اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮوﯾﺲ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای را آﻏﺎز ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
»اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ« ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺧﻮد را رﺳﻤﺎ آﻏﺎز ﮐﺮده و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۹۹دﻻر ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ در آن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ در ﻓﺎز ﺑﺘﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﺑﺮان آن در ﻓﺎز
ﺑﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﯿﺶ
ﻓﺮوش اوﻟﯿﻪ را ﮐﻠﯿﺪ زده ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۹۹دﻻر ﺑﺮای آﻧﺘﻦ روﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﯾﺎ  ۲۰۲۲ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و در ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ دوﺑﺎره ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ  ۴۹۹دﻻر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﯿﺖ
اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ ﺷﺎﻣﻞ روﺗﺮ  ،Wi-Fiﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده
درﯾﺎﻓﺖ  ۹۹دﻻر اوﻟﯿﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻓﺎز ﺑﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۲۰در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺷﻤﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان آن ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺮوژه را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻋﺎدی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﺷﻮارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﭙﯿﺲ
اﯾﮑﺲ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺪرال ارﺗﺒﺎﻃﺎت ) ،(FCCاﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺿﻄﺮاری از ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی ارزانﺗﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﻦ اراﺋﻪ
دﻫﺪ.
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ اﺳﺖ و اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا و ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ آن در ﺑﻮرس ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را رد ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺴﺘﺮده ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم آن
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

