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ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮن ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎی روﯾﺘﺮز ﺑﻪ ﻧﺎم »روﺑﯿﻦ ﻣﮏ« در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در دﻧﯿﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﻤﻮد و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺷﺒﺎع ﮔﺸﺘﻦ
ﺑﺎزار ،رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻗﺒﻀﻪ ﺷﺪن ﻓﺮوش اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻪ دﺳﺖ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ اﭘﻞ
و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،روی آوردن ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺧﻮب از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﯾﺎ
ﺳﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮز ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای در اﯾﻦ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻬﺠﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  HTCﻓﻘﻂ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را در ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی از آن ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﯿﺮو ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺒﺎر و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ  HTCﻫﺮﮔﺰ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
»ﺷﺮ واﻧﮓ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای رﺷﺪ دارد و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ،ﺳﺎل آﺗﯽ ﻣﯿﻼدی ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻫﯿﺠﺎن
اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ دارد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد
را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ  Under Armourراه اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رده ﺑﺎﻻی اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل 2016
رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺪل ﻫﺎی ) Viveاﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻫﻤﮑﺎری ﻏﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزی ﯾﻌﻨﯽ Valve
در اواﺧﺮ دی ﻣﺎه( و ﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎ
ِ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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