
 

 

 بازار بزرگتر کی یبزرگ برا یدیواتس اپ، خر

 رسان ها امیبر بازار پ سبوکیراز و رمز سلطه ف

شبکه اجتماعی اینستاگرام  4104های خرید جدید فیسبوک آشکار شد. این شرکت که در آوریل ی زمزمهپشت پرده 4102ی در فوریه

را به قیمت یک میلیارد دالر خریداری کرده بود این بار روی یک استارتاپ موفق دیگر دست گذاشته بود. این بار رقم اعالم شده 

میلیارد دالر برای تملک واتس اپ بپردازد. اما چرا فیسبوک دست به چنین خریدی  01حاضر شده بود  بسیار بزرگ تر بود و فیسبوک

زد؟ و از آن مهمتر، چرا واتس اپ که به عنوان یک استارتاپ موفق در بعضی بازارها فیسبوک را هم شکست داده بود حاضر شد 

 اش شود؟پیشنهاد فیسبوک را بپذیرد و زیرمجموعه

کنند که دیوانگی باعث شده تا فیسبوک چنین رقمی پرداخت کند اما واتس اپ روی سرویسی دست گذاشته است که میمردم فکر 

ستر ها بر بدهد و کارکردی از تلفن همراه است که بسیاری از دیگر سرویسبیشترین زمان فعالیت کاربران را به خود اختصاص می

 .شوندآن قابل تعریف بوده یا از طریق آن تسهیل می

میلیون کاربر ماهانه رسیده بود و هر روز تقریبا یک میلیون نفر به تعداد کاربرانش اضافه  251واتس اپ به  4102در اوایل سال 

شد. واتس اپ در بازار بین المللی پیام رسان ها گوی سبقت را از رقبا ربوده بود در همین حال فیسبوک محصول مسنجر را به می

هایی برای تقویت مسنجر انجام شد و تعداد کاربران آن در ود اما از عملکردش رضایت نداشت. با وجود اینکه تالشبازار عرضه کرده ب

ی مطلوبی نداشت. با این وضعیت درصد افزایش یافت اما این اقدامات در بازارهای بین المللی نتیجه 01کشورهای آمریکا و کانادا تا 

اه گرفت و آنگهای دیگر مانند گوگل چنین اقدامی در پیش میکرد شاید یکی از غولنمی اگر فیسبوک اقدام به خرید واتس اپ

 پرداخت. بنا بر چنین دالیلی بود که تیم مدیریتی فیسبوکهای گزافی برای رقابت با صاحب جدید واتس اپ میفیسبوک باید هزینه

 .تثبیت کند تصمیم گرفت با خرید واتس اپ حضور خود در بازار پیام رسان ها را

ه اگرفت و آنگهای دیگر مانند گوگل چنین اقدامی در پیش میکرد شاید یکی از غولاگر فیسبوک اقدام به خرید واتس اپ نمی

 .پرداختهای گزافی برای رقابت با صاحب جدید واتس اپ میفیسبوک باید هزینه

نفر موجب شد نسلی از نرم  4راه اندازی شد، هنگامی که محدودیت سرویس اس ام اس به تبادل پیام بین  4111واتس اپ در سال 

ا وجود تنوع سلیقه مخاطبان در کشورهای مختلف، طراحی ها ایجاد شوند. بافزارهای پیام رسان با امکان ایجاد گروه برای تبادل پیام

ای بود که بسیار زود توسط کاربران بین المللی مورد استقبال قرار گرفت و به عنوان پیام رسان اصلی در اروپا و هند واتس اپ به گونه

توسعه مخاطبان بیشتری نسبت ای بود که هنگام خرید توسط فیسبوک در کشورهای در حال شناخته شد. رشد واتس اپ به گونه

میلیارد نفر جمعیت دارد. پس  0.1توان به هندی اشاره کرد که خودش به تنهایی به خود فیسبوک داشت. از جمله این کشورها می

 حاز لحاظ مخاطب، خرید واتس اپ عالوه بر تثبیت جایگاه فیسبوک در کشورهایی مانند آمریکا و کانادا، تصمیمی استراتژیک برای فت

 .رفتبازارهای اروپا و کشورهای در حال توسعه به شمار می

خرید واتس اپ عالوه بر تثبیت جایگاه فیسبوک در کشورهایی مانند آمریکا و کانادا، تصمیمی استراتژیک برای فتح بازارهای اروپا و 

 .رفتکشورهای در حال توسعه به شمار می

برای خرید واتس اپ اقدام نکرده است تا با قیمت پایین تری آن را تصاحب کند؟  شاید این سوال پیش بیاید که چرا فیسبوک زودتر

