ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ  HTCﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ زﯾﺎن
ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  HTCﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم  ۲۰۱۸را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ از زﯾﺎن ﮔﺴﺘﺮده در ﻋﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۳۰ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﮐﻠﯽ  ۱۳۰.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۷۵درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ۲۶۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ
اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه اﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از  ۴۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ۱۲۳

ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﮑﻼت  HTCﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ زﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺪه در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ

از ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ از  ۱.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه از ﺟﻤﻠﻪ  ۲۰۰۰ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
زﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  HTCﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺪه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ روی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ  Exodus 1ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺪود و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ آن ﺗﺤﻮل ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ  HTCاﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و وﯾﻮو ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﻮر  HTCدر ﺑﺎزار ﭘﺮ روﻧﻖ ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه و
ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :اﺳﺘﯿﻮن اﺳﭙﯿﻠﺒﺮگ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ  Ready Player Oneﺑﺎ ﻫﺪﺳﺖ HTC Vive

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

