ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﭘﻞ ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ی ﺑﺰرگ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﭼﯿﻦ
ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۳
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎه اﭘﻞ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ از

اﭘﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﯾﻢ وﻟﯽ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از آﻧﻬﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ.

وﻟﯽ ﺣﺎﻻ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ رﺷﺪش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﭘﻞ را
ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﺪل ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ

از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارد ﺑﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﻠﺪ ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن از ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش از آن

اﻟﻬﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻗﻮل دﯾﮕﺮان ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﻠﻮ ﺑﺰﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  Kantar Worldpanel ComTechﮐﻪ

ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﻣﯽ  ۲۰۱۴را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  ۲۱درﺻﺪ از ﺑﺎزار ﻓﺮوش
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﯿﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ اﭘﻞ را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ۱۶

درﺻﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﻪ وﺿﻮح و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻨﻮز در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮕﯽ ﮐﻪ  ۲۳درﺻﺪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش در ﭼﯿﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ آﻫﺴﺘﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای اﺳﺖ و

ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﻧﯿﺰ دﻧﺪان ﺗﯿﺰ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺪل ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ی اول ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﮐﺸﻮر
ﭼﯿﻦ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻓﺮوﺷﺶ را ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ارﺗﻘﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺒﻠﯿﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
در ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه آﻣﺪه ۷۰ ،درﺻﺪ از ﻓﺮوش ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺑﺮﻧﺪی دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻗﺼﺪ ارﺗﻘﺎی آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و  ۲۰درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﻗﺒﻼ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻬﺘﺮ اﻓﺘﺎده
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
اﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ روی آورده اﻧﺪ ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮدش زﻧﮓ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای
و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ از زﻣﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه اول ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ
ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

