ارﻣﻐﺎن  HTCدر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه :ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻤﺪار و
ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺎن رده  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،دی ۱۳۹۶
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  HTCﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ دﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ  1.1ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ واﮔﺬار ﮐﺮد ﺣﺎﻻ ﺳﻮدای ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ را در
ﺳﺮ دارد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻻن  HTCﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮای ﺳﺎل
ﻫﺎی آﺗﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل  2018ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را روی ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪار و ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺎن رده ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
 HTCﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﭘﺮروﻧﻖ ﻣﯿﺎن رده ﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از  U11ﭘﻼس را
ﮐﺮد.
ﺧﻮاﻫﺪ
ﻋﺮﺿﻪ
CES
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
در
اﺣﺘﻤﺎﻻ
و
آﯾﻨﺪه
ﻣﺎه
ﻃﯽ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ راه اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ U12

ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ،Quad HDﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  845و دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه و ﭘﺲ از
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ  HTC ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن  HTCدر ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در آﻣﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  26درﺻﺪ اﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻓﺮوش  U11ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
» «One M9و » «HTC 10ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺳﻘﻮط
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻮﻻن  HTCﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻨﮕﻔﺖ  1.1ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