های برای خریدش صورت گرفته اما مدیران واتس در رادار فیسبوک قرار داشته و تالش 4104حقیقت این است که واتس اپ از سال 

سال  1شد با خرج کردن گذاری مید دالر ارزشمیلیار 0حدود  4104اپ اینقدر به خودشان اعتماد داشتند که شرکتی را که در 



 

 

میلیارد دالر به فروش برسانند. در این معامله واتس اپ یک برنده بود اما طرف دیگر هم به هیچ وجه بازنده نبوده  01زمان با رقم 

، 4102تا  4102سال است. فیسبوک دیر اما باز هم به موقع برای خرید واتس اپ اقدام کرد. پس از خریداری توسط فیسبوک، از 

 .میلیون به بیش از یک و نیم میلیارد کاربر فعال ماهانه رسیده است 251تعداد کاربران واتس اپ سه برابر شده و از 

میلیون به بیش از یک و  251، تعداد کاربران واتس اپ سه برابر شده و از 4102تا  4102پس از خریداری توسط فیسبوک، از سال 

 .فعال ماهانه رسیده است نیم میلیارد کاربر

میلیون کاربر دیگر نمی توانست با ساختاری که پیش آمده بود به مسیرش ادامه بدهد. اکنون الزم  511واتس اپ با رسیدن به مرز 

ترسی مند شد، دسی رشدش استفاده کند. اولین منفعتی که واتس اپ از آن بهرههای یک شرکت بزرگتر برای ادامهبود که از ظرفیت

 شان بهره مند شده بود و اکنونهزار نفر نیروی انسانی متخصص فیسبوک بود، افرادی که پیشتر اینستاگرام هم از ظرفیت 6به 

 گذاریهزار نفر رسیده است. فیسبوک در مسیر جذب این نیرو تجربیات زیادی اندوخته است و عالوه بر اشتراک 45تعدادشان به 

 .دهدی دیگری است که در اختیار واتس اپ قرار میرزش، آوردهی با انیروی انسانی، این تجربه

واتس اپ ضمن حفظ استقالل خود قادر خواهد بود  عالوه بر تسهیل نیروی انسانی مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، اعالم کرد که

شود فیسبوک به استقالل واتس اپ احترام های فیسبوک استفاده کند. در این تعامل وقتی گفته میها و زیرساختاز سرویس

دش ل و برنکند استقالل آن در انتخاب مسیر محصوکند بلکه سعی میگذارد، منظور این نیست که آن را به حال خودش رها میمی

ها و عملیات واتس اپ بسیج کرده و ها، طراحیریزیهایش را برای بهبود برنامهرا حفظ کند و در عین حال تمام امکانات و توانایی

 .کندها را تسهیل میدسترسی به آن

هایش برای زایی، برنامههای مالی این امکان را فراهم آورد که واتس اپ به جای تمرکز بر روی درآمدی حمایتفیسبوک با ارائه

گسترش بازار و جذب مخاطبین را پیگیری کند. در فیسبوک یک تیم تخصصی به موضوع رشد اختصاص داده شده و سطح مهارت 

میلیارد مخاطب به وضوح مشخص است. وقتی زاکربرگ از لزوم تمرکز واتس اپ بر روی  4.4ها در دستیابی فیسبوک به بیش از آن

 .ای را هم برای تسریع رشد آن در نظر گرفته استتما منابعی مانند این تیم حرفهزند حرشد حرف می

خرید یک استارتاپ یا شرکت در حال رشد توسط یک شرکت بزرگتر بیشتر از اینکه رنگ و بوی معامله داشته باشد، فرصتی برای 

 .تسهیل تعامل و همکاری است

کت در حال رشد توسط یک شرکت بزرگتر بیشتر از اینکه رنگ و بوی معامله داشته در دنیای امروز فناوری خرید یک استارتاپ یا شر

باشد، فرصتی برای تسهیل تعامل و همکاری است چنانکه در مورد فیسبوک و واتس اپ شاهد عملکرد مستقل واتس اپ پس از 

ش کسب و کار و دستیابی به های دیگری برای گستربینیم که هر دو طرف از ظرفیتخریداری توسط فیسبوک هستیم و می

ی هستند هایهایی به بزرگی فیسبوک نداشته باشیم اما مجموعهشوند. در فضای کسب و کار ایران شاید شرکتمند میشان بهرهاهداف

ر اگذاری مشابه فیسبوک عالوه بر کمک به توسعه کسب و کارهای نوپا، آینده بازهای خرید و سرمایهسازی مدلکه در صورت پیاده

 .شان را تامین کند، رقم بزنندو کسب و کارشان را آنگونه که منافع مالی و استراتژیک

 


