ﻓﯿﺴﺒﻮک و روﻧﺎﻟﺪو ﺳﺮﯾﺎل ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ
واﻗﻊﻧﻤﺎ ) (reality showﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺴﺎزد.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ دﻧﯿﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل ۱۳
ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺴﺎزد ﺗﺎ آن را در ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک واچ )Facebook
 (Watchﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد و ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ روﻧﺎﻟﺪو  ۳۳ﺳﺎﻟﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺪﻫﺪ
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک راهاﻧﺪازی ﺷﺪه و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ و آﻣﺎزون ،ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻓﻌﻠﯽ رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﭼﻬﺮه و ﻧﺎﻣﺶ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ زﯾﺎدی ﻣﯽﺷﻮد و ﻏﯿﺮ از  ۶۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎﻻﻧﻪاش ،ﻫﺮ ﺳﺎل  ۴۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﯿﺰ از
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن وی ﺑﺎ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺎﻟﻮﺋﺮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ

ﺷﺨﺼﯿﺖ ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ او ﻗﺼﺪ دارد ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎ و ﺧﺒﺮﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ

ﻫﻤﮑﺎری او ﺑﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل او ﺑﻪ ﻟﯿﮓ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮ و ﺻﺪای
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻨﻮز ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﻓﯿﺴﺒﻮک و روﻧﺎﻟﺪو ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری
در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ روﻧﺎﻟﺪو در اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارد و در ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎزی
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺳﺮی ﻣﺴﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ
ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪای ﻓﻮﺗﺒﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﺗﺎم ﺑﺮدی ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎم ﻋﻠﯿﻪ زﻣﺎن ) (’Tom vs. Timeﻧﺎم دارد و در آن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ

ﻣﺸﻬﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﻓﯿﻔﺎ  19ﺑﺎ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

