ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮﮐﯿﺎ :ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﻓﺮوش
ﺳﺮوﯾﺲ  Hereﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﭼﻮب ﺣﺮاج ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد زده اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻗﺼﺪ دارد ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﮕﺎری ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
واﺣﺪ ﻓﻮق در ﺑﺎزار ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ از اﻋﺘﺒﺎر و ﺧﻮش ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﺳﺮوﯾﺲ
ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ  Here Mapsاﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻻزم ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺸﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﻪ
اﻓﺰودن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،راه ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
راﺟﯿﻮ ﺳﻮری ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﯿﺮش ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی European
 Communicationsﮐﻪ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
واﮔﺬاری اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﻮدروﺳﺎزان ،ﮔﺎرﻣﯿﻦ
)ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎﺑﯽ( ،اوراﮐﻞ و ﺣﺘﯽ آﻣﺎزون ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ روز ﺷﺪه ای از  196ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ دارد و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ  41ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺻﻮرت زﻧﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﺳﻮری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ  Hereﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ )ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزار
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه دﻧﯿﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ راﻧﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰش را روی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارد واﺣﺪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ واﮔﺬار ﮐﺮد( رﺳﯿﺪه ،اﻣﺎ در اداﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﻋﺠﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن آن ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺻﻼ ﻓﺮوﺷﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﺳﯽ آورﯾﻞ  ،2015ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ  Hereدر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاراﻧﺶ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ رﻗﻢ  361ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ

 25درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪی ،ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺧﺮﯾﺪاران
ﺑﺰرگ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در  ۳ﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر  ۳.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ،رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۹درﺻﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﻮد
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ واﺣﺪ ﻓﻮق ﻧﯿﺰ رﻗﻢ  ۱۹۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮوش ﺧﻮب ،ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺟﺬب ﮐﺮد و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
ﮔﺰارش ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ) Uberﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(
ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﻗﻨﻤﺪان ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  Hereاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ،BMWآﺋﻮدی و ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﯿﻨﯽ  Baiduدر ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﻮﮐﯿﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ

ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺎ روی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ »ﺷﺒﮑﻪ« ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ  Hereروی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﮕﺮی در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ
دارد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.
آﻗﺎی ﺳﻮری در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد از اﯾﺠﺎد ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﺪام ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﮐﺪام ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﻣﺎ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﻓﺮوش واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺸﻪ ،ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

