
What is branding? 
ཅི་ཞིག་ལ་ཚ(ང་rtགས་ཟེར།



In Marketing a „brand“ is the unique identity or personality of your company. It 
gives shape to your message 

 
rོམ་ར་yིར་འཚ(ང་ནང་du།ཚ(ང་rtགས་ནི་yོད་kyི་uན་གཉེར་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་gyི་yད་ཆོས་དང་ང@་བA་མཚ(ན་byེད་དེ་རེད།དེས་yོད་kyི་skད་

ཆ་ལ་rnམ་པ་ཞིག་skruན་པར་byེད། 
A brand is a set of ideas and images that reflect your company, product or 

experience.  
ཚ(ང་rtགས་ནི་yོད་kyི་uན་གཉེར་ཁང་དང་ཐོན་rǳས་སོགས མཚ(ན་byེད་kyི་བསམ་blོ་དང་པར་རིས་དེ་ཡིན། 

A brand is usually represented by a logo and a recognizable and consistent 
graphic design and photography  

spyིར་ཚ(ང་rtགས་ནི་མཚ(ན་rtགས་དང་ཧ་ཅང་ངོས་འཛNན་by་བདེ་ཞིང་འgyuར་བ་མེད་པའི་པར་རིས་སོགས་kyིས་མཚ(ན་པར་byེད། 





Why is branding important? 
rgyu་མཚན་ཅི་ཡི་yིར་du་ཚ(ང་rtགས་གལ་ཆེན་པ@་རQད། 

རའངཉ 
rgyu་མཚན་ཅི་ཡི་yིར་ན་ཚ(ང་rtགས་དེ་གལ་ཆེན་པ@་རQད།• To make it easy for people to recognize you མི་གཞན་gyིས་yོད་su་ཡིན་མིན་ངོས་ཟིན་sl་བའི་yིར། 

• To build trust གཞན་gyི་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། 

• To create emotional attachments (this brand knows what I need) 

 སེམས་བསམ་པའི་གཏིང་ནས་sbrེལ་བར་byེད།༼ཚ(ང་rtགས་kyིས་ང་ལ་ཅི་ཞིག་མཁོ་བ་ར་sprོད་by་uབ།༽ 

• To bring up images, ideas and feelings beyond the product or service you sell 

  ཐོན་rǳས་དང་ཞབས་u་ལས་བrgལ་ནས་དེའི་པར་རིས་དང་བསམ་bl@་སAགས་མཁ@་sprAད་byེད། 

ཧ





Key ingredients of effective branding 
nuས་པ་ldན་པའི་ཚ(ང་rtགས་kyི་གནད་ཆེན་gyི་gruབ་ཆ།

1. Your unique brand values:  what makes your company unique. Think of what you want your clients to 

associate your brand with yོད་kyི་དཔེ་zl་brལ་བའི་ཚ(ང་rtགས་kyི་རིན་ཐང་།  ཅི་ཞིག་གིས་yོད་kyི་uན་གཉེར་ཁང་དཔེ་zl་brལ་བ་

བཟོ་བཞིན་འduག yོད་kyི་ཚ(ང་rtགས་དེ་མཐོང་rེjས་yོད་kyི་མgོrན་པ@་ཚcས་ཅི་ཞིག་ལ་ངོས་འཛNན་པར་འདོད་དམ། 

2. Your message:  your values in a clear message to your potential customers 

 yོད་་kyི་skད་ཆ། yོད་་kyི་རིན་ཐང་nuས་པ་ཅན་gyི་མgོrན་པ@་ཚcར་ཁ་གསལ་གོ་བདེའི་sgོ་ནས་ཤེས་པར་byོས 

3. Your visual identity: your message in logo, colours, images, fonts, etc. Develop a clear and distinct 

visual branding guidelines and don‘t change it 

 yོད་kyི་མངོན་པར་gyuར་བའི་ང@་བA། yོད་kyི་་མཚ(ན་rtགས་ནང་་གི་skད་ཆ་དང་མཚ(ན་མདོག པར་རིས་དང་ཡིག་གzuགས་

སོགས། ཚ(ང་rtགས་་kyི་་མངོན་གསལ་དོད་པའི་གཞི་འཛNན་ཡག་པ@་ཞgག་བཟོས་rེjས་འgyuར་བ་་མ་གཏོང་་། 

4. Live up to your brand identity: be what you say you are 

 yོད་kyི་ཚ(ང་rtགས་བཞིན་གནས་uབ་པར་byོས། yོད་གང་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ltར་byོས། 



