ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی رﺳﻤﯽ اﭘﻞ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام آﻏﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﭘﻞ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آن را
»ﻧﮕﺎﻫﯽ از درﯾﭽﻪ دورﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﻫﺮ ﭘﺴﺖ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ و ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺻﻮﺗﯽ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت او در
ﻣﻮرد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﭘﻞ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را دﻋﻮت ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻫﺸﺘﮓ  #ShotoniPhoneدر اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﭘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺄﺪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش از
ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ ،آﯾﺘﻮﻧﺰ ،ﺑﯿﺘﺲ ،آﯾﺒﻮﮐﺲ و ﺷﻮﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ  Carpool Karaokeو Planet of
 the Appsدر اﺧﺘﯿﺎر دارد ،اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری آﯾﻔﻮن
اﻓﺘﺎده ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ را در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮی ﻫﻢ از ﻋﺒﺎرت »ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ آﯾﻔﻮن« اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﮑﺲ-ﻣﺤﻮر در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﺪه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارد ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻓﯿﻞ ﺷﯿﻠﺮ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﺪارد
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﯿﻞ ﺷﯿﻠﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ

ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﭘﻞ در ﺳﺎل  2012ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم
اﻧﺪروﯾﺪ ،ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮدش را ﺣﺬف ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  700ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل در ﻣﺎه دارد و آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار
اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد؛ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ آﯾﻔﻮن؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

