ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی  HMDدر MWC
 2018اﻋﻼم ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﺗﺎ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎرﺳﻠﻮن زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و از ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﻼم زﻣﺎن دﻗﯿﻖ
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺒﺢ
اﻣﺮوز ﺷﺮﮐﺖ  HMD Globalاﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎزه ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل
ﺟﺎری روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ »ﺻﻤﯿﻤﯽ

و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد« ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺗﻌﺪادی ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺧﻮد روﯾﺪاد اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ در  ۲.۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )ﺑﻪ ﻧﺎم  (Fira de Barcelonaواﻗﻊ ﺷﺪه .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﺳﺎل  ۱۹۸۷ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯿﺰﺑﺎن  MWCﺑﻮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در آن زﻣﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  GSM World Congressﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.

 Juho Sarvikasﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  HMDاﺧﯿﺮا وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ در
ﺟﺮﯾﺎن  MWC 2018از ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ »ﻓﻮق اﻟﻌﺎده« روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در روﯾﺪاد ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺨﻪ  ۲۰۱۸از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻮﮐﯿﺎ  ۶و ﻧﻮﮐﯿﺎ  ۷روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮدوﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﭼﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﺮﭼﻤﺪار اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﻮﮐﯿﺎ  ۹ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار اﻧﺪروﯾﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﮐﯿﺎ  ۹ﮐﻪ ﺣﺪودا ﯾﮏ
ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ

ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻧﻮﮐﯿﺎ  ۹اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ
اﺳﺖ.
در ﺧﺒﺮی ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی از ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﯾﺎدآور
ﻟﻮﻣﯿﺎ  ۱۰۲۰ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ

ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی از راه ﺑﺮﺳﺪ )اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(.
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺴﺨﻪ  ۲۰۱۸از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻮﮐﯿﺎ  ۸ﻫﻢ اﻣﺴﺎل از راه ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﭘﯿﺶ روی ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از آن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  MWCﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ای ﺑﺮای اﻋﻼم ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی ﻫﺎی  HMDﺑﻠﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی دوﺑﺎره ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭼﯿﻦ( ﺧﺒﺮ داد و ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی  HMDدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