1. Brand values 
ཚ(ང་rtགས་kyི་རིན་ཐང་།

What makes your company unique: 

your product, your personality & story, your purpose


ཅི་ཞིག་གིས་yོད་kyི་uན་གཉེར་ཁང་དཔེ་zl་brལ་བ་བཟོ་བཞིན་ཡོད།yོད་kyི་ཐོན་rǳས།yོད་kyི་ང<་བ=།yོད་kyི་གཏམ་rgyuད།yོད་kyི་དམིགས་yuལ།


Memorable	 བrེjད་du་མེད་པ།

Unique་	 དཔེ་zl་brལ་བ་།


	 Actionable	 ལག་བstར་འོས་པ།

Clear	 ཁ་གསལ་བོ།



Nike brand value is to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. However, the Nike brand values 
further identify that anyone who has a body is an athlete in their eyes. In other words, Nike is about encouraging 

success, motivating athletes, and reminding everyone (no matter their fitness level) that they can achieve their goals.





2. Message་ skད་ཆའམ་འrིན།

Slogan འབོད་ཚNག 
Simple and catchy phrase that goes together with a logo.


མཚGན་rtགས་དང་lhན་ན་ཡོད་པའི་ལས་sl་མོ་དང་གཞན་ཡིད་འguག་nuས་ldན་པ་དེ་འབོད་ཚNག་གོ།།

A slogan tells what makes a product special or the brand values of a company.


འབོད་ཚNག་གིས་ཐོན་rǳས་དེ་ཅི་ཞིག་གིས་དམིགས་བསལ་བ་ཡིན་པ་ར་sprོད་byེད།ཡང་ན་uན་གཉེར་ཁང་གི་ཚGང་rtགས་kyི་རིན་ཐང་rོtགས་པར་byེད།


A slogan helps people remember a product. 

འབོད་ཚNག་གིས་མི་rnམས་ལ་ཐོན་rǳས་དེ་drན་པར་byེད།






2. Message 
skད་ཆའམ་འrིན། 

Brand story

ཚGང་rtགས་kyི་གཏམ་rgyuད།


It is important to have a story that people can understand and connect with

མི་གཞན་gyིས་དོན་rོtགས་ཤིང་འbེrལ་བ་ཡོང་rgyuར་གཏམ་rgyuད་ཡོད་rgyu་དེ་གལ་ཆེན་པ<་རVད།

While it had been many years since Baima Dorji had last set foot in his native land, fond memories came pouring back. 
He remembered the excitement of climbing local mountains as a young boy, the intimate solitude of his town’s temples, 

and the people who helped define him as a person. 

Finally, Baima was home. The rush of emotions made him wonder: How could he give back? 
What more could he do? Soon it all became clear. He thought about the region’s rich culture and how he could create a 
way for travelers to come and experience a new way of life; a place that was more than the usual hotel and gift shops, a 

place where guests could immerse themselves in living history.  

So Baima turned his family’s small guesthouse into the first Songtsam lodge. 
Inspired by the rich Tibetan culture, he worked with local artisans and members of the community to help produce and run 

Songtsam Green Valley. Many years later, Baima’s vision continues to grow, and so does the Songtsam experience. 

