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aPPle Đang lợi Dụng các Đại lý giả Ở trung Quốc

Theo reuters, apple đã thắng án sơ 
thẩm chống lại các nhà bán lẻ ở 
Queens, new york – nơi đã bán 

những sản phẩm, vỏ và các phụ kiện trái 
phép của apple.

tin này được đưa ra vào ngày 25/7 trong 
bối cảnh đang có những báo cáo về một 
số đại lý apple giả ở trung Quốc đã bị 
phát hiện ở tỉnh vân nam và thành phố 
trùng Khánh.

một người mỹ đã phát hiện ra một đại 
lý apple "dởm" ở vân nam và đăng tải 
những bức ảnh lên mạng. các đại lý giả 
ở vân nam và trùng Khánh được sao 
chép rất khéo. thậm chí cả các nhân 
viên ở đó còn tin rằng họ đang làm việc 
cho apple.

tuy nhiên, ngay cả khi cơ quan công 
nghiệp và thương mại gửi yêu cầu 
cho apple để xác nhận lại xem các 
đại lý này có vi phạm những quyền 
lợi hợp pháp của apple hay không 
nhưng công ty này vẫn không có 
hồi đáp.

Bà amy Bessette, một phát 
ngôn viên của apple có trụ sở tại 
cupertino, california, cho biết công 
ty từ chối đưa ra bình luận về các 
đại lý giả ở trung Quốc. thay vào 
đó, bà đã đưa ra một trang trên website 
của apple ở trung Quốc, trong đó có 
liệt kê các đại lý ủy quyền sản phẩm của 
apple.

ngoài các đại lý ủy quyền, tại trung Quốc 
còn có nhiều đại lý trái phép đang phát 
triển mạnh ở khu vực Zhongguancun, 
Bắc Kinh. lý do khiến các đại lý không 
chính thức của apple vẫn phát triển tốt 
lại do chính công ty này. apple coi trung 
Quốc là một "thị trường quan trọng". 
các chuyên gia cho biết thời điểm hiện 
tại có thể là lúc Steve Jobs – chủ tịch và 
cũng là ceo của apple – xem xét đến 
việc mở thêm nhiều đại lý và áp dụng 
các chiến lược mới trong nền kinh tế lớn 
thứ 2 thế giới này.

hiện tại, chỉ có 4 đại lý được ủy quyền 
của apple ở nước này – 2 đại lý ở Bắc 
Kinh và 2 ở thượng hải. ngược lại, ở mỹ 
có tới 236 đại lý apple.

“trước đây, thị trường mỹ và châu âu 
là ưu tiên của apple. thị trường trung 
Quốc nhận được những sản phẩm mới 

nhất của apple muộn hơn các nước 
khác” – ông lu libin, một nhà phân 
tích của công ty nghiên cứu công nghệ 
thông tin analysys international, cho 
hay. 

những kẻ đầu cơ và nhà cung cấp chợ 
đen rất vui khi được làm đầy khoảng 
trống đó. Kết quả là, họ đã góp một 
phần công sức vào việc xây dựng 
thương hiệu và bán hàng của apple ở 
trung Quốc.

theo báo cáo thu nhập gần đây nhất 
của apple, doanh thu bán hàng của 
công ty này ở trung Quốc đã tăng gấp 
6 lần trong quý 2 so với cùng kì năm 
ngoái, với 3,8 tỷ uSD. trong 3 quý gần 
đây, tổng doanh thu của công ty ở 
trung Quốc đã đạt 8,8 tỷ uSD.

Doanh thu iPhone trong quý 2 đặc 
biệt cao ở khu vực châu á – thái Bình 
Dương, giúp doanh thu của công ty 
tăng gấp 4 lần so với một năm trước. 
các nền kinh tế đang phát triển, trong 
đó có trung Quốc, Brazil, mexico và 
trung Đông đã góp phần nhiều vào việc 
tăng doanh thu iPhone trong quý này.

với doanh thu cao như vậy, apple có 
thể muốn cảm ơn những kẻ đầu cơ ở 
trung Quốc vì họ là những người sẵn 
sàng xếp hàng trong đêm để có được 
những sản phẩm mới nhất của apple và 
phân phối chúng trên cả nước để người 
tiêu dùng của những thị trường chưa 
được khai thác như vân nam, trùng 
Khánh cũng có thể sở hữu những sản 
phẩm nổi tiếng.

họ là những nhân viên bán hàng đích 
thực của apple, đồng thời là những đại 
sứ hình ảnh thương hiệu ở trung Quốc. 
nếu bạn tới bất cứ cửa hàng apple 
không chính thức nào ở Zhongguancun, 
họ sẽ là những người cố gắng hết sức 
để thuyết phục bạn tại sao những sản 

phẩm của apple lại tốt hơn những đối 
thủ cạnh tranh.

Dịch vụ của họ cũng tốt hơn các đại 
lý apple chính thức. hai tháng trước, 
chiếc iPhone4 của tôi bị hỏng. tại đại 
lý Sanlitun chính thức của apple ở Bắc 
Kinh, họ thông báo rằng tôi phải lên lịch 
một cuộc hẹn trực tuyến, trong đó sớm 
nhất là sau đó 1 tuần. rõ ràng, apple 
đang để những khách hàng quý giá của 
mình làm mọi thứ mà không có điện 
thoại trong vòng 1 tuần. có lẽ apple tin 
rằng các khách hàng của mình nên cảm 
thấy sự đặc quyền khi sử dụng những 
chiếc iPhone của thương hiệu này.

Khi đã tới như đúng hẹn, tôi vẫn phải 
đợi hơn nửa giờ mới gặp được người 
đại diện. Khi tôi lấy chiếc máy tính xách 
tay ra và nhờ sao lưu lại thông tin, nhân 

viên này đã trả lời rằng không một 
nhân viên nào ở đây biết cách sử 
dụng hệ điều hành Windows để 
sao lưu dữ liệu cho các sản phẩm 
của apple và anh ta từ chối giúp 
đỡ tôi.

Qua đây, nhiều người cũng hiểu 
được rằng sự thù hận giữa Steve 
Jobs và microsoft lớn đến mức 
nào. tuy nhiên, những khách 

hàng "quý giá" của họ vô tội. các nhà 
cung cấp ở Zhongguancun sẽ giúp các 
khách hàng chuyển dữ liệu của họ vào 
những chiếc iPhone mới và giúp cài đặt 
các ứng dụng miễn phí. nếu bạn muốn 
học cách sử dụng itunes, họ sẽ dạy bạn 
một cách kiên nhẫn.

apple biết rõ lợi ích mà các nhà cung 
cấp trái phép ở trung Quốc mang lại. 
Đó là lý do tại sao công ty này không 
đưa ra bất kì hành động pháp lý nào. 
nó trái ngược với những báo cáo gần 
đây về 2 đại lý apple giả ở new york – 
những người đã bị apple kiện ngay lập 
tức. “về lâu dài, apple có thể sẽ tăng 
thị phần của mình khi nó đang đạt được 
đà doanh thu bằng cách đầu tư nhiều 
nguồn lực hơn vào trung Quốc, điều 
mà apple chưa làm trước đó” – ông 
Kitty fok, phó chủ tịch công ty Nghiên 
cứu iDc châu á – thái Bình Dương, 
nhận định.

ngô nguyễn (theo chinadaily)
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