آﯾﺎ اﭘﻞ واچ راﻫﯽ ﺑﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﭘﺎرﯾﺲ
ﻣﯽ ﺷﻮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviدوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﺮاﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در آﻧﻬﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ اش را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن  Best Buyﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،اﭘﻞ واچ ﮔﺠﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻫﺰاران دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ واچ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﻋﯽ
ﮐﺎﻻی ﻟﻮﮐﺲ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﭘﻞ واچ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه آن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و
ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ دﻧﯿﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ؟
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ  9to5Macﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﺮای ﭘﺎرﯾﺲ
دارد .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮﻋﯽ
ﻏﺮﻓﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﭘﻞ واچ آﺗﯽ اش در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎﻟﮑﻦ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ Angela
 Ahrendtsﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ارﺷﺪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی اﭘﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ را در
ﮔﺎﻟﺮی ﻫﺎی  Lafayetteواﻗﻊ در ﺑﻠﻮار  Champs Elyseesﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ.
در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ،روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ اﭘﻞ در ﮔﺎﻟﺮی ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ
ﭘﺎرﯾﺲ داﺋﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﭘﻞ واچ اﺗﺨﺎذ
ﮔﺮدﯾﺪه.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .آرﯾﻞ آداﻣﺰ از  aBlogWatchدر ﭘﺴﺖ ﺧﻮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Best Buyﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ دﻧﯿﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
اﭘﻞ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭼﯿﺰی را ﺗﺄﺪ ﻧﮑﺮده ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮوش اﭘﻞ واچ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻮاﻫﺮ ،ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻫﺎ از
ﻋﻨﻮان »اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ« ﺑﺮای آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻞ واچ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻟﻮﮐﺲ در ﺑﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد ،ﮐﺎری
ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Best Buyﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ،DVD
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و آﯾﻔﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار دﻻری اوﺿﺎع ﮐﻤﯽ ﻓﺮق ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺎ از ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻢ اﭘﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﺗﯽ اش را

در  Best Buyﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

