از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﻮﮐﻤﻮن
ﮔﻮ« ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﭼﻪ درس ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر .اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺳﻬﺎم ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ی ﺑﺎزی »ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ«
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اپ اﺳﺘﻮر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺣﺪود  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ی ﺟﺎﻟﺐ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻨﻬﺎ زﯾﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد ﺳﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ﻇﺮف

ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺷﺪ ﮐﻪ  Foursquareﻇﺮف  ۷ﺳﺎل از ﭘﺲ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭼﻪ درس ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ

ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ؟ ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را
در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟
اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﺷﻮار اﺳﺖ؛ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن اﺛﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺲ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ

اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ
ً
ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ را ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﻧﺪ زد .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوران ﺧﻮش ﮐﻮدﮐﯽ ،آن را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف زﻧﺪه ﮐﺮدن ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻮدﮐﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻫﺎ ﮐﻪ دوران اوج ﭘﻮﮐﻤﻮن در دﻫﻪ ی  ۹۰ﻣﯿﻼدی را ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه
ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﯿﭻ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن آن در ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﻮﮐﻤﻮن ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﮐﻤﻮن را ﺑﻪ
دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ را ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﭘﻮﮐﻤﻮﻧﯽ
ﮐﻼ از ﺗﺐ و
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﻮﮐﻤﻮن ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ وارد اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪ ً
ﻓﻌﻼ
ﺗﺎب ﺑﺎزی ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﯾﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه ﺷﻮد ،اﻣﺎ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﮏ ﻧﻔﺮه اﺳﺖ.
ً

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﺷﮕﻔﺖ آوری ﺑﺮای اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻗﻢ زده ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺘﯽ دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن
اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻟﺬت ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ
رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺪل ﻓﺮﯾﻤﯿﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪل ﻓﺮﯾﻤﯿﻮم )(Freemium
ﯾﮏ روش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ،رﺳﺎﻧﻪ ،ﺑﺎزی ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت
وب ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﺎ وﯾﮋه ،ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺎزی ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ،ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ دﻻر ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان آن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد زﯾﺎد ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً از ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ﺑﺎزی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ
اﺳﺖ )واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده( .اﻏﻠﺐ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد
را ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﯿﻤﺮ ﻫﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎی

ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸﺎن ﻣﯽ دوزﻧﺪ و دﻧﯿﺎی اﻃﺮاﻓﺸﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ .اﻣﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی را ﺑﺎ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﻃﺮاف در ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ دﺳﺖ روی ﻧﻘﻄﻪ ی

ﻣﻬﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن از ﮐﻨﺎر ﮐﺴﯽ رد ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎً ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﭘﻮﮐﻤﻮن اﺳﺖ ،ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻟﺒﺨﻨﺪی ﻣﯿﺎﻧﺘﺎن رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﺑﺎ ﺣﺲ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻤﯿﺎب ﺑﺎزی در ﺧﯿﺎﺑﺎن
از ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎﯾﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻣﺸﺘﺮک و ﻧﻮﻇﻬﻮر ،ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

دﯾﺪن ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﺪ ﻧﻔﺮه از ﮔﯿﻤﺮ ﻫﺎی ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای از ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن دور
ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻧﺮژی ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن وﺟﻮد دارد و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ دارﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ای ﻋﺎدی ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﺷﺘﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ اش ،زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎرز ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﺪ.
دوراﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ،ﻋﺼﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﻄﻮط ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﻓﺎرغ از ﺑﺎورﻫﺎﯾﺸﺎن در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار
دﻫﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎم ﺑﺎزی ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ،ﺣﺘﯽ از ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺐ ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ دوام ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن دارد ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺗﺎ ﭼﻪ
ﺣﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﻪ آن ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ؛ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر دوام ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ای ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﺑﺮاﯾﺶ رﻗﻢ زده اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﺮدم را ﮔﺮد ﻫﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎده ای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮوز ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

