ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺎﺷﻮ را  ۴۰۰درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  260ﻫﺰار ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺎﺷﻮ را دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﻪ
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،ﺑﻪ ﺣﺪود  600ﻫﺰار واﺣﺪ در ﻣﺎه ﺑﺮﺳﺪ.
ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،2020ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در ﻣﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی OLED
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ً
اﺧﯿﺮا از ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ ﻧﯿﺰ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺳﺎﺧﺖ و
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ از ﺳﺎل  2019اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در وﯾﺘﻨﺎم اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ،
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺎﺷﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺷﺮﮐﺖ  Philopticsﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮش ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻫﺎی ﻣﻪ و ژوﺋﯿﻪ ،ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﻪ ارزش  13.8و  5.84ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ را ﻧﺸﺎن داده
و ﺑﺎ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDدر دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ،از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دوران رﮐﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
ﺗﺎﺷﻮ ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

