ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺴﻮس از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮدش در
ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮرﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﻫﻔﺘﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺴﻮس آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ذن ﻓﻮن  ۲ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮد و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده را
ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ
ً
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ و ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در دﻫﻠﯽ ﻧﻮ ،ﺟﺮی ﺷﻦ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺴﻮس،

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ داﺷﺖ و ﻃﯽ آن ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮاﺗﺶ را در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از آﻧﭽﻪ

ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻮرش را دارﯾﻢ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺪل ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ای راﯾﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ذن ﻓﻮن  ۲ﻣﺪل  ZE551MLﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ از  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی

رم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺷﻦ در اداﻣﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده در آﯾﻨﺪه
ای ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه
دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﺻﺪا و دورﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ دﯾﻮاﯾﺲ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺴﻮس ﻃﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎور دارد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮع او ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﺮ رﻗﺒﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮش آوزه ای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی اﯾﺴﻮس در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮﺗﺮی
را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در آن رﺗﺒﻪ
ی اول را دارد.

درآﻣﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﺪوﻧﺰی ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و ﻣﺎﻟﺰی ﺷﺎﻣﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺸﺘﻪ و ﺧﻮد ﺷﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺴﻞ دوم ذن ﻓﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮی ﻗﺒﻠﯽ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد اﻧﺘﻈﺎر دارد  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﯾﺴﻮس
ً
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎﯾﺶ را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ،دﯾﺪﮔﺎه
ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ رﻧﮓ و ﺑﻮی واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

