آﯾﺎ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﺒﻮغ آﻣﯿﺰ
ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
روﯾﮑﺮد ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ در
آن ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮی از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺮف ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺗﺒﻪ اول ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ را

از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻗﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را در
ﻣﯿﺎن  ۵ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺎی دﻫﺪ.
در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ارزش ﮐﻠﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﺳﻮی ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﻌﺎدل  ۴۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪ؛ ارزﺷﯽ
ﮐﻪ از ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻮﻧﯽ و ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺪ  HTCرا ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺣﺎل اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ از راه رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و از اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﺖ آﻣﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ،اﻟﻬﺎم ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن راه ﺑﺮای ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﻨﺪ.

ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آﻣﺎر و ارﻗﺎم روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اوﺿﺎع ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﮐﺸﻮری ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮ ﭼﻤﻌﯿﺖ ،در ﺣﺎل اﺷﺒﺎع ﺷﺪن
اﺳﺖ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ،ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺟﺪی ﺗﺮ در ﻣﻮرد ورودش ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﭘﯿﺶ روی ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ

ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ:

ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ :ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت روﯾﮑﺮد در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﻌﻼ ﻗﺼﺪی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻧﺪارد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ از ﺟﻬﺎن ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮده .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ.
اﮔﺮ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﮑﻨﺪ ،در ﻫﻤﺎن
دﻗﯿﻘﻪ اول ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻘﺾ ﭘﺘﻨﺖ
ﻫﺎی ﻓﺮاوان از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺸﺨﺼﺎ در ﺑﺎزاری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن رو ﺑﻪ
رﮐﻮد ﻣﯽ رود و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﻮدﺷﺎن ،در ﺣﺎل ﭘﺎﻦ آوردن ﻗﯿﻤﺖ

ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻀﻮر ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﯿﺮ آﺧﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﯿﺮی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
اﺟﺎزه ﺷﻠﯿﮏ اش داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ! :آﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﭼﯿﻨﯽ دوﺳﺖ دارﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در راه ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺳﺎزی ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ ،راﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر دراز و دﺷﻮار در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﻓﻘﻂ آﻧﻼﯾﻦ :اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  AT&Tو وراﯾﺰن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮال
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ای در ﺧﺎرج از ﭼﯿﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در ﺑﺎزار

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اول ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﺮ ﻋﺎدات ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک :ﺳﻬﺎم ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ،در اﺻﻞ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻧﯿﺎزی ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ
آﻣﺎر و ارﻗﺎم دﻗﯿﻖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮔﺰارش دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﻮدآوری دارد ،ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺳﺎل  ،۲۰۱۴ﻣﻌﺎدل  ۶۱ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎر ﻓﺮوﺷﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮآورد ﮐﺮد ﮐﻪ
درآﻣﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺣﺪود  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﻣﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ،
ﺧﺒﺮ از ﺳﻮد ﮐﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ :ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ راﻫﮑﺎر ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ارزان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و اﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭼﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻃﺮﯾﻖ در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻏﻮل ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮآوی ،ﻟﻨﻮو و  ZTEاﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ روی آورده اﻧﺪ.

ﺟﯿﺐ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ؛ ﻗﺪرت رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ

در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ۵ ،ﻣﻮرد را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و در واﻗﻊ »رﺷﺪ ﮐﺮدن« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ  ۵ﻣﻮرد را ﺑﻪ ﻫﻮآوی
ﻧﺴﺒﺖ دﻫﯿﺪ؟ ﻫﻮآوی ﻫﻢ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮑﺎر ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ در ﮐﻨﺎر
ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﺮاﺗﻮر و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۴درآﻣﺪ اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴.۴۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد و ﺳﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی » «Honorﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﻮآوی ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﻟﻬﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه،
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﺮای ﻟﻨﻮو و
 ZTEﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺣﺎل ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺷﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ را در ﭼﯿﻦ و ﺑﺮزﯾﻞ از

ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ ،اﭘﻞ ﺑﻮد .در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از روﯾﮑﺮد و
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ اﻟﻬﺎم ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن در ﭼﯿﻦ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﯿﻨﯽ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد آﯾﻔﻮن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل
 ۲۰۱۴و ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ،۲۰۱۵اﭘﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ را از ﺻﺪر ﺟﺪول ﻓﺮوش در ﭼﯿﻦ

ﺑﻪ ﭘﺎﻦ ﺑﮑﺸﺪ.

آرزوﻫﺎی ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﭼﯿﻦ رﻗﺒﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﻧﻬﺎ Meizu ،اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در واﻗﻊ ﭘﯿﺶ از
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ .وان ﭘﻼس را ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد
ﺑﺮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،LeTV .ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ
ﺳﺎزد و  Qihooﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻗﺒﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﭼﯿﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ

ﻫﻢ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ» .ﮐﻮﯾﻦ واﻧﮓ« ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺎری »،«IHS iSuppli China Research
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻣﯽ ﺗﻮان
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ و ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
 ،Feng Xinﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ  LeTVﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎﯾﺶ را ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻌﯽ از
ﻫﻮاداران را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪش ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮی را ﺗﻮﺳﻌﻪ

داده و در اﯾﻦ راه ،از ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﭘﺎور ﺑﺎﻧﮏ ،دورﺑﯿﻦ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﻫﺪﻓﻮن و ﺣﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا

ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻓﺮوش اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺑﺎزی ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺳﻮد آوری

دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،Lei Jun .ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ اذﻋﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﺟﺎری ،درآﻣﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺑﺎزی ﺑﻪ  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻦ ﻫﺎﯾﯽ
درآﻣﺪﻫﺎﯾﺸﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻣﯽ ﺑﺮد؟

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﭼﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی دارد .در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرگ

اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از

راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻟﻬﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اﭘﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺨﺶ ﭘﺮ ﺳﻮد ﺑﺎزار ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،از ﻓﺮوش ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺳﻮدی

ﻧﺪاﺷﺘﻪ و درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزار ،از رده ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﺒﻮغ آﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

