun altatbiqit, jamieat hilwan, 2011. 

 ىامعة،  الىديد  االقتصاد مىلةللمؤممة ."  الذهنية الصور  تحمي  في العامة الع قات أهمية "مانع ، فابمة . .18

 .   184( : ص2014) 10العدد ،1الالف ، المىلد  بوعلي، ب  حمبية

18.Manie, Fatimat. "ahmyt alealaqat aleamat fi tahsayn alsuwrat alzhnyt lilmuasasati." 

majalat alaiqtisad aljadaydata, jamieat hisbayt bin biweli, alshilf, almajalid 1, aleadad 10 

(2014): s 184. 

. ماىمتير ، كلية الفنو   تصميم هوية بصرية للبرنامج التليفزيونى وع قتها بهوية ال نا محمد ، مالى مامى .  .19

 . 2016التببي ية ، ىامعة حلوا  ، 

19.Muhamid, Salaa Samaa. tasmim huiat basariat lilbarnamaj altalifziunaa waealaqatiha 

bialwiat alqunahi. majstir, kuliyat alfunun altatbiqit, jamieat hilwan, 2016. 

. ماىمتير ، كلية العلوم انقتصادية والتىارية وعلوم عدار  الع مة التىارية فى ابكات الفرانايزمحنا  ، عيما  . .20

 .  2013التميير ، ىامعة محمد ليضر ، بمكر  ، الىمهورية الىزائرية الديموقرابية الاعبية ، 

20.Muhnan,Eman . iidarat aleallamat altijariat fa shabakat alfaranshiz. majstir, kuliyat 

aleulum al'iiqtisadiat waltijariat waeulum altasyiri, jamieatan muhamad khaydir, Bisukrat, 

aljumhuriat aljazayiriat aldiymuqratiat alshaebiat, 2013. 

. ال اهر  : الهيئة المصرية للكتاب ،  فنو  التاكيل الاعبى والمىتمع العربية رؤية ممت بلية للتنميةمهرا  ، عيما  .  .21

2015  . 

21.Mahran, Eman. funun altashkil alshuebaa walmujtamae alearabiat ruyatan 

mustaqbaliatan liltanmiati. Alqahrt: alhayyat almisriat lilkitabi, 2015. 



 عشر ثالثلعدد الا                                                                                  مجلة العمارة والفنون         

591 

 ثانيا  : المراجع األجنبية :

22.Kapferer, Jean-Noël. The New strategic brand management creating and sustaining brand 

equity long term. London and Philadephia: Kogan Pages , 2008 .    

23.Kotler, Philip et Autres. Marketing Management. France:Pearson Éducation, 2012.     

24.Kotler,Philip and Armerstrong,Gary. Marketing management. Paris, France: Pablo 

union,2014.     

25.Mansour ,Soha Adeeb." The effect of visual corporate identity elements in achieving 

corporate design and exhibition stands design mental association." International Design 

Journal, Volume 6, Issue 3 (2016) : p244,249. 

26.Wheeler, Alina.Designing Brand Identity. New Jersey, USA: John Wiley & Sons ,2013 .  

 ثالثا  : مواقع اانترنت : 

27.https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Frederick_Worth#House_of_Worth_success, 

(accessed 7/12/2017). 

28.https://nowfashion.com/hermes-menswear-spring-summer-2018-paris-22291, (accessed 

1/2/2018) . 

29.https://www.backstagetales.com/the-very-first-fashion-labe , (accessed 7/12/2017). 

30,https://www.ranker.com/list/best-jeans-and-denim-brands/fashionbaby, (accessed 

29/12/2017) . 

31.https://www.ranker.com/list/best-t-shirt-brands/ranker-shopping,(accessed 29/12/2017) .  

32.https://www.statista.com/chart/8798/luxury-brands--brand-value-2016/,(accessed 

6/12/2017) .  

33.https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2018-ready-to-wear/Gucci ,27/2/2018. 

34.https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2018-ready-to-wear/chanel, (accessed 

1/2/2018) . 

35.https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2018-ready-to-wear/louis-vuitton,(accessed 

3/1/2018) . 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Frederick_Worth#House_of_Worth_success
https://www.backstagetales.com/the-very-first-fashion-labe
https://www.ranker.com/list/best-jeans-and-denim-brands/fashionbaby
https://www.ranker.com/list/best-t-shirt-brands/ranker-shopping
https://www.statista.com/chart/8798/luxury-brands--brand-value-2016/
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2018-ready-to-wear/louis-vuitton