པdm་rd<་rjV་ཡིས་ཆེས་མཐའ་མjuག་གི་གོམ་པ་ཕ་yuལ་ལ་spོ་ནས་ལོ་མང་འགོར་ནའང་། མཛ]ས་sduག་གི་yིzར་drན་མང་པ<་ཞ̀ག་སེམས་su་བuར་ཡོང་།ཁོས་རང་ཉིད་bu་uང་ཞིག་གི་uལ་du་ཕ་yuལ་gyི་རི་
rʦེར་འཛ]གས་པའི་sprོ་snང་དང་།ཆེས་དབེན་འཇགས་kyི་gོrང་rdལ་gyི་lh་ཁང་དང་མི་མང་གིས་ཁོ་རང་མི་ཞིག་ཡིན་པ་ངེས་ཤེས་skyེ་བར་gོrགས་དན་byས་པ་drན་པར་byས།
མཐའ་མར་པdm་yིམ་ལ་འbyོར་ཞིང་།bེrལ་ཤ་ལངས་པའི་ཚGར་འduས་ཁོ་རང་བསམ་གཞིགས་su་uད་དེ།ཁོ་རང་ཇི་ltར་yིར་འbyོར་uབ་པ་byuང་ངམ་།དེ་ལས་ཅི་ཞིག་sgruབ་དགོས་སམ།yuད་ཙམ་ནས་དེ་
དག་ཡོད་ཚད་གསལ་བོར་ཆགས་སོང་།ཁོས་ཆོས་luགས་kyི་རིག་གuང་yuག་པ<འ̀་skོར་ལ་བསམ་blོ་བཏང་ཞིང་།ཁོས་ཇི་ltར་འཚG་བའི་ལམ་ཁ་གསར་པ་ཞིག་stེ།rgyuན་ldན་gyི་མgོrན་ཁང་དང་ལེགས་skyེས་
ཚGང་ཁང་དག་ལས་བrgལ་ཞིང་།འཚG་གནས་kyི་ལོ་rgyuས་rོད་མgོrན་པ<་ཚu་འཐིམ་འgོr་བའི་གནས་ཤིག་རོལ་myོང་uབ་པར་འgruལ་བuད་པ་ཚGར་ལམ་bu་ཞིག་བskruན་འདོད།
དེ་ltར།པdmས་རང་yིམ་gyི་མgོrན་ཁང་uང་uང་དེ་ཐོག་མའི་sོrང་མཚམས་མgོrན་ཁང་du་བsgyuར།བོད་kyི་རིག་གuང་yuག་པོས་སེམས་uགས་spར་ཏེ།ཁོས་རང་yuལ་gyི་sgyu་rʦལ་པ་དག་དང་ཚGགས་མི་
rnམས་དང་lhན་du་ཐོན་skyེད་ལ་རོགས་རམ་དང་sོrང་མཚམས་yuལ་luང་ljང་བsgyuར་gyི་yོགས་su་འབད།ལོ་མང་པ<འ̀་rེjས་su།པdmའི་uགས་འduན་mu་མuད་གོང་འཕེལ་du་སོང་ནས་sོrང་མཚམས་kyི་
ཉམས་myོང་འདི་ཐོབ་ཡོད།
yིར་འཚGང་sdེབ་sgrིག་བེད་spyོད་པ།yོད་kyི་rོམ་རའི་sdེ་ཁག་གིས་yོད་ནི་འོས་འཚམསkyི་uན་གཉེར་ཁང་དེ་ཡིན་པ་ཇི་ltར་ཤེས་སམ།yོད་kyི་དམིགས་འབེན་gyི་sdེ་ཁག་ལ་yོད་ལ་བrd་ལེན་ཅི་ཞིག་stེར་rgyu་
ཡོད།



2. Message 
skད་ཆའམ་འrིན། 

Your core communication using the marketing mix 
yོོད་kyི་སེམས་kyི་skད་ཆས་yིར་འཚGང་sdེབ་sgrིག་བེད་spyད་པར་byེད།།


Be consistent in your message - same message every time 
yོང་kyི་skད་ཆ་བrtན་པ<་by=ས།	 	 rgyuན་པར་་skད་ཆ་གཅིག་ཡིན་དགོས།




3. Your visual identity 
yོད་kyི་མངོན་པར་gyuར་བའི་ང@་བA། 

Ask your designer to make branding guidelines for you which should at least include: 
juས་འགོད་པར་ཚ(ང་rtགས་kyི་rʦ་འཛNན་ས་ཞིག་བཟོ་rgyuར་རེ་skuལ་by་དགོས་ཤིང་ཆེས་མ་མཐར་དེའི་ནང་du་ཚང་དགོས་པ་ནི། 

• Logo design, colours and use ཚ(ང་rtགས་kyི་བཟོ་བཀོད་དང་ཚ(ན་མདོག དེ་གང་du་བེད་spyོད་དགོས་མིན་སོགས། 

• Company colours uན་གཉེར་ཁང་གི་ཚ(ན་མདོག  

• Company letter font and sizes uན་གཉེར་ཁང་གི་ཡིག་གzuགས་དང་ཡི་གེའི་ཆེ་uང་སོགས། 

• Do’s and don’ts sgruབ་ཆོག་པ་དང་མི་ཆོག་པ། 

• Style and theme of photography and how to use it 

 པར་རིས་kyི་བཟོ་བlt་དང་བrོjད་sིང་།དེ་གང་du་བེད་spyོད་དགོས་མིན། 















The logo quiz 
མཚ(ན་rtགས་kyི་འdིr་gེlང་། 



2. Message 

Your core communication using the marketing mix


Be consistent in your message - same message every time


3. Your visual identity 
yོད་kyི་མངོན་པར་gyuར་བའི་ང@་བA།

• See if you can be consistent with the style of photography you use 
 yོད་kyིས་བེད་spyོད་byེད་པའི་པར་རིས་དང་དེའི་བཟོ་བlt་བrtན་པ@་ཡAང་བར་འབད་བrʦོན་byོས། 

• At least always use good quality photographs to show the quality of your services 
   yོད་kyི་ཞབས་uའི་spuས་ཚད་ར་sprོད་byེད་uབ་པས་ཆེས་མ་མཐར་rgyuན་པར་པར་རིས་spuས་ཚད་ཅན་དག་བེད་spyོད་byོས། 

• One good quality large image is often better than many small images 
    spuས་ཚད་ldན་པའི་པར་རིས་་ཆེན་པོ་གཅིག་ནི་པར་རིས་uང་uང་མང་པོ་ལས་བཟང་བ་ཡོད། 





