ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ:
دوران ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۴ ،دی ۱۳۹۵
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد آﻣﺎر ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ را در ﺳﺎل 2016
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ارﻗﺎم ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﻓﺮوش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﻣﺜﻼ در ﺳﺎل  2012آﻧﻬﺎ  7.2ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺟﻬﺸﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل
ﮐﺮد،
ً
 2014ﺑﻪ ﻓﺮوش  61ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  70ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻠﻔﻦ

ﻫﻤﺮاه را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ از اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ  80ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی  100ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد.
اﻣﺮوز »ﻟﯽ ﺟﻮن« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ،اذﻋﺎن داﺷﺖ رﺷﺪ اوﻟﯿﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮده .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:

دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺎ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯿﺴﺖ .در
ﺳﺎل ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺮﯾﻌﯽ داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻌﺠﺰه ای را رﻗﻢ زدﯾﻢ ،ﮐﻪ رﺷﺪ درازﻣﺪت
ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آراﻣﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ،و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﻢ ﺗﺎ در درازﻣﺪت ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.

ﻟﯽ ﺟﻮن در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ارﺗﻘﺎی ﻣﺪل ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ،و ﮔﻔﺖ ﻓﺮوش
آﻧﻼﯾﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  20درﺻﺪ ﺑﺎزار ﮐﻠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ:

ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  10درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ را در ﭼﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،و
ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ  20درﺻﺪ از ﻓﺮوش ﮐﻠﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﻧﺘﻈﺎرات
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دارد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ
ﻣﺪل ﺧﺮده ﻓﺮوش را ارﺗﻘﺎء داده و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻧﯿﺰ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اوﻟﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻓﺮوش اﻧﺤﺼﺎری آﻧﻼﯾﻦ را در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﻟﻨﻮو و ﻫﻮآوی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ روی آوردﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن،

رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اوﭘﻮ و وﯾﻮو ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی درﺟﻪ 2
و  3ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ دﺳﺖ زدﻧﺪ ،و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ دارد ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎزار را اﻓﺰاﯾﺶ داده ،و 200
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ را در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺗﺎ ﺳﻪ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ رﻗﻢ  1000ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
»ﺟﻮن« ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ را اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ  1ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ  Miاز ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮا ،روﺗﺮ و ﻏﯿﺮه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  2.17ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه درآﻣﺪ  14.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﻫﺪف ﮔﺬاری ﮐﺮده ،و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻌﻄﻮف دارد :ﻧﻮآوری در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﺮده
ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ.
ﮐﺎﻣﻼ رﺿﺎﯾﺖ دارد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه
»ﺟﻮن« از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﻪ ﺣﻮزه اول
ً
ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه را ﮔﺴﺘﺮش داده ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺑﺎﻧﮏ آﻧﻼﯾﻦ ﺳﯿﭽﻮان ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

