ارزش ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
 ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮی  Cﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ارزش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﺣﺪود  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﻼب ﻫﺎوس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﻦ
ﺳﺮی »اﻧﺪرو ﭼﻦ« از ﺷﺮﮐﺖ »اﻧﺪرﺳﻦ ﻫﻮرووﯾﺘﺰ« ﺑﻮده و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ  DST Globalو
 Tiger Globalﻫﻢ در آن اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﺪون اﻋﻼم رﻗﻢ دﻗﯿﻖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮی  Cاﯾﻦ ﺧﺒﺮ را اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﻪ

ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﮐﻼب ﻫﺎوس از زﻣﺎن ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮی  Bﮐﻪ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺘﺮ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻠﮕﺮام ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ،اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی و دﯾﺴﮑﻮرد رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻼب ﻫﺎوس در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزار ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻋﻼم رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺬب ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻼب ﻫﺎوس ﻣﯽرﺳﺪ
و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ اﮐﺜﺮ

اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺒﮑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎزارﮔﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﻼب ﻫﺎوس ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺨﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه ،ﮐﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ارزش واﻗﻌﯽ ﮐﻼب ﻫﺎوس دو ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻢ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ۸
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮده و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ.
ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺣﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮا ﺣﺪود  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﻔﺘﮕﯽ دارد و اﻣﺴﺎل ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را
ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