Our Sloganང་ཚuའ�་འབོད་ཚNག
Another Kind of Luxuryrgyས་sprས་རིགས་གཞན་ཞིག

Our Values ང་ཚuའ�་རིན་ཐང་།

At Norlha, we believe in the exceptional qualities of a rare fiber, in the skill of our dedicated artisans, and 
the creation of superior products. We honor each of these guiding principles equally and without 

compromise.
ནོར་lhར།ང་ཚGས་དམིགས་བསལ་བའི་spuས་ཚད་ldན་པའི་རས་ཆ་དང་ཆེད་du་འཕགས་པའི་sgyu་rʦལ་gyིས་gruབ་པའི་དཔེ་zl་brལ་བའི་ཐོན་rǳས་ཡོད་ཅིང་།rʦ་བའི་rnམ་བཞག་དེ་ཚG་གཅིག་མuངས་uབ་

པ་དང་ལ་ཉག་མཛu་ཟ�ང་མི་རེད་པ་byེད་rgyu་ང་ཚGས་དགའ་བཞིན་du་དང་du་ལེན་rgyu་དེ་ཡིན།

Our Message ང་ཚuའ�་བrd་འrིན།

In a world where fast fashion dominates, we offer a product that will last a lifetime, to the shared with 
generations to come

འཛམ་gིlང་འདི་འgyuར་མgyོགས་པའི་དཔེ་གསར་gyིས་དབང་sgyuར་byེད་པའི་duས་འདིར།ང་ཚGས་མི་ཚ]་གང་བོ་དང་ཡོང་rgyu་བsdད་པའི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་བrgyuད་sprོད་byེད་ཆོག་པའི་ཐོན་rǳས་
ཤིག་འbuལ་བཞིན་ཡོད།

Our Logoང་ཚuའ�་མཚGན་rtགས།
The Meaning of "Norlha"ནོར་lhའི་ནང་དོན།

In Tibetan, the word Norlha translates to the "Wealth of the Gods." Tibetan nomads appropriately call their 
yak "Nor" as they are the source of all their wealth and provide for all their needs year round.

བོད་ཡིག་ནང་du།ནོར་lh་ཞེས་པའི་ཚNག་དེའི་དོན་ནི་rgyu་དང་ནོར་gyི་lh་ལ་ག<་ཞ̀ང་བོད་kyི་འbོrག་པ་ཚGས་གཡག་ལ་སོགས་པར་ནོར་ཞེས་འབོད་པར་byེད།དེ་ཡང་འbིr་གཡག་སོགས་ནི་ཁོང་ཚuའ�་rgyu་དང་
འbyོར་བའི་འbyuང་uངས་ཡིན་ཅིང་ལོ་གང་བ<འ̀་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་དེས་skོང་uབ་པས་སོ།།





Our Vision ང་ཚ$འི་འཆར་གཞི། 
To be the first choice for guests, colleagues, shareholders and business partners. 

ཚ$ང་རོགས་དང་ལས་རོགས།མ་1ང་འ2གས་མཁན།མ5ོན་པོ་སོགས་7ི་8ད་9་གདམ་ག་:ེ་5་ཞིག་<་འ=ར་>་དེ་ཡིན། 

Our Mission ང་ཚ$འི་བAབ་Bའི་གནད་དོན།ཡང་ན་དམིགས་Cལ། 
To delight our guests every time by creating engaging experiences straight from our heart. 

ང་ཚ$ས་དངོས་D་ཉམས་Fོང་མི་དམན་པ་ཞིག་བསགས་ཡོད་པ་ལ་བGེན་ནས།མ5ོན་པོ་Hམས་ལ་>ན་9་Iོ་Jང་Kེར་>་དེ་ཡིན། 

Our Message ང་ཚ$འི་བL་འMིན། 
"To treat a stranger as one of our own” 

"Nི་མི་ལ་ནང་མི་Oར་O་Pོང་Bེད་>་དེ་ཡིན།” 

Branding values  ཚ$ང་ལས་ཞབས་Qའི་རིན་ཐང་། 

Humility ཉམ་Sང་། 
Courtesy ཡ་རབས། 
Respect Tས་ཞབས། 
Helpfulness རོགས་རམ། 
Sincerity Uང་བདེན།

The Shangri-La ’S’ 

Our 'S' logo, which resembles uniquely Asian architectural forms, suggests majestic mountains reflected in the waters of a tranquil lake. 

World-class service amidst tranquil surroundings, coupled with inspirational architecture and design.







4. Live up to your brand identity 
yོད་kyི་ཚ(ང་rtགས་kyི་ང@་བA་བཞིན་གནས་པར་byོས། 

Be honest and create the right expectations!  
drང་པོ་དང་བསམ་ཚ(ད་ltར་གནས་པར་byོས། 

 


