ﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻟﻨﻮو ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ رﮐﻮرد اﻧﺘﻮﺗﻮ را
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ دل ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ
و از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزار ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در
ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازد ﻟﻨﻮو ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻟﻨﻮو ،ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪاران را ﺑﻪ وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﭼﻨﺪی وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت از ورود ﻟﻨﻮو ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ

ﮐﻪ از ﺗﯿﺰر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺗﺎﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﮐﻪ
در ﺣﺴﺎب رﺳﻤﯽ ﻟﻨﻮو در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﺒﻮ )ﻣﻌﺎدل ﺗﻮﺘﺮ ﭼﯿﻦ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻی ۶۰۰
ﻫﺰار در ﺑﻨﭽﻤﺎرک اﻧﺘﻮﺗﻮ را ﺑﻪ رخ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﮔﺮ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺑﻨﭽﻤﺎرکﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ،اﺻﻼ ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺳﺮ
و ﮐﺎر دارﯾﻢ.

ﻋﮑﺲ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻟﻨﻮو
از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﻮو ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺿﻌﯿﻔﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺎده ﻧﮑﺮده .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻟﻮﮔﻮی ﻣﺨﺼﻮص ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻟﻨﻮو ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮﻧﺪ ﻟﯿﺠﻦ ) (Ligionرا ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﺴﻮس و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ  ROGدﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﻟﻨﻮو ﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻣﺤﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ و ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﮔﯿﻤﺮ ﭘﺴﻨﺪ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ،ﺧﻮد ﻟﻨﻮو ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻌﺪی
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۶۵و ﻣﻮدم  5Gﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮخ اﻓﺸﺎی
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

