ﭼﺮا ﺳﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،دی ۱۳۹۳
روز ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮوش ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ را در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮده .ﺳﻮال ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را در اﺑﺘﺪا روﯾﺘﺮز ﮔﺰارش داد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﻗﺎی  ،Kazuo Hiraiﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮﻧﯽ ،ﺑﺎ

ﺟﺪﯾﺖ در ﺣﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ آن را رد و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻄﻌﯿﺘﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی  Z3و  Z3 Compactرا ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺻﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺎل  2014ﻧﯿﺰ ﮐﺎر
ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮی زﯾﺒﺎ داﺷﺘﻪ و در ﮐﻨﺎر آن از ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﻪ روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺖ دارﻧﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ Z3
 Compactدر ﮐﻨﺎر ﮔﻠﮑﺴﯽ آﻟﻔﺎ از ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی زﯾﺮ  ۵اﯾﻨﭽﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻮان ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری
و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ ﻧﺪارد از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺳﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺮداری دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮی ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی  20ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﺳﺮی  Zو از ﻃﺮﻓﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺪ ﺷﺎﺗﺮ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻧﻘﺶ ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان در ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﮑﻢ راﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری

از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی و ﺣﺘﯽ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﭘﻞ ﻧﯿﺰ از ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﺳﻮد ﻣﯽ
ﺟﻮﯾﻨﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺪل ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن ﻫﺎﯾﺸﺎن ﮔﺮدد.

زﯾﺎن دﻫﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور

ﺟﺪا از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﻣﺴﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ

در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻮﻧﯽ دﭼﺎر زﯾﺎن دﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  2014ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  728ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺿﺮر دﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ زﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﮐﻞ ﺳﺎل  2014ﺗﻌﺪاد 41
ﻣﯿﻠﯿﻮن اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ رﺷﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ) 39ﻣﯿﻠﯿﻮن( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ
رﻗﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  2014اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ
ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ

“ﭼﺮای” اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻧﯽ در  6ﯾﺎ
 7ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ژاﭘﻨﯽ رﯾﺸﻪ در اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﺑﺎزار رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در
دﻫﻪ اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ دارد .در آن زﻣﺎن ،آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده ی ﺑﺴﯿﺎری
ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﻮﻧﯽ ارﯾﮑﺴﻮن ﺑﺴﺎزﻧﺪ .در زﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺳﻮﻧﯽ از ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی رده ﺑﺎﻻ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺳﭙﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮد و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ) Xperia Playﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﻮﻧﯽ :ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﻫﻤﺮاه( را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺣﮑﻢ اﻋﺪاﻣﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮد.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ رﻗﯿﺐ ﮐﺮه ای آﻧﻬﺎ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺳﻮدآوری اﯾﻦ
ﺑﺎزار اﯾﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﭙﻢ
ﮔﺠﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﺑﺮدﻧﺪ از ﺳﺌﻮل ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ و در
ﺧﻮری ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮد .اول از ﻫﻤﻪ ارﯾﮑﺴﻮن را از
وﺑﺎل ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻋﻢ از ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد و دوم ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی ﻧﺎم
“ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ” ارﺗﻘﺎ داد و ﺳﻌﯽ در ﻫﻢ ﺗﺮاز ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ،ال ﺟﯽ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﻤﻮد .ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﻮد ﺑﺎوری رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮی  Zرا در ﻣﺪت
زﻣﺎن  2ﺳﺎل و اﻧﺪی ،ﭼﻬﺎر ﺑﺎر آﭘﺪﯾﺖ ﮐﺮد.
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺧﻮد ﺗﻼﺷﯽ ﻧﮑﺮد ،اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻼش آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮده وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ
دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺎزار دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺮان ﺑﻬﺎ

زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻤﺎرش ﭘﻮل ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ
اﻧﺠﺎم داد ،اﮐﻨﻮن دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ زﯾﺎن آور ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﺎ اﭘﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎر زﯾﺎن ﻫﺎی وارده را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻢ ،ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮاز اول ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ

ﺳﻮﻧﯽ و ﺗﺤﻤﻞ زﯾﺎن ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺮض اﻧﺪام ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل از ﻧﻔﺲ

ﻫﻢ اﻓﺘﺎده ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺎن دﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼع دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺪ  Vaioرا ﻓﺮوﺧﺖ و دﺳﺖ ﺧﻮد از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮد.
ﮐﻠﯿﺖ ﺧﺒﺮ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ درﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ رﻫﺒﺮان ﺳﻮﻧﯽ در ﺧﻔﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮات
ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻓﺮوش ﺑﺨﺶ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

