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کت  بتی حال و آیندهقاهای ر برریس موقعیت  B&Oشر

، B&Oیا همان « 2انداولوفسنبنگ»سکوت است.  کند با افتخار از آن یاد یم «1توربن بالگارد سورنسن»وزها صدایی که این  

ونیمحصوالت  ییک کمپای  دانماریک در زمینه کت . باشد یم یکالکنی   A8که برای خودرو آئودی  آخرین محصول صویی این شر

صدای این سیستم را بر با این حال، در صوریی که  . باشد یم وات 1000ی وسعت صویی برابر با  دارا است،طرایح شده

ون روی باالترین حالت خود قرار دهید،   شود. شنیده نیمصدایی هیچ از ماشیر  بنر

ویت موتور در نمایشگاه، صویی  این سیستم  است. الر د  000,7حدود قیمت آن شود و یمدر ماه ژانویه وارد بازار   3دینی

ورود ارتعاشات اند که مانع ب شدهصنصدف  شکل ای در محفظهها از آنهر کدام و بلندگو است  14 این سیستم دارای

ون از خودرو راه پیدا نیم ،باس ترین صدایکوبندهو  بلندترین جالب اینجاست که . شوند به بدنه خودرو یم  . کند به بنر

ضایتمندی ر عامل  چه را که آقای سورنسن از آن به عنوانآنتوانند یمشوند، یعت  کسای  که از کنار خودرو رد یمرهگذرها 

 یاد یم کند را تجربه نمایند: آرامش.   B&O ت محصوال  از 

کت  کتدسته از جز آن  B&Oشر ونیکعرضه  با نزدیک شدن به کریسمس کهاست   هایی شر را   خود  محصوالت الکنی

ش  کت اهمیت زیادی برای طرایح و زیبایی  دهد. یمگسنی بازاریایی  و برای شنایس محصوالت خود قائل استاین شر

وی یم   این . کند محصوالت خود از این الگو پنر
 

اشیی  دطرف  از  بخشد. یمروح  به فضا و محیط، صدا کیفیت به اندازه   ،ویژیک

فته و قیمت   تری برخودار است. هایی اقتصادی از اهمیت کممحصوالیی با تکنولوژی پیشر

یانش در هرجایی که هستند احسایس شبیه به در خانه خود بودن را تجربه کنند، خواه در هتل یا  این برند سیع دارد تا مشنی

که   ستیمیسدر کنار گردید و گرم و نرمتان باز یمبه خانه   از یک روز پر مشغلهبعد  ،تصور کنید . خودرو شخیص خود باشند 

امن برای ای این سیستم پیلسورنسن  یآقابه گفته . رسانید روز خود را به پایان یم استصدا یی  رسای  در حیر  خدمت

 . ستشما

سینماهای  فروشاز درآمد خود را از طریق درصد  60در حال توسعه است، آمریکا در ایاالت متحدهیی که اروپا رند این ب

 که ارزش آن
 

کت ترین سیستم گران  آورد. رسد، به دست یمدالر یم 250،000ها به خانیک شامل تلویزیون با صفحه این شر

این سیستم آنچنان  باشد. دور یماز راه تنظیمم نورپردازی با قابلیت سیستنمایش تخت، سیستم صویی و بلندگو، پرده و 

کت را  کیفیت بلندگوهایش،  رغمعیلکم هزینه نیست و رسد  هم که به نظر یم کت این شر نوآور و  های صویی در زمره شر

کت، که به مبلغ -ی  -امپخش دستگاه  . دهد قرار نیم خالق رسد، درست بعد از دالر در آمریکا به فروش یم 460تری این شر

کت پاد عرضه آی ن  . وارد بازار شد ، اپلتوسط شر در گروه  ،با مشارکت سامسونگ توسعه پیدا کرد  هم که 4گویسر همراه سنر
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این به تازه واردان  یبصناغلب که   بودند  یی هادر صدد کسب مزیت یبقی ر هاکمپای  نگرفت.  ها قرار نسل سوم  دستگاه

