ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ »ﻟﯿﮕﻮ« رﺳﻤﺎ در اﯾﺮان
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﻫﺘﻞ اوﯾﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺪ ﻟﯿﮕﻮ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮر
و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﯿﮕﻮ در اﯾﺮان رﺳﻤﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ﻟﯿﮕﻮ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،اﻫﺪاف و
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﮏ

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای دﻓﺘﺮ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺪ.

آﻗﺎی اﻓﻼﻃﻮﻧﯿﺎن،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﺟﻬﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ) ﻣﺎدر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ( ﻫﺪف از
ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه آیﺗﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎزار
آیﺗﯽ اﯾﺮان در ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد .ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﯿﮕﻮ ،ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﺳﻤﺎرت روﻧﯿﮑﺲ ﺗﺎﯾﻮان و ﭘﺎورﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

آﻗﺎی ﭘﺎرﮐﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن

ﺳﻔﺮﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺬاﺑﯽ را در ﻣﻮرد ﻟﯿﮕﻮ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در دﻧﯿﺎ ﻓﺘﺢ
ﮐﺮده ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﻟﯿﮕﻮ ﺑﻪ زودی در  50ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻄﺮح ﺗﻬﺮان و در ﺳﻪ ﻣﺎه
آﯾﻨﺪه در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ

ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش ﻧﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎب ﺳﺮوﯾﺲ و
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﯿﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﻧﻈﺎرت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮاﮐﺰﺳﺮوﯾﺲ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮔﺮدد.

ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮔﺎراﻧﺘﯽ واﻗﻌﯽ  12ﻣﺎﻫﻪ و ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﮏﻣﺎﻫﻪ را در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل در دﺳﺘﺮس ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪاﻧﺪازهای
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮔﺮدد .در زﻣﯿﻨﻪ رواﺑﻂ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و
 ،CRMﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ  7 ) 24،7روز ﻫﻔﺘﻪ 24 ،ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز( در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﯿﻖ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﮏ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮﻧﯽ ) ﺳﻨﺴﻮر دورﺑﯿﻦ( ،ژاﭘﻦ دﯾﺴﭙﻠﯽ ) JDI
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ( ،ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ )ﭼﯿﭗ ﭘﺮدازﺷﯽ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻟﯿﮕﻮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی از ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﯿﮕﻮ در 12

ﻣﺪل و در دو ﺳﺮی اﻟﯿﺖ ) (Eliteو ﻟﯿﺪ ) (Leadﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﮏاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻏﺮﻓﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان ﺗﻠﮑﺎم  4) 2015ﺗﺎ  7ﻣﻬﺮﻣﺎه( ،ﮐﺎرت ﺗﺨﻔﯿﻒ

وﯾﮋه  10درﺻﺪی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻟﯿﮕﻮ اﻫﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻏﺮﻓﻪ ﻟﯿﮕﻮ ) ﺳﺎﻟﻦ  10-11ﻏﺮﻓﻪ  (54ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از  ۴اﻟﯽ  ۱۹ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺎ در دﺳﺖ

داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻟﯿﮕﻮ و ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﺴﺖﻧﯿﮏ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

