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یکی از شرکت هایی که در سال های اخیر باعث ایجاد 
هراس در کمپانی های معتبری نظیر سامسونگ یا اپل 
شــده است، شرکت هوآوی است. فعالیت این شرکت 
در صنعت تلفن همراه و اســتراتژی های متفاوت آن 
باعث شد که نگاه ها به سمت محصوالت این شرکت 
جلب شــود. حضور محصوالت بــا کیفیت و خوش 
قیمــت، برگ برنده ای بود که هــوآوی با خودش به 
بازار آورد و مدیر عامل این شرکت بعد از مدتی گفت 
»می خواهیم اپل را پشت سر بگذاریم« . درست است 
که این حرف شــاید کمی خنده دار به نظر برســد اما 
با توجه به شــرایط موجود یعنی کم شدن محبوبیت 
اپــل و درجا زدن این شــرکت و همچنین با توجه به 
مشکالتی که برای سامسونگ سر تولید آخرین سری 
نوت این شــرکت بــه وجود آمد. اصــال دور از ذهن 
نیســت که یک کمپانی دیگر بتواند خودش را بیشتر 
در دل مردم جا کند. مدیر عامل بخش ســخت افزار 
هوآوی آقای »ریچارد یو« است که در زمان رونمایی 
از گوشــی هوشــمند میت ۹، صحبت های ویژه ای را 
در رابطه بــا آینده هوآوی و برنامه هایی که برای این 
شرکت در ســر دارند، انجام داد. او اعتقاد دارد که ۴ 
ســال قبل در زمانی که اعالم کرده است هوآوی که 
یک شــرکت چینی اســت در صدد تولید تلفن همراه 
اســت. بســیاری از مردم و همچنین کارشناسان این 
حــوزه، متعجب شــده اند اما امروز این شــرکت در 
جایگاهی قرار گرفته است که سومین فروشنده بزرگ 

موبایل در جهان است.

اپل را کنار می زنیم 	

مدیر عامل بخش سخت افزار هوآوی اعتقاد دارد که بودن 
در جایگاه سومی برای این شرکت به هیچ عنوان قابل قبول 
نخواهد بود و مدیران این شــرکت تصمیم قاطعی دارند تا 
اپــل را کنار زده و جایــگاه دوم را از آن خود کنند. چینی ها 
تصمیم گرفته اند که چنان برنامه ریزی داشته باشند که به 
اولین برند تولید کننده موبایل در جهان تبدیل شــوند و این 
حرف های چیزی است که ریچارد یو، سال گذشته در یکی از 
مصاحبه های خود بیان کرده است. البته دو سال قبل هم او 
اعالم کرده بود که بزرگترین رقیبش سامسونگ است و هیچ 
گاه به رقابت با شرکت های دیگری حتی فکر هم نخواهد کرد. 

کپی پشت کپی 	

بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که اگر چه اکنون جایگاه 
سومین فروشنده بزرگ جهان متعلق به هوآوی است اما این 
جایگاه با تالش و برنامه ریزی مناسب مدیران این شرکت 
به دست نیامده است و کپی برداری کاری است که چینی ها 
به صورت حرفه ای انجام می دهند. کارشناسان اعتقاد دارند 
کــه این جریان از زمان تولید اپل هــای تقلبی و ایجاد اپل 
اســتورهای جعلی در چین آغاز شــده است. فرهنگ کپی 
برداری مختص استارتاپ های کوچک چینی نیست و حتی 
شــرکت های بزرگی مانند هوآوی یا شیائومی هم به اندازه 
کافی از آن بهره مند هستند. کافی است ببینید این شرکت ها 

در کدام کشور محصول خود را به فروش می رسانند.

