ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﯾﺪه ﻫﺎی
ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
در آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺧﺒﺮ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎری ﺟﺪﯾﺪ داد؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در آن
ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪورﭘﺎزاﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎی

ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎ در آن زﻣﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و دوﺑﺎره ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻗﻠﻪ ﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺎی دﻫﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس،

ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮐﻪ
» «First Flightﻧﺎم دارد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ از
ﺳﻮی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻮده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ،

راﺑﻄﻪ ای ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪای راه First Flight ،دو ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺸﺘﻪ و اﮐﻨﻮن در

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻓﺮوش ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،دو ﻣﺤﺼﻮل اﮐﻨﻮن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
آﻧﻬﺎ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻮﻫﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ
را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ «Mesh» ،ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ] .ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮی در ﺧﺼﻮص آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮕﺸﺘﻪ[.
وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ زودی ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ راه
اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ؛ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻮﻫﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻮده

ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه ،ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی آن را ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وب ﺳﺎﯾﺖ  First Flightدﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ
را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ژاﭘﻨﯽ ﻗﺮار داده؛ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
رﺷﺪ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

