ﮐﻬﻦ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﺪروی ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﭼﺮا ﺳﻮﻧﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺘﺎط
ﺷﺪه؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺧﺎﻟﯽ از ﻫﯿﭻ؛ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ در
ﺟﺮﯾﺎن  CESاﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﺮاﻣﻮش

ﻧﺸﺪﻧﯽ در ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ در دﻫﻪ  90ﻣﯿﻼدی داﺷﺖ ﺣﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮا
ﺗﻘﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﺴﺎل ﺣﺘﯽ زﺣﻤﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاد.
اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ در ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻫﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺳﻮﻧﯽ در ژاﻧﻮﯾﻪ ﻫﺮﺳﺎل و در ﺟﺮﯾﺎن  CESدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺎد و زﯾﺎدﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻬﺎر و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری  ،CESﻫﯿﭽﮑﺪام از آن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺑﺎزار
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ

ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
ﺣﺎل ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ آن ﻣﺤﺼﻮل ،ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی از اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ واﮐﻤﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎداﻣﯽ ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ در
ﺟﺮﯾﺎن  CESروﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ]اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ[ ﻫﯿﭽﮕﺎه در زﻣﺮه ﭘﺮﻓﺮوش ﻫﺎی ﺑﺎزار ﺟﺎی ﻧﻤﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺳﻮﻧﯽ ﻋﻄﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻟﻘﺎﯾﺸﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه و دﯾﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺰده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ اﻣﺴﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری اﺣﺴﺎس
آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ،ﺑﻬﺎر اﻣﺴﺎل ﻧﺎم ﺳﻮﻧﯽ در زﻣﺮه ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزه

ﻓﻨﺎوری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺶ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ را ﺳﺒﮑﺒﺎر ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﯿﭻ ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮی ﺑﻪ ﭘﺎی
ﻧﺪارﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه ای در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راه ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮای ﻓﺮوﺧﺘﻨﺶ
ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ  2015اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﺤﺪود و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎن
ﺑﺮﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺧﻮش ﺑﺪرﺧﺸﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﯾﺎد ﺷﺪه ،از  21.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪی ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد آن ﺳﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﺒﺮ
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ
ﻧﺪارد و ﺧﻮب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ .در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮده و ﺻﺮﻓﺎ روی ﻣﻮاردی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻮدزاﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺳﻮﻧﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم
 PlayStatoinﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻓﺮوش ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎر ﮐﻞ درآﻣﺪ

آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮوش ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻢ روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﭼﻄﻮر؟ ﺳﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  2014واﺣﺪ ﭘﯽ ﺳﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و از

ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﮐﺰش روی ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻢ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن
ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺷﺪه و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻋﻼء

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی.

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻓﺮوش دورﺑﯿﻦ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﻣﺎ

ﻫﯿﭽﮑﺪاﻣﺸﺎن ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ.

در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،ﺳﻮﻧﯽ ﭘﯿﮑﭽﺮز ﻓﺼﻞ ﺧﻮﺑﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﻤﻪ ای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻮدده ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ
ﻧﻤﺎﻢ درﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ درﺧﺸﺶ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ اش ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد،
دردﺳﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮔﺮﯾﺒﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ،ﻫﺪﻓﻮن
ﻫﺎ و اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ در زﻣﺮﻫﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﭘﺮ رﻗﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺳﻮد اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ در دﺳﺘﺎن ﻋﺪه
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺳﻮﻧﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺸﺘﺎز و ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ را در

دﻧﯿﺎ دارد اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﺪ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﭘﻞ در ﻣﻮرد آﯾﻔﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮ آن ﺣﮑﻢ راﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻫﻮﺷﯿﺎرﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎم ﻫﺎﯾﺶ را ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺮدارد و
اﯾﻦ درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ

اراﺋﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ
دارد.

ﺗﺮک ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﻧﯽ دﺷﻮار اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ،ﭼﺸﻢ ﺑﺎداﻣﯽ ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﻧﻮآوری در ﺑﺎزار اﻧﺒﻮه را ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و

ﻫﻤﭙﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮردن ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﻧﻈﯿﺮ  Life Space UXﯾﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری
داﺧﻠﯽ از ﺳﻮی آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ  FES Watchﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ.
اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮدان ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن  CESﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﻣﻌﺮف
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ﮐﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻓﺮاﺳﺖ و داﻧﺶ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺣﺴﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻼس ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ای از ﺳﺎده ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﺎه ﻫﺎی آﺗﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوران ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻮد ﺧﻮﺑﯽ را از
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻼﺷﺶ را ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در آﯾﻨﺪه از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺮده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻮﻧﯽ اﻣﺴﺎل دﺳﺖ از ﺗﻼش ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﺎم و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد در  CESﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ
ﺳﭙﯿﺪ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد دارد ﺗﺎ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﺶ را روی آن ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ  2016ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ،
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

