ﺷﺮﮐﺖ  HTCﺳﻪ دوره اﺧﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺳﻮد
دﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
ﺣﺪودا ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ  ،HTCﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و
ﺷﺎﻫﺪ درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ؛ اﻣﺎ ﺳﻮد وﯾﮋه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن درآﻣﺪ
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ  ۱۵.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از واژه ی »ﺳﻮد« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از دﻧﯿﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ

ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﻗﻔﻨﺪ .آﻗﺎی  Peter Chouﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﺶ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ »ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ« ﺗﻄﺎﺑﻖ دارﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دورﺑﯿﻦ  Action Camی ﺑﻪ ﻧﺎم  Re Camraﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻨﺘﻘﺪان را در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ،ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮد .ﺣﺎل اچ
ﺗﯽ ﺳﯽ ﻗﻮل ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺳﻮاﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﺑﻪ آن
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﯽ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﺎ ،از اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ی
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮددﻫﯽ -ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺪک -رﺳﯿﺪه؛ اﯾﻦ ﺳﻮدآوری ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ
درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﺴﺖ روی زﯾﺎن را ﻧﺪﯾﺪه اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮدآوری ﻫﺎی اﻧﺪک ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﺎ دﻟﺸﺎن ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۱۱و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﺑﺮﻧﺪ اول از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮوش اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻨﮓ ﻧﺸﻮد .ﺣﺎل و  ۴ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اچ
ﺗﯽ ﺳﯽ از ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﯿﺒﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻮق ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ :اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ رﺳﯿﺪه و در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه اش ﺑﺎ اﻗﺘﺪار
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای روﯾﺪاد اول ﻣﺎرس ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺗﺎ
ﻋﺒﺎرت  Utopiaﺑﻪ ﺗﻌﺠﺒﻤﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﻓﻌﻼ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ آرﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ روی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ  Himaآرﻣﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ و ﻧﻘﻄﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ آرزوی
ﺑﻮدن در آن ﻣﺤﻞ را دارد؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

