ﻣﮑﻌﺐ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ؛ آﯾﺎ روﺑﯿﮑﺎ وارد ﺣﻮزه ﺗﺎﮐﺴﯽ
ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
روﺑﯿﮑﺎ ،ﺳﻮﭘﺮاپ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎﺟﺮای ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﺮده و آن ﺧﯿﺰ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﭼﻨﺪ اﻗﺪام اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮ اپ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﯿﺰ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﻣﻨﻮی ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺑﯿﮑﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ روﺑﯿﮑﺎ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﮐﺴﯽ

وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ را ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﯿﺪ« در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮاﯾﻪ و راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ زودی ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ،اﺳﺘﯿﮑﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی  60ﻫﺰار ﺗﺎﮐﺴﯽ رﺳﻤﯽ ﺗﻬﺮان ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ روی آن ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
ﺳﻪ ﻧﺎم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ روﺑﯿﮑﺎ ،ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ و »ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﻼس«.

رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺎ  25ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ!
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ روﺑﯿﮑﺎ ﻗﺼﺪ دارد وارد ﺑﺎزار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪﻣﺎت اﯾﻦ

ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده .روﺑﯿﮑﺎ ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .او در
ﺳﺎل ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ 30

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ دارد .اﯾﻦ اپ ،از اﺑﺘﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺰرگ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺰرگ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  2013در دﻧﯿﺎ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ در دﻧﯿﺎ در
ﺻﺪد ﺧﻠﻖ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ اﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم .از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻣﻮزﯾﮏ و ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﻮاع ﺷﺎرژ و اﻧﻮاع ﺑﻠﯿﻂ و ﻏﺬا و ﺳﻔﺮ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ .روﺑﯿﮑﺎ در دو ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ،از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺖ

ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﮐﺴﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮی را ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺣﺎل ﺳﻮال دوم ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .آﯾﺎ روﺑﯿﮑﺎ ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺧﻮد و ﺳﺎﮐﻨﺎن  25ﺗﺎ  30ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اش

ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮدش ﺗﺎﮐﺴﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ورود روﺑﯿﮑﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 25
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ از ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺗﺎﮐﺴﯽ
ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ دارﻧﺪ .اﮔﺮ روﺑﯿﮑﺎ ﺣﺘﯽ  25درﺻﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ادﻋﺎی ﺳﻬﻢ ﺑﺰرگ از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮای رﻗﺒﺎی ﺗﺎزه وارد ﮐﺎر دﺷﻮاری ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮاپ در دو

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزار ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﻫﻤﻪ ﺗﻮان و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋه و راﯾﮕﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﮐﺎﺑﺮان دﯾﮕﺮ اپ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد
دﻋﻮت ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن اراﺋﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎری را در ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺟﺬب اﯾﻦ اپ ﮐﺮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ روﺑﯿﮑﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ وارد اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﺳﻨﺎرﯾﻮی
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ.

روﺑﯿﮑﺎ  +ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ :ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﻼس؟
اﻣﺎ اﺳﺘﯿﮑﺮﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی زرد ﺷﻬﺮ ،ﮔﻤﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری

ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ و روﺑﯿﮑﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ .در ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎ ،ﺳﻪ ﻧﺎم وﺟﻮد دارد :روﺑﯿﮑﺎ ،ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ و ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﻼس.
روﺑﯿﮑﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮ اپ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده .ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺳﺎل  95وارد ﺑﺎزار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺑﻮﺗﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻮده و ﺣﺮﮐﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه

ﺑﻮده .اﻣﺎ در ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ .ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،راﻧﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﻢ وارد ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺎم ﺳﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﻨﺮ وﺟﻮد دارد؛ »ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﻼس« ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻬﺮی ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎم ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ و روﺑﯿﮑﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﮐﺴﯽ

ﻫﺎی ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ از ﻃﺮﯾﻖ روﺑﯿﮑﺎ در درﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﻼس رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ؟
اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ
روﺑﯿﮑﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻃﺮاح اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوران ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺎرﺳﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ داﻣﻨﻪ اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﺳﻤﺎن درج ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎﯾﺖ
رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
روﺑﯿﮑﺎ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﯾﮏ ﻣﮑﻌﺐ درﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻮده .ﻣﮑﻌﺒﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎر ﺧﻮد را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم داده .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اراﺋﻪ داده ﮐﻪ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ،ﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده .ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ روﺑﯿﮑﺎ را ﻧﺼﺐ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ وارد ﺑﺎزار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ از
ﺑﺎزار را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

