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 فصل اول
 هایحوزه در رقبا با مبارزه جای به دهدمی  اجازه هاسازمان به آبی اقیانوس استراتژی

 .کنند ایجاد خودشان برای جدیدی کامالً بازارِ ِفضای ،جمعیت پر

 

  مبارزه  ی جا به رایز ،است یآب انوس یاق یکارها و کسب یاصل نکته  ،نشده  استفاده قبالً و نو یهاارزش  توسعه

  است موفق یزمان یآب انوس یاقکار و کسب  کی. ردیگ یدربرم را د یجد کار و کسب ی فضا جادیا ،یمیقد  یرقبا با

  داشته   یهماهنگ   هم  با  ،خدمات  ای  محصول   ی نسب  نهیهز  و   ده یفا  مت،یق  کند   حاصل  نانیاطم  بتواند   شرکت  که 

  ی برا  یا جانبه  همه  و  یاصول   کامل،   یکرد یرو  د یبا  ،فاکتورها  نیا  یهماهنگ   یبرا  یآب   انوس یاق  شرکت  کی.  باشند 

 هافرصت   زان یم  نیباالتر  ،حال  نیع  در   و  باشد   داشته  ان یمشتر  ارزش   شیافزا  و   خود  یهانه یهز  داشتن  نگه  نییپا

  ی آب  انوس یاق  شرکت   ،هاشرکت   همه  ندارد  یلزوم  .باشد   داشته   را  هاسک یر  ممکن  زان یم  نیترکم   و   کند   جاد یا  را

 . دارد را خود  ارزش  ، رقبا حوزه  ن یب در  بودن  نیبهتر شهیهم باشند،

  و  گذاره یپا ، 2003 سال در  .است ی آب انوس یاق شرکت کی  نمونه ن یبهتر (Tesla Motors)  وتورز مُ تِسال  

  ل یاتومب دکنندگان یتول دادن شکست یجا به گرفت م یتصم (Elon Musk) ماسک نو لُاِ ،تِسال رعاملیمد 

  جاد یا د یجد  کامالً حوزه کی  در یارزش  ، (Chrysler) ر سلِیکرا و  ، (GM)  امیج ،(Ford) ورد فُ چون یبزرگ

  ی هاشرکت   شتر یب  ، دوره  آن   در  .است  نشده   د یشد   آن  در  هنوز   رقابت   که   یکیالکتر  ی خودروها  حوزه یعنی    ؛کند 

  . این خودروها شدند ی م  دهینام  یقانون   یهانیماش   که   ساختند ی م  ید یبریه  و   یکیالکتر   یهانیماش   ی خودروساز

. یعنی هدف از تولید خودروهای قانونی  شدند ی م  د ی تول  انیمشتر  منافع  جهت  در  که بودند    ییهان یماش   برخالف

  تِسال  گرچه  . بود یطیمح ستیز یهای فناور  در  یگذارهیسرماو ترغیب دولت به  دولت ن یقوان از ی رو یپ صرفا

  با ی خودروها د یتول ازین که بود  یشرکت  نیاول ولی کرد، د یتول یکیالکتر یخودروها که ستین ی شرکت نیاول

  کار  هم اسپورت یِهانیماش  به لِیم  کنترل و خودروها یظاهر تیجذاب یرو  و کرد  برطرف را صفر یندگیآال
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  ی رار فِ از یتندتر شتاب 2015 سال یهاشیامآز در  و کرد عمل پرمصرفش یرقبا از بهتر تِسال  ،واقع در .کرد

(Ferrari) ، ُی نیورگالمب (Lamborghini )  ی بوگات و (Bugatti ) داد نشان خود  از . 

 