 یط یم B&Oکه   در حایل  ،شود عرصه یم
 

 کرد. مسنر خود را به آهستیک

کت فرد ه ب تکنولوژی منحص  هایهایی مجهز به بلندگو  ،این شر نمودن صدا در داخل  تنظیم است که برای هوشمند  لن  

کت خصو «5سو ب»با این حال  . شود ها استفاده یماتاق ، به طور واضح از ، شر کت است کهرقییص و آمریکایی  بان این شر

ی کت  در زمینه نوآوری دارد.  شهرت بیشنی اع کرد با قابلیت حذف صدایهایی هدفوناین شر ه مزاحم در پس زمینه را اخنی

 . است

کت  رغم تمایم این موارد،عیل  . استشان دادهاز خود ن، عملکرد خویی د گنر ن یمرا جش که هشتادمیر  ساگرد خود   B&Oشر

در سال  یک کمپای  دانماریک دیگر به نام لگو  ، با ورود آقای سورنسن از 1992سال اواخر در یک دوره سکون بعد از 

کت جای  تازه گرفت.  ،2001 کت در شش ماه نخست این شر  . درصدی داشت 10رشدی  ،ماه اگوست 31تا  ،سود شر

کت ننر  ام درصد سه مردم برای خرید محصوالت توانایی مایل  افزایش است و دلیل آنه داشتای رشد قابل مالحضه این شر

کت است.   این شر

کت یممدیر  تی ح است که ثروتمند قشر مرفه و یعت   کنندگانصفماز درصد  2بیشنی بر روی  ما  تمرکز  : گوید عامل این شر

  قابل توجه است.  به خودی خود این مقدار 

کت  است و سیع دارد به شناخته شدهه خویی خصوص در انگلستان، سوییس و آلمان بکشورهای اروپایی به  در  B&Oشر

ییبازارهای ب کت کند. اینراه پیدا   در دنیا  شنی  فروشگاه 14باشد و برنامه دارد تا شعبه در چیر  یم 6دارای ن اکنو م ه شر

 اندازی نماید. دیگر را در شاش این کشور راه

کت  فت B&Oشر  و تلویزیون، مردمجوید. سود یمننر  های تکنولوژی از پیشر
 

پیکر را های تخت و غولسینماهای خانیک

ده به شعت الوحکنند و به روز رسای  یمصویی خود را های سیستم . کنند های المت  خود یمتلویزیون جایگزین را های فشر

کت را فرصت  ،ها تمایم این دهند. های دیجیتایل تغینر یمبه فایل ونییک نظنر به شر  بتوانند  دهد تا یم  B&Qهای الکنی

 ند. قرار بده خریدارانشاندر اختیار های چندگانه قابلیت با محصوالیی 

صی به بزیبایی  ،های صویی و تصویریدستگاه ه در انتخابک  این مهم است یدهندهنشان  B&Oرشد  ،ها اینعالوه بر 

ها تازه مواجه ها و دستگاهکنندگان با خیل عظییم از شکلاز آنجایی که مصف صدا حائز اهمیت است.  کیفیتاندازه  

 برایشان لذتهستند و استفاده از آخرین تکنولوژی برای همگان آسان نیست، 
 

 موسیقی  دستگاه پخش تر است. بخشسادیک

کت  است.  شبایرا مدیون طرایح زی موفقیت خود که   باشد دست یمای از این نمونه، افزار آنمراه نرماپل به ه شر

کت  اک مورد و اپل در یک  B&Oشر کت،  دارند. طراحبا یکدیگر وجه اشنی مانند همکار خود « 6د لوییسدیوی»ارشد این شر

