واقعیت ها درباره سایت علی بابا چیست؟

شاید همه ما سایت علی بابا را نشناسیم و یا به اندازه سایت گوگل مشهور نباشد ولی سایت علی بابا
چینی یکی از بزرگترین سایت های دنیا است که حجم عظیمی از معامالت دنیا را انجام می دهد.
واقعیت هایی درباره این سایت وجود دارد که در زیر به آنها اشاره کرده ایم:

 )1آقای "جک ما" بنیانگذار سایت علی بابا ،یک معلم زبان انگلیسی بود و سایت خود را از آپارتمان
یک خوابه خود در استان ژجیانگ در سال  1۹۹۱شروع کرد.
 )2در روزهای اول کارکنان به گونه ای برنامه ریزی کرده بودند که هنگام فرستادن ایمیل به مشتریان
آمریکایی خود ،شهروند چینی قلمداد نکنند.
 )3سایت علی بابا در خرده فروشی های اینترنتی در چین  ۱۸درصد از تجارت آنالین را در اختیار
دارد.
 )4علی بابا اولین تجارت "جک ما" نیست وی سایت  Yellow pagesچین را نیز تأسیس کرد و
به شخصه اعالم کرد که اولین شرکت اینترنتی در چین است.
 )5او به تنهایی شروع به کار کرد و بعد از آن دارایی خود را به  ۰۸۸۸۸دالر رساند و تعداد کارمندان
را به  1۱نفر افزایش داد.
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 )۰در سال  1۹۹5در سفر به سیاتل آمریکا که برای اولین بار به اینترنت متصل شد ،اولین جستجو
در سایت او کلمه "آبجو" بود.
 )7فروش علی بابا در سال  2۸14به مبلغ  42۸میلیارد دالر تخمین زده شده است ،در حالی که
آمازون و  eBayنتوانسته اند با هم به مجموع  ۹۸میلیارد دالر در سال  2۸13برسند.
 )۱سایت علی بابا  3۸۸میلیون مشتری دارد که مقداری کمتر از کل جمعیت ایاالت متحده است.
 )۹در یک روز تبلیغی در نوامبر  Alibaba ،2۸13فروش  ۰.5میلیارد دالر را ثبت کرد.
 )1۸در حال حاضر تخمین زده می شود که "جک ما" سومین شخص ثروتمند چین با ثروت 3.1۸
میلیارد دالری است.
 )11سهام سایت علی بابا  ٪۹.۱است.
" )12جک ما" با نام  Alibabaبه یک کافی شاپ در سان فرانسیسکو رفت .پیشخدمت کافی شاپ
وی را شناخت و برای پرسیدن آنچه که او درباره علی بابا می دانست به خدمت "جک ما" رفت و او
در جواب جمله معروف" :کُنجد کُنجد باز شو" را گفت.
 )13او می گوید که این شعار نشان دهنده این است که کسب و کارهای کوچک برای فروش کاالهای
خود می توانند از این سایت استفاده کنند.
 )14منتقدان می گویند که محصوالت جعلی در بسیاری از سایت های علی بابا وجود دارد ،هر چند
این شرکت این ادعا را کذب می داند.
 )15انتظار می رود که حداقل  22میلیارد دالر سهام سایت علی بابا فروخته شود ،در حالی که
بزرگترین  ( IPOعرضهی اوراق بهادار شرکت به عموم برای اولین بار و بدون سابقه قبلی) در جهان
است.
 )1۰اولین سهام بازار سایت علی بابا در سال  2۸1۸با  1.22میلیارد دالر در بخش کشاورزی بانک
جهانی چین ثبت نام شد ،در صورتی که بیمه گذاران این سهام گزینه ای برای فروش سهام بیشتری
را در اختیار داشته باشند.
 )17این شرکت در روزهای جمعه معامالت خود را در بورس اوراق بهادار نیویورک آغاز می کند.
 )1۱سهام این شرکت در تمام دنیا ،تحت نام تجاری "بابا" تجارت می شود.
 )1۹نیویورک برای نخستین بار از سوی علی بابا برای عرضه سهام انتخاب شد.
 )2۸جک ما شناخته شده ترین فرد در چین از نظر بیزینس و کسب و کار است.
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 )21جک ما ،بنیانگذار سایت علی بابا الهام بخش کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ چین است.
 )22در نامه ای که سایت علی بابا در مورد  IPOخود به کارکنان ارسال کرد ،وی گفت" :ما همچنان
به اصل پایبندیم"
 ابتدا مشتریان
 سپس کارکنان
 بعد سهامداران

