ﺗﻤﺮﮐﺰ  LGﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻓﺮوش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  G4از  LGﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻤﺪار در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎزار رواﻧﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻗﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪه اش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﺗﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ را دﭼﺎر ﺗﻐﺮی ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ » «Korea Timesاﻣﺮوز ﻣﻘﺎﻟﻪ ای را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده ﮐﻪ در آن ذﮐﺮ ﺷﺪه
ﺷﺮﮐﺖ  LGﺑﻪ زودی دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﺎرت OLED؛ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﮐﻨﺘﺮل
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ  LG Displayﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ زﯾﺮ

ﻧﻈﺮ  LG Chemﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ  ،LG Chemﻣﺠﻮز ﻓﺮوش ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  OLEDﺑﻪ  LG Displayرا

از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ  LGﮐﺴﺐ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺣﺘﻤﺎﻻ رﻗﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 ،Jacquelyn Parkﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺳﺨﻨﮕﻮی  LG Displayدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﺮوه

ﺗﺠﺎری  LGﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDرا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ » «Koo Bon-mooو
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ آن اﺗﺨﺎذ ﮔﺸﺘﻪ و ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ
درآﻣﺪﻫﺎی ال ﺟﯽ و اﯾﺠﺎد راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ذﮐﺮ ﮔﺸﺘﻪ.
ﻧﺸﺮﯾﻪ  Korea Timesﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺗﻐﺮ ﺗﻮﺟﻪ ال ﺟﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDاز ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﮐﻨﻮن ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد .ال ﺟﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﯿﻦ  ۵ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه در ﺟﻬﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﺳﻬﻢ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ زﯾﺮ  ۲۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه .ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ ،ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اوﭘﻮ ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،وان ﭘﻼس و ﻣﯿﺰو ﺑﻠﻌﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮرد اﺷﺎره از روش ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺗﺮ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزار ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ال ﺟﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ دﯾﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺷﯿﻮه
ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

