ﭘﺲ از  ۱۵ﺳﺎل ،ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از
ﺗﻮﺖ ﺑﺎﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﺮای  ۱۵ﺳﺎل ﻣﺘﻤﺎدی ،ﺗﻮﺘﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﯾﮑﺴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ
ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻐﺮات ﮐﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺷﮕﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﺶ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﭘﺎﯾﺶ را ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮﺖﻫﺎی ﺻﺮف ﺑﮕﺬارد.
ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ روشﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را ﮔﺴﺘﺮش داد .ﺑﺎ از راه رﺳﯿﺪن »ﻓﻠﯿﺖﻫﺎ« ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ

اﺳﺘﻮریﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻌﺪ از  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺖﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ رﺳﯿﺪ و ﺗﻮﺘﺮ ﺿﻤﻨﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﺎ  Spacesﮐﺮد ﮐﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻼبﻫﺎوس ﺑﺮای ﭼﺖﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺘﺮ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ اﺳﺖ
و ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺣﺘﯽ از اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻫﻢ در راه اﺳﺖ :ﺗﻮﺘﺮ اﺧﯿﺮا ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Revueرا ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﺪود در ﺗﻮﺖﻫﺎ دل
ﮐﻨﺪه و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﯽ در ﻓﺮمﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺧﯿﺮا ﺷﺎﻫﺪ ورژن
ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ از راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻗﻠﺐ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ »ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺎﻟﻮ« را
دارﯾﻢ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در ازای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺑﺴﮑﺮاﯾﺐ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ،از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻧﺤﺼﺎری آنﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺘﺮ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره آﻧﻘﺪر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را دﯾﺮ ﺑﻪ دﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ در ﺗﻮﺖﻫﺎ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻐﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﻗﻠﺐ،

ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﺟﮏ دورﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺘﺮ اﺧﯿﺮا در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ روﯾﺪاد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ» :ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﯿﻦ ﺷﺶ

ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ«.
ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ دﻫﻪ و ﻧﯿﻢ از روز ﺗﺎﺳﯿﺴﺶ ،ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮآور
ﻧﻪﭼﻨﺪان ﺳﺮﯾﻊ را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.

اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﯽاﻓﺘﺪ

ﻟﯿﺎ ﺑﺮاون ،ﻧﺎﯾﺲ رﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺘﺮ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۶در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از ﻣﻨﻈﺮ
آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﻻ ،ﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی درون ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﺮا
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻨﺪ در
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ
ﺳﺮوﯾﺴﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا ،ﺗﻮﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺳﺮوﯾﺲ »ﻣﺎﯾﮑﺮو ﺑﻼﮔﯿﻨﮓ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮون از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ اﺳﺎﺳﺎ
ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺣﺘﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺶ ،ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﮏ دورﺳﯽ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ اراﺋﻪ  ۱۳دﻗﯿﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺒﯿﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻮﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال واﻗﻌﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎلﻫﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ﺻﺮف ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ »ﻣﺒﻬﻢ« ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺮﻣﻮز ﺗﻮﺘﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﻪ در ﺳﺎل
 ۲۰۱۶ﺗﻐﺮ ﮐﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ را ﮐﻠﯿﺪ زد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎدهﺗﺮ داﺷﺖ :ﺗﻮﺘﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارد ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

ﺑﺮاون ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ واﻗﻌﺎ درک ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻮﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﭼﯿﺴﺖ :ﺗﻮﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺗﻮﺘﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارد در
ﺟﻬﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺧﻮد ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎق اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر،
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﯿﻢ را آﻏﺎز ﮐﺮد«.
»ﻣﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻮدﻣﺎن از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﻮد ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪیﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه…«
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺎزه ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد .ﺑﺮاون و دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﺎر ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی زﯾﺮﯾﻦ ﺗﻮﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ را
ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .دورﺳﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از اراﺋﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻮدﻣﺎن از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﻮد ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪیﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه… در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻮارد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ دﺷﻮار
اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺑﺪاﻋﺎت و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن از اﺑﺘﺪا ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﮐﺎری آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ«.

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ در ﺑﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ :ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺟﺪی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .و ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺖ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺟﮏ دورﺳﯽ را از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮدش ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻮﺘﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽزد.
اﻟﮑﺲ ﻟﯿﺒﺮﻣﻦ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻮﺳﺲ ﺗﺠﺎرت ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪی  Morning Brewﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻋﻤﺪﺗﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻮﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در دﺳﺖ زدن ﺑﻪ
اﺑﺪاﻋﺎت ﺗﺎزه ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ« .اﻣﺎ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻮت و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی درآﻣﺪزاﯾﯽ ،دارد ﭼﻬﺮهای ﺗﺎزه از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎﻟﻘﺎن

ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻫﯿﺠﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮان
اﺟﺎزه داده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻮﺘﺮ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم
ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﯾﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﯽﺑﻬﺮه
ﺑﻮد.
ﺑﺮاون ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﺎدر ﺑﻪ
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد :ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻧﺤﺼﺎری و اﻧﻌﺎم
اﯾﻦ روﯾﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ اﺳﺖ و ﺗﻮﺘﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درآﻣﺪزاﯾﯽ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
آورد .ﺑﺮاون ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺮوز ،ﭼﺎﻟﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﺧﺎﻟﻘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺒﻠﯿﻎ
دادن در ﺗﻮﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ -ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را در ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ -آنﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ« .ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺎﻣﻞ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاون
ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻼقﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻓﺎﻟﻮﺋﺮﻫﺎی ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮاون ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﺎدر ﺑﻪ
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد :ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻧﺤﺼﺎری و اﻧﻌﺎم.
اﺷﺘﺮاکﻫﺎ و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ :وﻗﺘﯽ ﺗﻮﺘﺮ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Revueدر
ﺣﻮزه ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺗﺼﺎل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آﺳﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﺗﻮﺘﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺮای ادﻏﺎم ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده
ﺻﺮف از ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺮای »اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ« ،ﺑﺮاون ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درون ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻮﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
»ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮا را ﺻﺮﻓﺎ در ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای اﺷﺘﺮاکﻫﺎی
اﺿﺎﻓﻪی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﯾﺎ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؟ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎدهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا در ﭘﺎﯾﺎن روز ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﮑﺎفﻫﺎ را ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮانﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ آنﻫﺎ را از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﯿﻢ .اﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آنﻫﺎ را درون ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
ﻫﺪاﯾﺖﺷﺎن ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﯿﭻ دﯾﻮار ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ آورد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺮاﯾﺶ

وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺤﺼﺎری :اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺎﻟﻮ« وارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮاون ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ذﻫﻨﯿﺖ
ﺗﻮﺘﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از »ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺮف ﭘﻮل در ازای ﺗﻮﺖﻫﺎ« اﺳﺖ .در ﻋﻮض ،ﻓﺎﻟﻮﺋﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺎﻟﻮﺋﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮاون ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﯽ اﻧﺤﺼﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ زودﻫﻨﮕﺎم ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻧﺤﺼﺎری را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدار ﯾﺎ ﯾﮏ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺷﻬﺼﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را در
ﺗﻮﺘﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و در ازای آن درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ«.
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺎﻟﻮﺋﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورﻧﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺖﻫﺎ ،اﺳﭙﯿﺲﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﮐﯿﻮان ﺑﯿﮏﭘﻮر ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺘﺮ در ﯾﮑﯽ از اراﺋﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻻﯾﻪای اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﺘﺮ
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
اﻧﻌﺎم :ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺟﺰﺎت دﻗﯿﻖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﻧﻌﺎمﻫﺎ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ »اﮐﺘﺸﺎف« ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﭙﺮدازد) .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد
دارد از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ وﻧﻤﻮ ﯾﺎ ﮐﺶ اپ ﯾﺎ  Zelleرا
درون ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ(.
اﻣﺎ ﺑﺮاون ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ اﻧﻌﺎم دادن ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻢراﺳﺘﺎ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ راﯾﺞ دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺗﻮﺘﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ،ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد
در  Cash Appﯾﺎ  Venmoرا ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در آﯾﻨﺪه ،اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺘﺮ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.

ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮﺖﻫﺎ

ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و واﺿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻘﺼﺪی ﺗﺎزه ﺑﺮای
اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺑﺮای اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ دارد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻼبﻫﺎوس را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺎرﺑﺮان .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ راﯾﺞ ﭼﺖﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮد در ﮐﻼبﻫﺎوس را در ﺗﻮﺘﺮ ﭘﺮوﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﻮﺖﻫﺎی زﻧﺪهای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ آنﭼﻪ در اﺗﺎقﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﮐﻼبﻫﺎوس ﻣﯽﮔﺬرد

ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Spacesﺧﻮدش ﻫﻢ
ﻫﻤﯿﻨﻘﺪر ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ را ﺟﻠﺐ و ﮐﺎرﺑﺮان را درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ) .و اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار دارد ،در واﻗﻊ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻬﻢ در
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺘﺮ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻼبﻫﺎوس دارد(.
آﻧﭽﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﮏ راﯾﺶ ،ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ در  ،Viral Nationآژاﻧﺴﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ
اﺑﺪاﻋﺎت ﺗﻮﺘﺮ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺟﺎی
ﭘﺎی ﺧﻮد را در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﯾﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
راﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻄﻌﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻓﺮادی را در ﺣﻮزهﻫﺎی داﻧﺶ ،اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ارزﺷﯽ ﺷﺎﯾﺎن در
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ« .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ »ﺗﻘﺴﯿﻢ درآﻣﺪ« اﺳﺖ
– در واﻗﻊ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺸﻖ و ﻧﻔﺮت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا دارد .اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Vineرا در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮوان وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻮﺘﺮ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﭼﻪ ﮐﻨﺪ Vine .در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد و ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ درآﻣﺪی ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﺎرش
ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﯿﺎورد.
ﻟﯿﺒﺮﻣﻦ از  Morning Brewﻣﯽﮔﻮﯾﺪ Vine» :ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺨﯽ در دﻫﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ «.اﻣﺎ او ﻋﻘﯿﺪه
دارد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﮐﻨﻮن ﺗﻐﺮ ﮐﺮده» :ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻫﯿﭻﺟﻮره ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺘﺮ ﯾﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ وﺿﻮح اﻋﻼم ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺻﺮﻓﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺼﻮل آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﺮدم راﺣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل از ﺑﺮق

ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ«.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی  Vineاﮐﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﻟﻮﺋﺮﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﯾﻮﺗﯿﻮب و ﺗﻮﭻ دارﻧﺪ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮﻫﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  Shoppingﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﺪاران اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺗﯿﮏﺗﺎک ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی  Vineرا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده
اﺧﯿﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .و ﺣﺘﯽ اﺳﻨﭗﭼﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ
دﻟﺴﺮدی »ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮی« ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﻫﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺤﺘﻮای واﯾﺮال ﻣﯽﭘﺮدازد.
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺘﺮ اﮐﻨﻮن دارد روی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻐﺮ ذﻫﻨﯿﺖ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ.
راﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ
ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻌﺮﮐﻪای ﮐﻪ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .و
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺟﺬب ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺗﺎزه و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﮑﺎن درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

