ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﺪﯾﺮان
 Honorدر ﺟﺸﻦ دوﺳﺎﻟﮕﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،آذر ۱۳۹۴
 Honorاز ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮآوی اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺳﺎﻟﯽ از ﺗﻮﻟﺪ آن ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان
ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺟﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ  Honorو ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر آن
در ﺷﻨﺰن ﭼﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺳﺮی ﺑﻪ دﻓﺘﺮ

ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻮآوی در ﭼﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﺎﻢ .ﺷﺐ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺟﺸﻦ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ  Honorﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش
 Honorو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد
در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان )دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ(
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ:
ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎزه ای را ﺑﺮای آﻧﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮدﺗﺎن
را روی ﻫﻮآوی ﻗﺮار ﻧﺪادﯾﺪ؟
در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ،از ﺳﺎل  2011ﻣﯿﻼدی ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﺎزه ﺑﻮدﯾﻢ :ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن

رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎزه ای را ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ روی ﻫﻤﯿﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ و ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﻢ و
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﻤﺎﻢ.

ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای از ﮐﺎرﺑﺮان را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﺸﺎن را درﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،روﺷﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺮای ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدن ﻧﺎم ﺧﻮد در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻫﻮآوی ﻓﺮق دارد.

آﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﻫﻮآوی از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﻮاردی از اﯾﻦدﺳﺖ وﺟﻮد دارد؟
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارد .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﺮ روی ﺣﻮزه دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﻫﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﻟﺸﺎن ﺟﻮان اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎل اﺷﺎره ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ.

– ﺳﻮاﻟﻢ در ﻣﻮرد ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻣﮑﺎن دارد در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزار
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن در ﺣﺎل اﺷﺒﺎع ﺷﺪن
ﻫﺴﺖ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ورود ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﻨﻮو ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ ﺣﺎﻻ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﺣﺎل ﮐﻨﺪ ﺷﺪن اﺳﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﯿﺪ روی ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﻗﺮار دارد ،ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد و از ﻃﺮﻓﯽ ،اﯾﻦ ﮔﺠﺖ در ﺻﺪر
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺮﻓﺮوش ﭼﯿﻦ ﻗﺮار دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﮐﻤﺘﺮ از

 10درﺻﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭼﯿﻦ در ﺣﺪود  1.4ﺗﺎ 1.5
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ دارد .ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ زﯾﺎد ﻫﺴﺖ.
دﻟﯿﻞ دوم اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ دو ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
دارﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﻫﻤﯿﺖ دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻠﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ در ﺳﺎل  2015ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﺗﻐﺮ روﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﺮ
ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻫﻢ
ﻋﻤﻠﮑﺮد در زﻣﺮه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﻮرد  17000دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮم ﺷﺪن روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ آن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را
ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﯾﻢ و ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دراز ﻣﺪت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﺪودا  3ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﺿﺮر ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺗﺼﻮرم اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ارزﺷﺶ را داﺷﺖ ﭼﻮن درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻤﺎن
ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ در واﻗﻊ ﻧﮕﺮش ﻣﻬﻢ آﻧﺮ و ﻫﻮآوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

در ﻣﻮرد ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎن روی ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮕﻮﺪ.
در واﻗﻊ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ روی ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎد ﺷﺪه ﻓﻌﺎل ﺗﺮ

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺪ آﻧﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻫﺴﺖ .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﻣﺪت درازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺣﺎﻻ زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﮐﺎری را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESآﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻻس وﮔﺎس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.

آﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺶ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮای آﻧﺮ ﺑﮕﻮﺪ .ﭼﻮن آﻧﺮ از
زﯾﺮﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻫﻮآوی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی
ﻫﻮآوی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎم را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد دارﯾﺪ؟
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﻫﻮآوی ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی دارد و ﻣﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮی آﻧﺮ از
اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪف ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﯾﻢ .ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﯾﻢ.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎن روی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻮان ﻫﺴﺖ آﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﺗﻐﺮی را از
ﻧﻈﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؟
ﺑﻠﻪ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان دارد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ،

ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﻧﺮ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﮐﻞ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻬﯿﻨﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻤﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ دﯾﺮوز ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء
ﺑﻮد .آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮﺪ؟
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﭼﯿﻦ ﺑﺎزاری ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪه ای ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮآوی ﭘﺮوژه ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
 Hiding Clandرا راه اﻧﺪازی ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﭘﺮوژه روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻌﺪدی ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ وای ﻓﺎی ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻨﺰل .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﮐﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ و وﺳﺎﯾﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻄﺮﺣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ،ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن را
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ روح ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را از

رﻗﺒﺎﯾﻤﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﺎﻢ .ﭘﯿﺎم ﻣﺎ  For The Braveاﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ
ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻢ.