بازاری که محدودیت دارد 	

ایـن کپـی بـرداری بـرای شـرکت هایی نظیـر هوآوی 
شـد.  خواهـد  دردسـاز  بسـیار  آینـده  در  شـیائومی  و 
ممکـن اسـت کـه در ابتدای کارشـان مشـکل بزرگی 
نباشـد امـا زمانـی کـه حـرف رقابت بـا شـرکت هایی 
میـان می آیـد، کپـی  بـه  یـا سامسـونگ  اپـل  نظیـر 
مانـع  یـک  بـه  برایشـان  شـرکت ها  ایـن  بـرداری 
بسـیار بـزرگ تبدیـل خواهـد شـد. بـه عنـوان نمونـه 
شـرکت شـیائومی تا بـه حـال نتوانسـته محصوالتش 
قوانیـن  از  یـا دیگـر کشـورهایی کـه  آمریـکا  بـه  را 
سـخت کپـی رایـت، حمایـت می کننـد، وارد کنـد. در 
مـورد هـوآوی هـم شـرایط بـه همیـن صورت اسـت 
و در سـال های اولیـه، ایـن شـرکت تنهـا در شـرق و 
کشـورهایی کـه بـه کپـی رایـت اهمیتـی نمی دهنـد، 
وارد شـده بـود. کپـی بـرداری در هـوآوی بـه جایـی 
رسـید که سـال گذشـته موبایل Mate S را براسـاس 
کپـی بـرداری محـض از آیفـون 6S تولیـد کـرد. در 
حـال حاضـر بـه نظـر می رسـد کـه بخـش موبایـل 
هـوآوی بـه بلوغ رسـیده و اینـک محصوالتـش را به 
اقصـی نقـاط جهـان هـم ارسـال می کنـد. تکنولوژی 
سـاخت موبایل هـای میـان رده یـا اقتصـادی چنـدان 
پیچیـده نیسـت و ایـن پرچمـداران هسـتند کـه بایـد 
نـام یـک برنـد را بـر سـر زبان هـا اندازنـد. بایـد دیـد 
کـه هـوآوی در ایـن زمینـه هـم حرفـی بـرای گفتن 

نه.  یـا  دارد 

آیا هوآوی محبوب تر می شود؟ 	

شـرایط کنونـی هوآوی بیشـتر بـه HTC شـباهت دارد 
و بعیـد بـه نظـر می رسـد کـه بتوانـد بـا ارائـه موبایلـی 
تکـراری، بـاز هـم بـا اسـتقبال از سـوی مشـتریان رو 
بـه رو شـود. میـت ۹ حـاال بـا چنیـن شـرایطی معرفـی 
شـده اسـت: هـم یک موبایـل تکـراری و کپی بـرداری 
شـده اسـت و هـم ایـن کـه سـازنده آن یـک کمپانـی 
چینـی اسـت. بایـد توجـه کـرد کـه ذهنیـت خوبـی در 
مـورد سـازندگان چینـی وجـود نـدارد. از طرفـی قیمت 
ایـن گوشـی هـم پاییـن نیسـت و از سـری گلکسـی 
سامسـونگ، آیفـون اپـل و اکسـپریا سـونی باالتـر بـه 
نظـر می رسـد. بـا نگاهـی منطقی نمی تـوان ایـن سـه 
موضـوع را در کنـار هـم قـرار داد و انتظـار موفقیـت 
چنیـن محصولـی را داشـت، بلکـه بیشـتر بایـد انتظـار 
معجـزه را کشـید. شـاید الزم باشـد کـه هـوآوی کمـی 
اسـتراتژی های خـود را تغییـر دهـد و حـال کـه فضـای 
مناسـبی در اختیـارش قـرار گرفتـه، تـالش بیشـتری 
برای پشـت سـر گذاشـتن بـزرگان صنعت تلفـن همراه 

