ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ در
دوران ﺗﯿﻢ ﮐﻮک دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،دی ۱۳۹۶
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ از ﻧﺸﺮﯾﻪ »وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل« ﻃﯽ ﺷﺶ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ  23روز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ از آن اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ  11روز ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮑﺘﻪ ای ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزه ﮐﻮﺗﺎه

ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﻗﺒﺎ از ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﺴﺮدی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت روش ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ و ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﺪاوم در ﻋﺮﺿﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻮم ﭘﺎد ﺳﻮد ﺑﺴﯿﺎری را از دﺳﺖ اﭘﻞ ﺧﺎرج ﮐﺮده
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ از ﻗﺒﯿﻞ آﻣﺎزون و ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺑﺎزار

ﻋﺮﺿﻪ

ﮐﺮده

اﻧﺪ.

اﯾﻦ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار داد ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  349دﻻر ﺑﻪ
ﺑﺎزار راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن ﺗﺎ »اواﯾﻞ ﺳﺎل  «2018ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ﭘﺮ روﻧﻖ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک
از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ،اﭘﻞ واچ،
و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﯿﺒﻮرد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻗﻠﻢ آن اﺷﺎره ﮐﺮد.ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ
ﺗﻔﺎوت روش ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ و ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد؛ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻋﻼﻗﻪ دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺰ
ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻣﮑﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل از آن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﺘﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک در
اﺳﺖ.
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در اﯾﻦ دوران ﻋﺮﺿﻪ  5ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﺮﺿﻪ  9ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﺟﺎﺑﺰ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻪ ﻣﺎه و  7ﻣﺤﺼﻮل
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزه ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ و ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ را اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