ﻇﺎﻫﺮا ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺘﺎن را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .آﯾﺎ
اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان دارﯾﺪ؟
در واﻗﻊ ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ ،روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن

دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺪف ﻣﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ .ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﺪف ﻣﺎ
ﺳﻨﯿﻦ  18ﺗﺎ  34ﺳﺎل را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﺪای از اﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮی

ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮﻣﺎن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﺮا ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﺮ روی ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان اﺳﺖ؛ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و
ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ دارﯾﻢ و ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ،داﻧﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ
و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎ را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎ وﻓﺎدارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

»ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ«

ﻫﻮآوی ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﺎن رده
اﺳﺖ .آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮآوی ﺑﺮﺗﺮی داده
و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ﻫﻮآوی و آﻧﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮐﺎرﺑﺮان را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﻧﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف ﻫﻮآوی ،ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺪف آﻧﺮ را ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دو
ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻮآوی ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان را ﻫﺪف ﻗﺮار داده
اﻧﺪ.

اﻣﺎ در اﯾﺮان اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ .در ﮐﺸﻮرﻣﺎ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ،از آﯾﻔﻮن ﯾﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻫﻮآوی در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﯿﺎن رده ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ دو ﺑﺮﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﺪف ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
دارﻧﺪ :ﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻓﺮاد ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺬب ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﻫﻮآوی ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻫﻮآوی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﻓﺮادی ﻏﯿﺮ از ﮔﺮوه ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺟﺬب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد را در ﮐﺪام ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ .ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﭼﯿﻦ
ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد اﻣﺎ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻼ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ واﺣﺪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﭼﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 30
درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﻨﺪ ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  25اﻟﯽ  27درﺻﺪ روﺑﺮو

ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻫﻨﺪ ،روﺳﯿﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎ-اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده اﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎن ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺟﻠﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد.

در ﻣﻮرد ﻓﺮوش آﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﺪ.
در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻓﺮوش آﻧﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺣﺮف از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻋﺎدات ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از
ﮐﺎﺑﺮان ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آﻓﻼﯾﻦ روی ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺗﺨﺎذ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر
ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺼﺪﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﺑﺎزارﻫﺎ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﻧﻼﯾﻦ را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ

ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﻤﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ دارﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ
را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻤﺎن از آﻧﻬﺎ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ

ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش
را ﭘﺎﻦ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ دﺳﺖ آﺧﺮ از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﺎن اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه در ﻓﺮوش ﻣﺎﺳﺖ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ،روﺳﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ-اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ زودی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
ﺑﺎزار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﺎن روی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ورزﺷﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺟﻮان

ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻫﻢ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﺷﻌﺎر آﻧﺮ دارد.

آﯾﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ روﯾﺪاد ورزﺷﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ؟
آﻧﺮ روی ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد :ورزش ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻓﯿﻠﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دراز ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻪ

ﺣﻮزه دارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ روﯾﺪادﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ
آﻧﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻮان اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻓﺎز ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ روﯾﺪادﻫﺎ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

در ﻣﻮرد رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﮕﻮﺪ؟
در واﻗﻊ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ آﻧﺮ ﺻﺮﻓﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺣﺎﻻ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮﻧﺪ اﺳﺖ و ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻮآوی ﺷﺪه و آﻧﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﻮآوی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ،2015ﻣﯿﺰان
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  30ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه رﺳﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ رﻗﻢ
 500ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ و اﻫﺪاف ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﺮآورده ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﻧﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﺮه ده ﺑﺮﻧﺪ اول
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد و روش ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ و ﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﻄﺮح از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺎزون وارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪه اﯾﻢ و ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ اﯾﻦ
روش را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ روش ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻐﺮات و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را در آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

