اﭘﻞ ﯾﮏ آژاﻧﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮی در درون
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ دادﮔﺴﺘﺮ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۳
اﭘﻞ ﺳﺎل ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ  TBWAﻣﯽ ﺳﺎزد و در  ۲دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای از دل اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﻪ  Think Differentاﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻣﺎ در دادﮔﺎه اﺧﯿﺮ اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و از دل اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﮐﻼی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای رو ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺎﺷﻒ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ رﺲ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﭘﻞ ،ﻓﯿﻞ ﺷﯿﻠﺮ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از وﺿﻌﯿﺖ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﺷﺮﮐﺘﺶ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آژاﻧﺲ  TBWAرا ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎد ﻧﻘﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮوه ﺷﺎن را ﻓﺎﻗﺪ
ﻧﻮآوری ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﻮرس ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ داﻧﺴﺘﻪ.
وﻗﺘﯽ ﻓﯿﻞ ﺷﯿﻠﺮ ﺑﺎﺷﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﮐﻪ روی ﮐﻮﻫﯽ از ﭘﻮل ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻫﯿﭻ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﺳﺎن ﻧﺸﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ“ :ﭼﺮا ﺧﻮدﻣﺎن ﯾﮏ آژاﻧﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﺴﺎزﯾﻢ؟”
آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،در ﻧﻘﺸﻪ راه ﺳﺮان ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ آژاﻧﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮی آﻣﺪه ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺒﻪ ﻫﺎی دﻧﯿﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﺬب اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮی اﭘﻞ آﻣﺎده -ﯾﺎ در ﺣﺎل -ﮐﺎر اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺗﻨﺒﻠﯽ ﺣﺎدث ﻧﺸﻮد و اﭘﻞ دوﺑﺎره ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺮار
ﻧﮕﯿﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺪﺟﻮری ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ اﭘﻞ ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺮﺑﻪ زده و از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺳﺎل
ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻮده.
در اﺻﻞ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،اﭘﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده! ﭼﻮن
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ای ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
دارد و ﺧﻮدش ﻫﻢ از ﻧﺨﺒﻪ ﻫﺎی آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد اﭘﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﺶ را ﻫﻢ
ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ ﺳﭙﺮد!
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

