برریس موقعیتهای رقا یبت حال و آینده رشکت B&O
صدای که اینوزها «توربن بالگارد سورنسن »1با افتخار از آن یاد یمکند سکوت است« .بنگانداولوفسن »2یا همان ،B&O
ی
ی
یک کمپای دانماریک در زمینهی محصوالت ی
صوی این رشکت که برای خودرو آئودی A8
الکنونییک یمباشد .آخرین محصول
ی
ی
صوری که صدای این سیستم را بر
صوی برابر با  1000وات یمباشد .با این حال ،در
طرایح شدهاست ،دارای وسعت
صدای شنیده نیمشود.
ماشی هیچ
روی باالترین حالت خود قرار دهید ،ربنون از
ر
ی
ی
صوی ،در نمایشگاه موتور ی
دینویت 3در ماه ژانویه وارد بازار یمشود و قیمت آن حدود  7,000دالر است.
این سیستم
این سیستم دارای  14بلندگو است و هر کدام از آنها در محفظهای صدف شکل نصب شدهاند که مانع ورود ارتعاشات
به بدنه خودرو یمشوند .جالب اینجاست که بلندترین و کوبندهترین صدای باس ،به ربنون از خودرو راه پیدا نیمکند.
رهگذرها یعت کسای که از کنار خودرو رد یمشوند ،یمتوانند آنچه را که آقای سورنسن از آن به عنوان عامل رضایتمندی
از محصوالت  B&Oیاد یم کند را تجربه نمایند :آرامش.
رشکت  B&Oجز آن دسته از رشکتهای است که با نزدیک شدن به کریسمس عرضه محصوالت ی
الکنونیک خود را
ی
ی
ر
یای
یبایشنایس محصوالت خود قائل است و برای بازار ی
گسنش یمدهد .این شکت اهمیت زیادی برای طرایح و ز ی
محصوالت خود از این الگو رپنوی یمکند .این ویژیک ،به اندازه کیفیت صدا ،به فضا و محیط روح یمبخشد .از طرف د ی
اشی
ی
ر
های اقتصادی از اهمیت کمتری برخودار است.
محصوالی با تکنولوژی پیشفته و قیمت ی
این برند سیع دارد تا ی
هرجای که هستند احسایس شبیه به در خانه خود بودن را تجربه کنند ،خواه در هتل یا
مشنیانش در
ی
خودرو شخیص خود باشند .تصور کنید ،بعد از یک روز پر مشغله به خانه گرم و نرمتان باز یمگردید و در کنار سیستیم که
حی خدمترسای ییصدا است روز خود را به پایان یمرسانید .به گفته آقای سورنسن این سیستم پیلای امن برای
در ر
شماست.
این برند اروپا یی که در ایاالت متحدهآمریکا در حال توسعه است 60 ،درصد از درآمد خود را از طریق فروش سینماهای
خانیک که ارزش آنها به  250،000دالر یمرسد ،به دست یمآورد .گرانترین سیستم این رشکت شامل تلویزیون با صفحه
ی
صوی و بلندگو ،پرده و سیستم نورپردازی با قابلیت تنظیم از راهدور یمباشد .این سیستم آنچنان
نمایش تخت ،سیستم
ی
صوی نوآور و
هم که به نظر یمرسد کم هزینه نیست و عیلرغم کیفیت بلندگوهایش ،این رشکت را در زمره رشکتهای
خالق قرار نیمدهد .دستگاه پخش ام-ی-تری این رشکت ،که به مبلغ  460دالر در آمریکا به فروش یمرسد ،درست بعد از
عرضه آیپاد توسط رشکت اپل ،وارد بازار شد .ر
سنن4هم که با مشارکت سامسونگ توسعه پیدا کرد ،در گروه
گویس همراه ر
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نسل سوم دستگاهها قرار نگرفت .کمپایهای رقیب در صدد کسب مزیتها یی بودند که اغلب نصیب تازه واردان به این
مسن خود را به آهستیک یط یمکرد.
عرصه یمشود ،در حایل که  B&Oر
ر
های مجهز به لنهای هوشمند است که برای تنظیم نمودن صدا در داخل
تکنولوژی منحص به فرد این شکت ،بلندگو ی
آمریکای ،به طور واضح از رقیبان این رشکت است که
اتاقها استفاده یمشود .با این حال «بوس ،»5رشکت خصویص و
ی
بیشنی در زمینه نوآوری دارد .این رشکت هدفونهای با قابلیت حذف صدای مزاحم در پس زمینه را ی
ی
اخناع کرده
شهرت
ی
است.
خوی از خود نشان دادهاست.
عیلرغم تمایم این موارد ،رشکت  B&Oکه
هشتادمی ساگرد خود را جشن یم ر
ر
گند ،عملکرد ی
بعد از یک دوره سکون در اواخر سال  ،1992با ورود آقای سورنسن از یک کمپای دانماریک دیگر به نام لگو در سال
 ،2001این رشکت جای تازه گرفت .سود رشکت در شش ماه نخست ،تا  31ماه اگوست ،رشدی  10درصدی داشت.
توانای مایل مردم برای خرید محصوالت
درصد سهام این رشکت رنن رشد قابل مالحضهای داشته است و دلیل آن افزایش
ی
این رشکت است.
مدیرعامل این رشکت یمگوید :تمرکز ما ی
بیشن بر روی  2درصد از مصفکنندگان یعت ر
قش مرفه و ثروتمند است که ح یت
این مقدار به خودی خود قابل توجه است.
خوی شناخته شدهاست و سیع دارد به
رشکت  B&Oدر کشورهای
اروپای بهخصوص در انگلستان ،سوییس و آلمان به ی
ی
ی
چی یمباشد و برنامه دارد تا  14فروشگاه
بازارهای بیشنی در دنیا راه پیدا کند .این رشکت هم اکنون دارای  6شعبه در ر
دیگر را در شاش این کشور راهاندازی نماید.
رشکت  B&Oاز ر
پیشفتهای تکنولوژی رنن سود یمجوید .مردم ،سینماهای خانیک و تلویزیونهای تخت و غولپیکر را
ی
صوی خود را به روز رسای یمکنند و به شعت الوحهای ر
فشده را
جایگزین تلویزیونهای المت خود یمکنند .سیستمهای
تغین یمدهند .تمایم اینها ،فرصت را به رشکتهای ی
نظن  B&Qیمدهد تا بتوانند
الکنونییک ر
به فایلهای دیجیتایل ر
ی
محصوالی با قابلیتهای چندگانه در اختیار خریدارانشان قرار بدهند.
ی
یبای بصی به
عالوه بر اینها ،رشد  B&Oنشان دهندهی این مهم است که در انتخاب دستگاههای صوی و تصویری ،ز ی
آنجای که مصفکنندگان با خیل عظییم از شکلها و دستگاهها تازه مواجه
اندازه کیفیت صدا حائز اهمیت است .از
