ﻟﻨﻮو اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد :ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﻟﻨﻮو اﻣﺮوز و ﭘﺲ از  ۶ﺳﺎل ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﺒﺮ از ﺛﺒﺖ زﯾﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ داده ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ اش ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ادﻏﺎم ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ )ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد(
ﭼﻨﺪان ﺟﻠﻮه ی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد.
آﻧﻬﺎ در ﻣﺒﺤﺚ درآﻣﺪ ﺑﻪ  ۴۴.۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ،رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻋﺪد زﯾﺎن ﺧﺎﻟﺼﯽ  ۱۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری
ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ واﺣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ۲۰۱۵
)ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۳۱ﻣﺎرس( ﻓﺮوﺷﯽ  ۱.۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری داﺷﺘﻪ .ﺑﺨﺶ ﻣﺬﮐﻮر  ۱۰.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن را

ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل  ۶۶.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮده.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﭼﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﻢ ﻟﻨﻮو در ﺑﯿﺮون ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد  ۵۵.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده

و رﺷﺪی ﺳﺎﻟﻢ و  ۶۳درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در
ﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﺎﻫﺪ اﻓﻮل ﺗﻘﺎﺿﺎی  ۸۳درﺻﺪی آﻧﻬﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده؛ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
اﺻﻠﯽ اش ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ اژدﻫﺎی ﺳﺮخ ﮐﻪ
ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده.
ﻟﻨﻮو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ دورﻧﻤﺎﯾﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮروﻻ را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮐﺮده ،واﺣﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اش
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ای  ۲.۹۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .ﻣﻮﺗﻮروﻻ در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ی اﺧﯿﺮ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻓﺮوﺧﺘﻪ و در اﺻﻞ  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد از  ۱.۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ واﺣﺪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه.
ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﻮو از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺳﺮان اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ

ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ،اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺷﺎن را ﺑﺮآورده
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و ﻟﻨﻮو در ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و رﻫﺒﺮی درس ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
آﯾﻨﺪه ﺷﺎن اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﻨﻮو از اﯾﻦ ﭘﺲ در ﭼﯿﻦ روی ﺑﺮﻧﺪ  Zukﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی آﻧﻼک ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮی را در ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﻫﺪف ﮔﺬاری اﺻﻠﯽ روی ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎزارﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﻣﻬﻢ
ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮔﺮدد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

