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ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و در ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای
ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮﻧﯽ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اﭘﻞ ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﭼﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ راه ﻣﯽ

ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻟﯿﮕﻮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻧﻮﭘﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎزاره ﭘﺮازدﺣﺎم دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
واﺳﻄﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻓﺎداری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را در  30ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ،آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﺳﺮی  Eliteو  Leadﺑﺎ ﮔﺎراﻧﺘﯽ رﺳﻤﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻘﻮل و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﻟﯿﮕﻮ در اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺟﻠﺴﻪ ای را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎی
ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺳﻬﺎﻣﺪار اﺻﻠﯽ آن در دﻓﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد ﺗﺎ از اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﮕﻮﯾﺪ.
آﻗﺎی ﺟﺎﻧﺴﻮن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﯿﮕﻮ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
ﻧﻤﻮد و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻫﻤﯿﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺟﻮاﻧﺎن واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺸﻮر داﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻬﺪی اﻓﻼﻃﻮﻧﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﻢ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻟﯿﮕﻮ ﺧﺒﺮ داد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن دو ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻗﺮار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻣﯽ از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  160ﻧﯿﺮوی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ دارﻧﺪ و ﻗﺮار

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر  95ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻗﺎی ﺟﺎﻧﺴﻮن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﯿﮕﻮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد؟ ﺧﯿﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺷﻨﺰن )ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﯿﻦ( ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ وﻋﺪه ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﯿﮕﻮ در ﭼﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
آﻗﺎی اﻓﻼﻃﻮﻧﯿﺎن در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﯿﮕﻮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ  10روزه
ﮐﺎﻻ و ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻫﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ دارﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ و در ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ
آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻓﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﯿﮕﻮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و در راﺳﺘﺎی راﺣﺘﯽ
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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