د است، سبک به یجد مدرن و  یحاطر  دارایپاد  در حایل که آی ،ین وجود با ا ، اهل بریتانیا است. «7ایو جاناتان» اپل در 
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 رادیویی که توسط  های گذشته دارد. ریشه در دهه B&O خصوص 
در سال  «9اسوین الوفست»و  «8پینی بنگ »از اولیر 

کت باعث تولید شد، طرایح تمام محصوالت ریشه در مکتب مدرن باهاوس دارند.  1920  جلوه براق محصوالت این شر

کت در بریتانیا  و محبوبیت موفقیت   . میالدی شد  60 یدهه خصوص در به، این شر

چنر  شبیه به شود و همهتر یمشلوغروز در دنیایی که روزبه . ماندگار و رو به رشد  کیفیتی است  طرایح،»: گوید سورنسن یم

کت به صورت پی . کدیگرند، زیبایی معنای ژرف  دارد ی تر نمودن محصوالت خود، چه در سته سیع در هرچه سادهو این شر

یانش، شخیص دارد و طرایح خود را ها خانه، ماشیر  و یا حتی هتل  که تیلاگر در اتاق هکند. سازی یمبا توجه به نیاز مشنی

رصف دیدن از زمان خود را دقیقه  15خواهید با چهار دستگاه ریموت مواجه شوید، در حایل که تنها یم اقامت دارید در آن 

 . روید یمبه بار هتل  شدن خیال آن خواهیدشد و برای شگرمم است که یی ای از تلویزیون نمایید، مسلشبکه

 به شما چناچه در مواجهه با محصویل احسایس از 
 

بود تا پول  قطعا خوشحال خواهید  نشود، منتقل حماقت و خنیک

دازید.  ی بابت آن بن  کت مسنی، اکنر مشنی B&O محصوالت  به دلیل قیمت بیشنی از سایر  تر و البته ثروتمند های این شر

ونییک هستخریداران دستگاه خانه، مند و به نقل از آقای سورنسن انتخاب آنهای الکنی ینمای و یا س اشیر  ها بیر  داشیی  آشن  

 
 

ین و معموال خواهان با کیفیتسال سن دارند  25 یمعموال باالها است؛ آن جدید خانیک . در ها هستند دارایی ترین و بهنی

یترجی حقیقت   تر است. داشیی  محصوالت کمنی و با کیفیت ها ح این دسته از مشنی

کت به نویع یک چالش بازاریایی است.  ،مکانیا با هر فرد و  طرایح متناسبنیاز به  گرای  و همچنیر  ،در حقیقت  B&Oشر

همحصوالت خود را برای رقابت به فروشگاهقادر نیست  و پشت  ها سهای ارسال کند تا شاید با قرار گرفیی  در قفهای زنجنر

یان تازه ها یننی وی کتاز این رو  . ای به خود جلب کند مشنی و همکاری با  انحصاری هایفروشگاهبازگشایی  ، تالش این شر

 ها هستند دارد. در حال ساخت و تبدیل خانه هموارهکه است   همچون معماران یی هاواسطه

کت با چالش ،با وجود رشد روزافزون کت برای  چالش ترینایساس هایی ننر  مواجه است. این شر  قاعد نمودنمتاین شر

یان  کتاست. مشنی نه تنها محصویل با طرح زیبا بلکه مطابق با آخرین سیع دارد به خریداران اثبات نماید که  همیشه این شر

 دهد. ها قرار یمکنولوژی در اختیار آنت

کت اذعان داشته کشورهای سوییس و   در  خریداران برای B&Oدلیل محبوبیت محصوالت   است کهمدیرعامل این شر

کت استماندگاری باالی محصوالت این ، آلمان ونییک ارزانم از طرف  مقاومت . شر  باال رفته قیمت ننر   حصوالت الکنی

میالدی، به نظر 1992های سال نتتا ا عجیب نیست.  آنچنانامروزه کارکردن یک سیستم صویی به مدت ده سال  و  است