ی
ی
موسیق
هستند و استفاده از آخرین تکنولوژی برای همگان آسان نیست ،سادیک برایشان لذتبخشتر است .دستگاه پخش
رشکت اپل به همراه نرمافزار آن ،نمونهای از این دست یمباشد که موفقیت خود را مدیون طرایح زیبایش است.
رشکت  B&Oو اپل در یک مورد با یکدیگر وجه ی
اشناک دارند .طراح ارشد این رشکت« ،دیوید لوییس »6مانند همکار خود
در اپل «جاناتان ایو ،»7اهل بریتانیا است .با این وجود ،در حایل که آی پاد دارای طرایح مدرن و جدید است ،سبک به
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خصوص  B&Oریشه در دهههای گذشته دارد .از اولی رادیوی که توسط « ی
پین بنگ  »8و «اسوین الوفست »9در سال
ر
ی
 1920تولید شد ،طرایح تمام محصوالت ریشه در مکتب مدرن باهاوس دارند .جلوه براق محصوالت این رشکت باعث
موفقیت و محبوبیت این رشکت در بریتانیا ،بهخصوص در دههی  60میالدی شد.
ی
چن شبیه به
دنیای که روزبهروز شلوغتر یمشود و همه ر
سورنسن یمگوید« :طرایح ،کیفیت است ماندگار و رو به رشد .در ی
یبای معنای ژرف دارد .این رشکت به صورت پیوسته سیع در هرچه سادهتر نمودن محصوالت خود ،چه در
یکدیگرند ،ز ی
حت هتلها دارد و طرایح خود را با توجه به نیاز ی
ماشی و یا ی
مشنیانش ،شخیصسازی یمکند .اگر در اتاق هتیل که
خانه،
ر
در آن اقامت دارید با چهار دستگاه ریموت مواجه شوید ،در حایل که تنها یمخواهید  15دقیقه از زمان خود را رصف دیدن
شبکهای از تلویزیون نمایید ،مسلم است که ییخیال آن خواهیدشد و برای شگرم شدن به بار هتل یمروید.
چناچه در مواجهه با محصویل احسایس از حماقت و خنیک به شما منتقل نشود ،قطعا خوشحال خواهید بود تا پول
اکن ی
بیشنی بابت آن بندازید .به دلیل قیمت محصوالت  ،B&Oر
ی
مشنیهای این رشکت مسن و البته ثروتمندتر از سایر
خریداران دستگاههای ی
ی
اشی و یا سینمای
الکنونییک هستند و به نقل از آقای سورنسن انتخاب آنها ربی
داشی آشنخانه ،م ر
خانیک جدید است؛ آنها معموال باالی  25سال سن دارند و معموال خواهان با کیفیتترین و ی
بهنین دار یایها هستند .در
داشی محصوالت ی
حقیقت ترجیح این دسته از ی
ی
کمن و با کیفیتتر است.
مشنیها
یای است .رشکت B&O
در حقیقت،گرای و
ر
همچنی نیاز به طرایح متناسب با هر فرد و یا مکان ،به نویع یک چالش بازار ی
زنجنهای ارسال کند تا شاید با قرار ی
گرفی در قفسهها و پشت
قادر نیست محصوالت خود را برای رقابت به فروشگاههای ر
ی
ی
ر
گشای فروشگاههای انحصاری و همکاری با
وینینها مشنیان تازهای به خود جلب کند .از این رو ،تالش این شکت باز ی
واسطهها یی همچون معماران است که همواره در حال ساخت و تبدیل خانهها هستند دارد.
ر
های رنن مواجه است .اسایسترین چالش برای این رشکت متقاعد نمودن
با وجود رشد روزافزون ،این شکت با چالش ی
ی
مشنیان است .این رشکت همیشه سیع دارد به خریداران اثبات نماید که نه تنها محصویل با طرح زیبا بلکه مطابق با آخرین
تکنولوژی در اختیار آنها قرار یمدهد.
مدیرعامل این رشکت اذعان داشتهاست که دلیل محبوبیت محصوالت  B&Oبرای خریداران در کشورهای سوییس و
آلمان ،ماندگاری باالی محصوالت این رشکت است .از طرف مقاومت محصوالت ی
الکنونییک ارزان قیمت رنن باال رفته
ی
صوی به مدت ده سال آنچنان عجیب نیست .تا انتهای سال 1992میالدی ،به نظر
است و امروزه کارکردن یک سیستم
آسیای عقب افتاده است و این خود زمینه ورود آقای سورنسن به این رشکت را محیا
یمرسید که این رشکت از رشکتهای
ی
نمود.
ی
بیشن بر طرایح محصوالت خود تکیه دارد و آنچنان به کیفیت و قابلیتهای
بعیص از مردم گمان یمکنند رشکت B&O
ی
بیشن در محصوالت توجیه نشان نیمدهد .از اینرو مدیرعامل رشکت  B&Oمعتقد است این رشکت برای نشان دادن
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پویای و کارآمد بودن خود ،نیازمند شعت بخشیدن به توسعه و بهبود کیق محصوالتش است .از طرف دیگر این رشکت،
ی
در نحوه ارائه محصوالتش شیوه و پیچیدیکهای خایص در پیش گرفته است .الویت این رشکت ارائه محصوالت کامل و
تکنولوژی قابل اعتماد است و ارصار بر پیشتاز بودن در این عرصه را ندارد.
این رشکت در معرض خطر از دست دادن ارتباط خود با نسل جدیدی است که احتمال دارد در آینده ی
مشنیان محصوالتش
ی
پاییتری نموده است .رادیو
باشند .از این رو ،با حفظ استدانداردهای خود ،رشوع به عرضه محصوالی با قیمتهای نسبتا ر
ی
صوی خانیک به مبلغ  2750دالر و یک جفت بلندگو به مبلغ  1200دالر در زمره
قابل حمل به مبلغ  850دالر ،سیستم
گنند اشاره کرد .با وجود آنکه قیمت این محصوالت همچنان مورد پسند عموم مردم نیست و
این محصوالت قرار یم ر
بیشنی نیمشود ،مقصود  B&Oی
ی
باعث جذب ی
تغین ناگهای در اصول
مشنیان
گسنده کردن مطلوبیت خود ،بدون ایجاد ر
اولیهاش است .به قول آقای سورنسن این یک نوع دعوتنامه برای افراد جوان است .هسته اصیل ی
مشنیهای این رشکت
ی
محصوالی با
همان خریداران مسن و ثروتمند هستند .با این حال این رشکت مشتاق است تا افراد جدیدی را به کمک ارائه
قیمتهای قابل مقایسه و دست یافتتتر به دنیای خود دعوت کند.

