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ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺘﯿﻮ وزﻧﯿﺎک را ﯾﮏ اﻓﺴﺎﻧﻪ زﻧﺪه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻢ-ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﭘﻞ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻀﻮرش در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه در ﻣﻮرد ﺧﻮد
دﭼﺎر ﻏﺮور ﻧﺸﺪ.
وزﻧﯿﺎک در ﺳﺎل  1985و ﻗﺒﻞ از ورود ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮی  iاﭘﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم وی ﻫﯿﭽﮕﺎه در ﮐﻨﺎر آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ رود ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﻋﻼﻗﻪ ای وﺻﻒ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دارد.

اواﯾﻞ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ای اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی وی را ﻣﯽ ﺗﻮان دﻻﯾﻠﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮان ﻗﯿﻤﯿﺖ اﭘﻞ ﻣﯽ آورﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻣﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی آﯾﻔﻮن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺬﯾﺮی و ﻧﻮآوری از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
او ،وﻗﺘﯽ اﭘﻞ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺘﯽ آﯾﻔﻮن  8ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺴﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ ادﻋﺎﻫﺎی وزﻧﯿﺎک اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﭘﻞ اﺷﺎره ای ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﭘﺎﻦ اﭘﻞ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزار از آن ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
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