دهد. انجـام 

بـدون تردیـد بعد از تلگرام که این روزها شـبکه اجتماعی ایرانیان اسـت، اینسـتاگرام 
دومیـن اپلیکیشـنی اسـت کـه توسـط کاربـران ایرانی مـورد اسـتقبال قـرار گرفته و 
از  یکـی  شـاید  می گذراننـد.  آن  در  را  خـود  روزانـه  زمـان  از  زیـادی  سـاعت های 
عمده تریـن دالیـل محبوبیـت اینسـتاگرام کـه تنهـا بـه ایران هـم اختصاص نـدارد، 
ایـن اسـت کـه به سـادگی لحظه بـه لحظه زندگـی افراد را بـه تصویر می کشـد. این 
شـبکه اجتماعـی کـه عکـس محور اسـت، باعث شـده که همه تمایل داشـته باشـند 
قبـل از هـر کاری ابتـدا خاطـره ای از آن ثبـت کننـد. موارد سـاده ای در ایـن میان به 
چشـم می خـورد کـه نشـان دهنـده عمـق نفـوذ ایـن شـبکه میـان مـردم اسـت. به 
عنـوان مثـال بسـیاری از افـراد قبـل از این که غـذای خـود را بخورنـد، از آن عکس 
می گیرنـد و بعـد از بارگـذاری آن در اینسـتاگرام بـه خـوردن غـذای خـود مشـغول 
می شـوند. ماجـرای گرفتـن سـلفی های عجیـب و غریـب هم کـه دیگر گفتـن ندارد 
و همـه بـه خوبی با آن آشـنا هسـتند. اینسـتاگرام ایـن روزها نه فقط یک اپلیکیشـن 
بـرای اشـتراک گـذاری لحظه های مهم زندگی اسـت، بلکه برنامه ای اسـت که شـما 
بـا اسـتفاده از آن قـادر هسـتید تـا تـک تـک ثانیه هـای زندگی خـود را بـه بقیه هم 
نشـان داده و آن ها را در احسـاس خود سـهیم و شـریک کنید. نکته جالبی که وجود 
دارد ایـن اسـت کـه مـردم به چنین سـبکی از زندگـی به یکبـاره عالقه نشـان دادند 
و هیـچ محدودیـت سـنی هـم در ایـن میان در کار نیسـت. ایـن روزها پـدر و مادرها 
هـم بـه گرفتن سـلفی ها یـا عکس هـای مختلف و اشـتراک گذاری ایـن عکس ها در 
اینسـتاگرام عالقـه نشـان می دهنـد و ایـن ماجرا باعث شـده اسـت که روزانه شـاهد 
افزایـش تعـداد کاربران این اپلیکیشـن محبوب باشـیم. رشـد کاربران اینسـتاگرام در 
عـرض دو سـال دو برابـر بوده اسـت و این رقم جـای تامل دارد. تنهـا در طول ۶ ماه 
گذشـته ۱۰۰ میلیـون کاربـر اینسـتایی شـدند و برنامـه نویسـان نیز سـعی کرده اند با 
افـزودن ویژگی هـای جدیـد بـه جذابیت های این شـبکه اجتماعی تصویـری بیفزایند. 
قابلیـت پخـش زنـده ویدئویـی، محـو تصاویـر و ویدئوهـا در پیام های مسـتقیم برای 
دوسـتان و نیـز ذخیـره پسـت ها در تب هـای خصوصی ازجملـه ویژگی هـای جدیدی 
اسـت کـه بـه اینسـتاگرام افزوده  شـده اسـت. تبلیغـات در اینسـتاگرام همچنین یکی 
از فاکتورهـای موفقیـت ایـن شـبکه اجتماعـی اسـت تـا جایی کـه اکنـون ۵۰۰ هزار 
مبلـغ و تبلیغ کننـده دارد کـه سـاالنه ۵/۱ میلیـارد دالر از بابت تبلیغات کسـب درآمد 
می کننـد. پیـش بینـی می شـود تا سـال ۲۰۱۸ درآمـد اینسـتاگرام از بابـت تبلیغات از 
رقـم ۵ میلیـارد دالر هـم بگـذرد. هرچنـد ایـن اپلیکیشـن تعـداد کاربران فعـال خود 
را بـه صـورت رسـمی اعـالم نکـرده اسـت امـا ارسـال مسـتقیم پیـام از سـوی ۳۰۰ 
میلیـون کاربـر در حـال حاضرانجـام می شـود که در مقایسـه با رقم ۸۰ میلیون سـال 
گذشـته رشـد ۴ برابـری را نشـان می دهـد. بـا نـگاه به گذشـته می تـوان فهمید پس 
از راه انـدازی اپ اینسـتاگرام در سـال ۲۰۱۰ پـس از گذشـته سـه ماه تنهـا ۱ میلیون 
کاربـر از آن اسـتقبال کردنـد. آوریـل ۲۰۱۲ فیـس بـوک بـا پرداخت ۱ میلیـارد دالر 
ایـن شـبکه تصویـری را خرید و بـه زیرمجموعه های خـود اضافه کرد و همـه از این 
خریـد بـه عنـوان یکـی از هوشـمندانه ترین تصمیمات مـارک زاکربرگ نـام می برند. 
کویـن سیسـتروم مغـز متفکـر اینسـتا چهـره ای کـه اینـک از ایـن شـبکه می بینیـد 
را بـرای کاربـران توسـعه داد. طـی چنـد مـاه گذشـته بـا آپدیت هـای مختلفـی کـه 
از اینسـتاگرام دیده ایـم، مدیـران ایـن اپلیکیشـن سـعی کرده انـد تـا مشـکالت ریز و 
درشـت ایـن شـبکه اجتماعـی را از بین بـرده و قابلیت های بیشـتری همانند اسـتریم 

زنـده ویدئویـی و قابلیـت الیـک کامنـت را به آن اضافـه کنند.
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