ال ﺟﯽ از ﺑﺮﮔﺰاری  InnoFest ۲۰۱۶در اﻣﺎرات
ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺧﺒﺮ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ال ﺟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﻋﺮﺻﻪ ی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2016ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮری ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ رﻧﮓ و ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﻄﺮح ﮐﺮه ای
اﮐﻨﻮن ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ی ﻋﺮﺑﯽ -و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ -ﺟﺸﻨﻮاره
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  InnoFest ۲۰۱۶را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اش روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ از ﺟﺎﻧﺐ دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ال ﺟﯽ در
ﺗﻬﺮان ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺰاری InnoFest ۲۰۱۶
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﮐﺴﺐ ﺟﻮاﯾﺰ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪاوﻣﺖ در اراﺋﻪی ﻇﺮاﻓﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو و ﻧﻮآور ال ﺟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ )الﺟﯽ( در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻟﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از  CESﺳﺎل  ،2016اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ) ،(CTAﺑﺮﺗﺮی الﺟﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ
و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﺎ دادن  21ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .الﺟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در  10ﺑﺨﺶ ﺷﺪﯾﺪا رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﺟﺎﯾﺰهی ﺧﻼﻗﯿﺖ  CES 2016را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.
در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ در راﺳﺘﺎی اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ،الﺟﯽ زﻣﺎن
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  InnoFestرا اﻋﻼم ﮐﺮد.
 ،InnoFest 2016ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪهی ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ الﺟﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻟﻮازم
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺤﺖ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ الﺟﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮده :ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری .اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  250ﺗﻦ از ﺷﺮﮐﺎ،
ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰار و در ﻃﻮل آن ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪی ﺟﺪﯾﺪ الﺟﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻮﯾﻦ ﭼﺎ ،ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت الﺟﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﻣﻮرد  InnoFest 2016ﮔﻔﺘﻪ
“الﺟﯽ ﺷﺪﯾﺪا درﮔﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻔﯿﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ را

در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه و ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ اﯾﺪه ،ﻣﺤﺼﻮل و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻮﺛﺮ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ”.
از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ  OLEDﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ دوﻗﻠﻮی ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻫﻤﻪی
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ،الﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺳﺎن ﮐﻨﺪ.
رده ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  ،OLEDال ﺟﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺪﯾﺪی ارﺗﻘﺎ داده و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  OLEDالﺟﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی  HDRاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ و رﻧﮓﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺣﺘﯽ در
زواﯾﺎی دﯾﺪ ﺑﺎز ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺸﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی
 OLEDﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺘﺮاﺳﺘﯽ  200ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  LCDﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺎن ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﻪ
رﻧﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﮐﻪ ال ﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ دوﻗﻠﻮ ) (Twin wash TMﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺨﺰن
ﻣﺠﺰای ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی زﯾﺮﯾﻦ ) (Side kick TMﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﻟﺒﺎس را ﻫﻢ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺪﯾﺪی
آن واﺣﺪ و در دو ﻣﺨﺰن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎﺷﺎن را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ.
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در ِ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺷﺪه ال ﺟﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ Styler .الﺟﯽ ﯾﮏ ﮐﻤﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی
ﻧﮕﻬﺪاری ﻟﺒﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﭼﻮن ﮐﺖ ،ﺑﻠﻮز ،ژاﮐﺖ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ،

ﺗﻤﯿﺰ و ﺗﺮ و ﺗﺎزه ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .اﯾﻦ ﮐﻤﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ و ﭘﻮل ،ﺷﻤﺎ را در ﺧﻮشﺗﯿﭗﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮدن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
الﺟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ دارد ﮐﻪ
در  InnoFestﭘﯿﺶ رو از آنﻫﺎ ﭘﺮدهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻮدن در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺧﻼﻗﯿﺖ ،الﺟﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﺮﻣﯿﻮم در ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای الﺟﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺘﮑﺮ ﻓﻦآوری ﺑﺎ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ،اﺳﺘﺎﯾﻞ و

راﺣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ.
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