ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪه ﺑﻪ آﯾﻮ و
اﭘﻞ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
رﯾﮏ اوﺳﺘﺮﻟﻮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﻧﺠﺎم داده ،اﭘﻞ را ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﯿﺪادﮔﺮاﻧﻪ از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اش ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده و ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره از زﺑﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﭼﻮن ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺑﯿﺎورد ،ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮد
ﻗﺮار داد .از ﻧﮕﺎه آﯾﻮ ،دادن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻣﺤﺼﻮل و ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ ،ﮐﻢ

ﮐﺎری ﻃﺮاﺣﺎن و واﮔﺬار ﮐﺮدن وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮروﻻ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
اﻣﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ» :ﻣﺎ ﯾﮏ دورﺳﺘﮕﯽ واﻗﻌﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﺪ آدم ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﭘﻞ ،ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺪادﮔﺮاﻧﻪ ای را از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ
آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﯾﺪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﻟﻮﮐﺲ و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﻈﻮر دار ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ
ﮐﺸﺪ .اﭘﻞ واچ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ درآﻣﺪزاﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  CNETدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮدش را دارد .وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻣﺎده اﯾﻢ
دﻻرﻫﺎی ﻣﺎن را رواﻧﻪ ﺟﯿﺐ اﭘﻞ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﺎن را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻌﺮض
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ .ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺖ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .آﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺎن را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ
زﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ دﺳﺖ ﻣﺎن اﺳﺖ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ارزش
اش را دارد.
وی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﺳﺮﻣﺎی ﻣﻬﻠﮏ ﺻﻒ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل را
ﻣﯽ ﺧﺮﯾﻢ و ﻣﻨﻈﻮرم از »ﻣﺎ« ،ﺑﺎ »ﺷﻤﺎ« اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺪادﮔﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ«.

ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺗﺒﺎط ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﭘﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اش ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن و
آﯾﭙﺪ و ﺑﻪ زودی اﭘﻞ واچ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻫﻤﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

