وانﭘﻼس ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۳۰۰دﻻری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺷﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﺻﺎدﻗﭙﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،دی ۱۳۹۳
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ  Digital Web Summitﮐﻪ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ- Carl Pei ،ﻣﻮﺳﺲ
و ﻣﺪﯾﺮ  -OnePlusﺧﺒﺮ از ﻓﺮوش  ۵۰۰ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه  OnePlus Oneداد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد

اﯾﻦ آﻣﺎر را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۱۴ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .او اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ‘اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ’.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ وانﭘﻼس ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻢ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺑﻪ ﻫﺪف ﯾﮏ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﺷﺸﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۵در  PC Worldﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ از زﺑﺎن

 Peiﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و وانﭘﻼس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از
ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۱۴ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ‘ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه’.
وانﭘﻼس ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ای ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اﺳﺖ .ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ
دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ دارﻧﺪ در ﺻﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی وانﭘﻼس وان ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وان ﭘﻼس در ﭘﺎﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪل

اﻗﺘﺼﺎدی وانﭘﻼس در ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮد ﻣﺎرژﯾﻨﺎل ﭘﺎﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺚ ﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻐﺎن زﯾﺎد ﺑﺮای وانﭘﻼس وان ﺷﺪ .وانﭘﻼس
ﻃﯽ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﭘﺨﺶ ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وانﭘﻼس وان ﻻزم داﺷﺖ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای آﻏﺎز اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﻮد .ﮐﺎری ﮐﻪ
وانﭘﻼس ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۳۰۰دﻻر و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻧﺠﺎم داد .ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر وان
ﭘﻼس ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  ،Peiﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺮج ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮان
زﯾﺎدی را ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وان ﭘﻼس در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ

وﯾﮋه ای ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ۵۰۰ ،ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺎ رﺷﺪی
ﮐﻪ ﺧﻮدش اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوش ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ آﻣﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺠﺪد در ﺳﺎل ،۲۰۱۵
دﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪل ﯾﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮ در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﺪی وانﭘﻼس ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﺎم OnePlus Two
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

