ﭼﺮا اﭘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺘﺮ و
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺧﻮد ﻧﺪارد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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 2016ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،اﭘﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ دﻧﯿﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯽ ﺑﺮد .اﮔﺮ
ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺎﻧﺖ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺘﺮش را راه اﻧﺪازی ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن
ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن  7را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﯾﺎدآور ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎه ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻤﯽ و ﺗﺎﺪ ﺷﺪه اش را در ﻓﯿﺴﺒﻮک راه اﻧﺪازی ﮐﺮده.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ راه

اﻧﺪازی ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﯾﺪه ای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎن ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮ ﯾﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﭘﻞ ﺳﺮ زده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ روﺑﺮو ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﺪ :ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ دو ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮐﺎﻧﺖ ﺗﻮﺘﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﻮﺖ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و وال
ﻓﯿﺴﺒﻮک آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﻔﻮن  ،7ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو و اﭘﻞ واچ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﭘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روی ﻓﯿﺪ اﮐﺎﻧﺖ اﺻﻠﯽ اش
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  7و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﮐﻠﯿﺪی اش را ﭘﯿﺶ از روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ ﻟﻮ دادﻧﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ روش ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ را از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﺎص رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺳﻨﺪﯾﺖ ﺣﺮف اول را ﻣﯽ زﻧﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺣﺮف ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارد.
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻇﺮان ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﺪاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺗﻮﺖ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻟﺒﺘﻪ رخ ﻧﺪاد و در ﻋﻮض ﺣﺘﯽ
ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﺮاب ﺷﺪ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد در

ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد .در واﻗﻊ ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮورت ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪی را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وﺣﺸﺖ از ﺗﺮول ﻫﺎ اﭘﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی وا داﺷﺘﻪ
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺷﺮح روﯾﺪاد و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻫﺎﯾﺶ در راﺳﺘﺎی ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان را روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دارﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وﺑﻼگ رﺳﻤﯽ آن را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی آن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﺎ دﻻﯾﻠﯽ دارد .ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ در ﺗﻮﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮول ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی آن را ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﺸﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان اﭘﻞ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

