اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ :ﺷﺮﮐﺖ  Oppoﺑﻪ زودی
وارد اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ درﻫﺎی ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮور در ﺣﺎل ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﺮ روی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﭘﺲ
از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺮاه اول اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻧﺪل
ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ  OPPOﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ دارد
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 OPPOﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺧﺒﺮﻫﺎی زﯾﺎدی را در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  DVD Playerآﻏﺎز ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ
در ﺳﺎل  ۲۰۰۸اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﻮد.
از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  OPPOﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را از ﺧﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺟﺎی
ﮔﺬارد N1 .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﮔﺮدان و  R5ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎرﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  OPPOرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ  OPPOﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  VOOCﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﺪت  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۷۵
درﺻﺪ ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 OPPOدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﺎ ﺗﻌﻦ ﻗﯿﻤﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ و
اراﺋﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  OPPOدر ﺑﺎزار اﯾﺮان ﭼﻪ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای رﻗﺒﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

