ﻫﺪف ﺑﻌﺪی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ :ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۴
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﭘﺸﺘﮑﺎر ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎص و اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻫﻢ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺷﺎﻧﺲ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ وارد روزﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺷﻮد .ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﯿﻨﯽ ،ﻗﺎدر ﺷﺪه ﺗﺎ در  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ ۸۰۰ ،ﻫﺰار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
 Redmi Note 2را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ از
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اش را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  Mi 5را
ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از اﺑﺘﺪا ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﺷﺎﺋﻮﻣﯽ از ﭼﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺳﺮ زد.
ﺣﺎل ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻗﺼﺪ دارد در ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را در ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮرﺑﺲ ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﮐﻨﻮن ﻗﺮارداد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺰرگ ﻗﺎره ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده و از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در آﻓﺮﯾﻘﺎ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۵۴ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﮑﺎر
ﺧﻮد ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ را در  ۵۰ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ در  ۱۴ﮐﺸﻮر ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و ﺣﻀﻮرش در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺬاب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎره ،ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارد و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﺟﺎده ﮔﺎم ﺑﺮدارد.

ﺻﺮﻓﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه اﻧﺪروﯾﺪ وان را در اﯾﻦ ﻗﺎره دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه  Infrix Hot 2را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۸۷دﻻر و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﻗﺎره و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ۱۰۰
دﻻر در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Redmi 2و  Mi 4را در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ دارای اﺗﯿﮑﺖ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ  ۱۶۰و  ۳۲۰دﻻر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

