اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  ،۱Moreﭘﺎﺳﺦ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ  Beatsاﺳﺖ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﺮﻧﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »وان ﻣﻮر –  «1Moreﺗﺎ  Beatsاز اﭘﻞ را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺪﻓﻮن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  ۲ﺳﺎﻟﻪ ،ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را دارد .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻮﺳﺲ وان ﻣﻮر ،آﻗﺎی
» «Gary Hsiehﺑﻪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺎﻟﯽ
اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﮑﺴﻮس در دﻧﯿﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎ «.BMW

در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ »وان ﻣﻮر« ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ و ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﭘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم آﺷﻨﺎی آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  GGVاز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﯾﺮان آن ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دور
ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ  Beatsﻗﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ  1Moreﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،ﻟﻨﻮو و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر
ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﻐﺮ داده و ارزش ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺪﻓﻮن
ﻫﺎی  1Moreﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۳دﻻر دارﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻘﻮام و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﻮﯾﯽ ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
آﻗﺎی  ،Hsiehﻣﻮﺳﺲ  1Moreﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از اواﯾﻞ
ﻫﺰاره ﺳﻮم ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ آﯾﭙﺎد ﻫﺎی اﭘﻞ و ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی در آن زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ از اﺳﻤﺒﻞ و ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻨﺪی آﯾﭙﺎد ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .او اﮐﻨﻮن
اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﺶ ،ﻗﺒﻮﻻﻧﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﺳﺖ.
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