ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﺪه ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺳﺎزد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۴ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
ﻣﻮﺗﻮروﻻ در ﺑﯿﺎﻧﻪ ای رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﺑﺴﺎﯾﺖ  ،Indiegogoاز اﯾﺪه ﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ وراﯾﺰن )ﻣﺎﻟﮏ ﻟﻨﻮو( ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻟﻨﻮو ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪﯾﺪی را در وﺑﺴﺎﯾﺖ  Indiegogoﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻪ و از ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎژول ﻫﺎی ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮروﻻ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ

»ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎدﻫﺎ را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻠﯿﮑﺸﻦ ،اﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺳﺨﺖ اﻓﺰار در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«.

اﮔﺮ اﯾﺪه ای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻓﺮد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﮐﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎد و ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ Moto
 Zدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﺎژول ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد.
اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺎ  ۳۱ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۲) ۲۰۱۷ﺑﻬﻤﻦ( ﺗﻌﻦ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در
وﺑﺴﺎﯾﺖ  Indiegogoآﻏﺎز ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ آوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم ،ﻓﺮد ﺻﺎﺣﺐ اﯾﺪه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﺗﻮروﻻ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎد اﺑﺪاﻋﯽ او ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی وراﯾﺰن ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ اﯾﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮان
ﻓﻨﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﺎژول ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎدﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ال ﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »دوﺳﺘﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  «G5ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎدﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ  ۴ﻋﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪIncipio offGRID Power Pack ،JBL SoundBoost :
 Speaker ،Insta-Share Projectorو  Hasselblad True Zoom cameraﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،۵۹ ،۸۰
 ۳۰۰و  ۳۰۰دﻻر ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