الگوی جذاب ربنینس :B&O


گنی داشته است .با این حال از نظر تکنولوژی در مقایسه با رقیباناش
اخن ،درآمد  B&Oرشد چشم ر
در سال ر
نوآوری کمتری داشتهاست.



رشد و تسعه این تجارت زمای اتفاق افتاد که خریداران رشوع به تبدیل و ارتقای وسیلههای ی
برف و خانیک خود
نمودند.




تاکید B&Oارائه محصو ی
الی با دیزاین خاص ،کیفیت ممتاز ،قابلیتهای محدود و استفاده آسان است.
قیمتهای باالی این رشکت حایک از آن است که ر
اکن خریداران ،افرادی ثروتمند و مسنتر از معمول خریداران از
سایر رشکتها هستند.

ی
موضوعای برای گفتگو:
ر
یای یمکنید؟ برتری این رشکت چه
 -1موفقیت ماندگار شکت  ،B&Oعیلرغم وجود رغیبان شسخت را چگونه ارز ی
چنی است؟
ر
 -2بازاری که این رشکت در آن سیع در رغبت دارد را چگونه تعریف کرده و آن را در چه طبقهای دستهبندی یمکنید؟
اسناتژیهای در هدفگذاری خود استفاده یمکند؟ به نظر شما این ی
 -3در حال حارص ،این رشکت از چه ی
اسناتژی
ی
خن؟
ماندگار است یا ر
ی
ی
رقابت» ،ترجمه شده در رشکت همورا.
یای و موقعیتهای
برگردانده شده از مجموعه مقاالت «اسناتژیهای بازار ی
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