کیم کترسید که این شر کت ی سورنسنورود آقازمینه و این خود  است های آسیایی عقب افتادهت از شر را محیا  به این شر

  . نمود 

کت کنند بعیص  از مردم گمان یم های و قابلیت و آنچنان به کیفیتتکیه دارد محصوالت خود بیشنی بر طرایح  B&O شر

کترو از این. دهد توجیه نشان نیم محصوالت  بیشنی در  کت B&O مدیرعامل شر برای نشان دادن  معتقد است این شر
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کت،  از طرف  دیگر این . ش استمحصوالت و بهبود کیق   توسعهبه شعت بخشیدن نیازمند  پویایی و کارآمد بودن خود، شر

 و پیچید  شیوهالتش در نحوه ارائه محصو 
 

کت  در پیش گرفته خایص هاییک و ارائه محصوالت کامل است. الویت این شر

 است و ارصار بر پیشتاز بودن در این عرصه را ندارد.  تکنولوژی قابل اعتماد 

کت در معرض خطر از دست دادن ارتباط خود با نسل جدیدی اساین  یشر التش صو ان محت که احتمال دارد در آینده مشنی

وع به عرضه محصوالیی ، با حفظ استدانداردهای خود، از این رو  باشند.  رادیو  . است نمودهتری های نسبتا پاییر  با قیمتشر

 به 850قابل حمل به مبلغ 
 

در زمره  دالر  1200گو به مبلغ د دالر و یک جفت بلن 2750مبلغ  دالر، سیستم صویی خانیک

ند این محصوالت قرار یم نیست و  عموم مردمهمچنان مورد پسند  این محصوالت  قیمتکه وجود آنبا  اشاره کرد.  گنر

ی نیم یان بیشنی ده کردن مطلوبیت خود، بدون ایجاد تغینر ناگهای  در   B&Oشود، مقصود باعث جذب مشنی ول اص گسنی

ی هسته. ان استو برای افراد ج دعوتنامهبه قول آقای سورنسن این یک نوع  اش است. اولیه کت  هایاصیل مشنی این شر

کت  همان خریداران مسن و ثروتمند هستند.  ارائه محصوالیی با به کمک  تا افراد جدیدی رااست  مشتاقبا این حال این شر

 کند. تر به دنیای خود دعوت  های قابل مقایسه و دست یافتت  قیمت

 

 

ینس  جذابالگوی   : B&Oبنر 

  ، ی داشته است.  B&Oدرآمد در سال اخنر ش ابا این حال از نظر تکنولوژی در مقایسه با رقیبان رشد چشم گنر

 است. تری داشتهنوآوری کم

  وع به تبدیل و ارتقای وسیلهرشد و تسعه این تجارت زمای  اتفاق افتاد که  خود خریداران شر
 

های برفی و خانیک

 نمودند. 

 تاکید B&O استفاده آسان است های محدود و ، قابلیتالیی با دیزاین خاص، کیفیت ممتاز ارائه محصو . 

 کت حایک از آن است که اکنر خریدقیمت از خریداران  تر از معمولرادی ثروتمند و مسناران، افهای باالی این شر

کت   ها هستند. سایر شر

 موضوعایی برای گفتگو: 

کت -1 کت چه  کنید؟ برتری اینرغم وجود رغیبان شسخت را چگونه ارزیایی یم، عیل B&Oموفقیت ماندگار شر شر

ی است؟  چنر 

کت در آن سیع در رغبت دارد را چگونه تعریف کرده و آن را در چه طبقه  -2  کنید؟بندی یمای دستهبازاری که این شر

اتژی -3 کت از چه اسنی ، این شر اتژی کند؟ به نظر شما گذاری خود استفاده یمهایی در هدفدر حال حارص  این اسنی

؟  ماندگار است یا خنر

اتژی» شده از مجموعه مقاالت ردانده برگ کت ه«های رقابتی  و موقعیتهای بازاریایی اسنی  مورا. ، ترجمه شده در شر


