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آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺻﺒﺎاﯾﺪه ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی آﭘﺎرات ،ﻓﯿﻠﯿﻤﻮ و ﺻﺒﺎوﯾﮋن ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم
ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻠﯿﻂ
ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺻﺪ در ﺻﺪی آن ﺷﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺒﺎاﯾﺪه ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ۱۵ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ در دو ﺣﻮزه  VODو  ،UGCﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ

ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺻﺒﺎاﯾﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ  ۴۵درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖاش ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻬﺎم ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﺖ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻠﯿﻂ ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﻮاﺷﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﺎر آن وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺪﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺣﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ آﻗﺎی ﺗﺮﮐﯿﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪهای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻮدن او ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻐﺮ ﮐﺎدر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﺖ آﯾﻨﺪه روﺷﻦﺗﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
از اﻫﺪاف دﯾﮕﺮ ﺻﺒﺎاﯾﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺤﻮل در ﺣﻮزه
ﺑﻠﯿﻂ ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،اﯾﺠﺎد روﻧﻖ در ﺑﺎزار ﺑﻠﯿﻂ ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ و
ﺳﯿﻨﻤﺎداران ،ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻠﯿﻂ ﻓﺮوﺷﯽ در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ،
ﻧﺰدﯾﮏﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻀﺎی آﻓﻼﯾﻦ و آﻧﻼﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻧﯿﺰ رﻗﻢ زدن ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ در آﯾﻨﺪه ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺣﻀﻮر در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻠﯿﻂ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.ﺻﺒﺎاﯾﺪه در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی
ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ »اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮی از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ در ﺣﺎل رﺷﺪ
ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﺖ و ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده ،در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ را در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ اﯾﺮان و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ رﻗﻢ
ﺑﺰﻧﺪ«.

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﯿﮑﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺒﺎاﯾﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﺖ و ﯾﮏ  VODﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﻠﯿﻤﻮ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﭘﺎرات ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﻮن ﻧﺖﻓﻠﯿﮑﺲ ،ﻓﯿﻠﻤﯽ در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﮐﺮان ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

