اﺳﻨﺎد  FCCاز ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای
ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽ دارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ  ۵درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮده ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺎﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ورود
ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد .اﺳﻨﺎد ﺗﺎزه  FCCاز ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ  Pocophoneﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در
اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﮐﺪ  M1805E10Aدر ﭘﺎﯾﮕﺎه داده رﮔﻮﻻﺗﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و از روی

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ در ﺑﺪﻧﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﭘﺸﺘﯽ،
ً
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در اﺳﻨﺎد ﻣﺬﮐﻮر اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارد رده  P2ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ و ﯾﺎ
ﺗﺴﺖ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ .از ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ۶
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ داده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
در ﻗﻠﺐ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل  Pocophoneﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺤﺒﻮب اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۴۵ﺟﺎی ﺧﻮش ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺮﻣﻮز  M1805E10Aاز راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی  MIUI 9ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﺎن
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻮاوی )ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ آﻧﺮ( و ﺣﺘﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﭼﻮن ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ )ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ
ﻟﮑﺴﻮس( ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ.

ﮔﺮﭼﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪاران و رده ﺑﺎﻻﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ً

ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