 )23این شرکت بیش از  25۸۸۸نفر را در سراسر جهان استخدام کرده است.
 )24بعد از سایت علی بابا یکی از بزرگترین سایت ها تحت نام  Alibaba Taobaoاست ،که 7
میلیون بازرگانان محصوالت خود را به فروش می رسانند.
 )25نیویورک به دلیل نگرش آرامتر نسبت به رای گیری ،به عنوان بخشی از فهرست شهرهای
انتخاب شده بود ،که به جک ما اجازه می دهد تا خود را در این شرکت حفظ کند.
 )2۰ساختار شرکت اجازه خواهد داد جک ما و دیگر کارمندان ارشد بیش از نیمی از اعضای هیئت
مدیره را معرفی نمایند.
 )27به نظر می رسد که  Alibabaبازارهای ایاالت متحده و اروپایی را پس از فهرست کردن با
وجود شناختن نام تجاری نام گذاری کرده است.
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 )2۱نظرسنجی اخیر آمریکا نشان می دهد که  ۱۱درصد از پاسخ دهندگان از سایت Alibaba
استفاده می کنند.
 )2۹جک ما همواره با حاکمیت بر بازار چین و اعتماد به نفس از سایت  eBayسخن می گوید" :
 eBayممکن است یک کوسه در اقیانوس باشد ،اما من یک تمساح در رودخانه یانگ تسه هستم،
اگر ما در اقیانوس مبارزه کنیم ،از بین می رویم ،اما اگر در رودخانه مبارزه کنیم ،مطمئناً ما برنده
خواهیم شد" .
 )3۸گفته می شود که جک ما تحت تأثیر هنرهای رزمی و فیلم های کونگ فو و اصول آنها برای
حفظ عدالت است.
 )31بیش از  ٪5۸از بسته های ارسال شده در چین ،بسته های  Alibabaهستند.
 )32جک ما استعداد سخنرانی عمومی را از پدر و مادرش که هر دو هنرمند و استاد برجسته در
چین هستند به ارث برده است.
 )33بخش عمده ای از عالقه علی بابا از سرم ایه گذاران مشتاق به بهره برداری از اقتصاد پر رونق
چین است.
 )34هر چند وقت یک بار یک تیم از  Alibabaاز نمایندگی های خود در شهرهای نیویورک،
بوستون ،هنگ کنگ و سنگاپور برای حمایت از سرمایه گذاران بازدید می کنند.
 )35موفقیت علی بابا بر روی تعداد زیادی از کاربران اینترنت در چین ساخته شده است که ۰۸۸
میلیون دالر تخمین زده شده است.
 )3۰مرز جدید برای  Alibabaخدمات مالی است که با استفاده از برنامه  Alipayمی تواند مورد
استفاده برای پرداخت قرار گیرد .از پرداخت تاکسی یا سرمایه گذاری در بورس.
 )37تقاضای قوی برای سهام سایت علی بابا ،طیف وسیعی از قیمت ها را به  ۰۰تا  ۰۱دالر به ازای
هر سهم افزایش داد.
 )3۱در  ۰۱دالر به ازای هر سهم Alibaba ،ارزش تقریبی  7.1۰2میلیارد دالر خواهد داشت که
بزرگترین سهام تاریخ است و این سهام بزرگتر از سهام سایت آمازون است ،که در حدود 15۸
میلیارد دالر ارزش دارد.
 )3۹به رغم این موفقیت ها ،آقای جک ما یک بار دیگر ادعا کرد که در مورد تکنولوژی اینترنت
اطالعات کم است و مشتاق پیشرفت این تکنولوژی است.
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