ﺗﻮﺘﺮ ﮐﺎر و ﮐﺎﺳﺒﯽ اﯾﻦ دوﻧﺎت ﻓﺮوﺷﯽ را ﺳﮑﻪ
ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
از ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺳﺎﺗﺎرﯾﺚ ﺑﺎی ﻣﻐﺎزه دوﻧﺎت ﻓﺮوﺷﯽ اش را در ﻣﯿﺴﻮری ﺗﮕﺰاس ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﻫﺮ روز
ﺳﺎﻋﺖ  ۲ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﺪ ،آﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ زد و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ دوﻧﺎت ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ
اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ رﻫﮕﺬرﻫﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺎر و ﮐﺎﺳﺒﯽ آﻗﺎی ﺑﺎی آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ و اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺧﻮﺑﯽ از دوﻧﺎت ﻫﺎی آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮوش ﮐﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻠﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﺎی ﺑﺮای روﻧﻖ دادن ﺑﻪ

ﮐﺎﺳﺒﯽ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد و اوﺿﺎع را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
او در ﺗﻮﺖ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:

ﭘﺪرم ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ دوﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه اش ﻧﻤﯽ آﯾﺪ )اﻣﻮﺟﯽ ﮔﺮﯾﻪ( .او
اﯾﻦ ﺗﻮﺖ را ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﭘﺪرش در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻇﺮف ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺴﺖ ﺑﯿﻠﯽ ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪه و ﻫﺰاران ﻣﺮﺗﺒﻪ رﯾﺘﻮﺖ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻧﯿﺰ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎ دﯾﺮوز ﭘﯿﺎم ﺑﯿﻠﯽ در
ﺗﻮﺘﺮ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻫﺰار ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﺟﯿﻤﺰ وودز ،اﮐﺎﻧﺖ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺘﺮ و ﮐﺎزی ﻧﯿﺴﺘﺎت

ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎز رﯾﺘﻮﺖ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۰۰ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻻﯾﮏ ﺷﺪ.

ﻧﺸﺮﯾﻪ  NBCﮔﺰارش داده ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آن ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر در ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻗﺎی ﺑﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ دوﻧﺎت روﺑﺮو ﺷﺪه و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﻠﯽ در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﺗﻮﺘﺮی ﺧﻮد آورده ﮐﻠﯿﻪ اﺟﻨﺎس
اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺳﺎﺗﺎرﯾﺖ ﺑﺎی ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه اﻫﻞ ﮐﺎﻣﺒﻮج اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و
ﺣﺪودا  ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اوﻟﯿﻦ دوﻧﺎت ﻓﺮوﺷﯽ ﺧﻮد را در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﺗﮕﺰاس ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﺎزه ای را در آن اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

