ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ :از ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪن
اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۴
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺸﺖ  ۶۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﺎه ﻣﺎرس
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﯽ ﺟﻮن از ﻫﺪﻓﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﺧﺒﺮ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد اﻧﺘﻈﺎر

دارد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اش ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی  ۲۰۱۵ﺑﺘﻮاﻧﺪ  ۸۰اﻟﯽ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ اﺳﺘﺎرﺗﯽ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ از ﻃﺮف ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ و آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺟﻮﻻی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
 ۳۴.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﮔﺬر ﮐﺮدﯾﻢ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪف ﮔﺬاری
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﺶ را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از رﻗﺒﺎی ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺟﻤﻠﻪ »Flash
 «Saleﯾﺎ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺎزل در ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه را ﮐﭙﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻮآوی ،ﻟﻨﻮو و… ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اراﺋﻪ

ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺛﺮ ﮔﺬار واﻗﻊ ﮔﺸﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ “ﻟﯽ ﺟﻮن” ،ﻣﺪﯾﺮ
ً
ً
ﻇﺎﻫﺮا اﺳﺘﺪﻻل او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
»اﺑﺪا از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪارد«.
ﻋﺎﻣﻠﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ اش ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی
ﮔﺠﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ و آﻣﺎده ﺳﺎزی دﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
 Mi Bandﻧﺴﻞ دوم و ﺗﺒﻠﺖ  Mi Pad 2را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ در رﺷﺪ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ از
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﻟﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎﯾﺸﺎن ﮔﺸﺘﻪ و اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﭘﯿﺸﺮو در ﺑﺎزار ﺑﺴﺎزد.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﻣﻌﺮﻓﯽ و اراﺋﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻧﺎم  Mi 5ﻗﺮار
دارد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۲۰ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ
ﺷﺎﺧﺺ و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮوﺷﯽ اﯾﺪه آل را ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪه اش رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
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