ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ارﻧﯿﮑﺎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ارﻧﯿﮑﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﻮﻣﺴﺎ وارد ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری » ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ« روی ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﺗﯿﻢ اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻦﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ارﻧﯿﮑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ را ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺳﺎﺧﺖ و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ارﻧﯿﮑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ۷۰
درﺻﺪ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﺎم  ۲۰درﺻﺪی ﺻﺒﺎاﯾﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ۹۸
در ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﻃﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﺻﺒﺎ اﯾﺪه داده ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺳﻬﺎم ﺻﺒﺎاﯾﺪه ﺣﺎﻻ ﺑﻪ  ۶درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻬﺎم ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ در دﺳﺖ دو ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه اﯾﻦ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﯾﻌﻨﯽ ارﻧﯿﮑﺎ و ﺻﺒﺎاﯾﺪه اﺳﺖ .رﻗﻢ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ،ﺗﺎ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل در ﺻﺪد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ.

ارﻧﯿﮑﺎ ﭘﯿﺶﺗﺮ در اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﻮﻣﺴﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﻫﻮﻣﺴﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رزرو و اﺟﺎره آﻧﻼﯾﻦ
وﯾﻼ و ﺳﻮﺋﯿﺖ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﺰاران اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان را در
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ،اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را رزرو ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ »راﻫﮑﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻔﺮآﺳﺎ« ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻮﻣﺴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ارﻧﯿﮑﺎ
در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﻧﯿﺰ در ﺧﺮداد  ۱۳۹۵آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ در ﺣﻮزه ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ
ﺟﺰو ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ادﻋﺎ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺮواز ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر« را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﻗﺒﺎ آن را ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﺳﻮال
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ از ﺳﺮ و ﺷﮑﻠﯽ
ﮐﻪ در  ۱۳۹۸داﺷﺘﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و دوﺑﺎره از ﻧﻮ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ
دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی  VCﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ﺳﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ رﻗﻢ »ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ« ﮐﻪ ارﻧﯿﮑﺎ ﺟﺰﺎت دﻗﯿﻖﺗﺮی از آن را ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﮑﺮده ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ،ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ رﮐﻮرد ﻓﺮوش ﺗﺎزهای را
ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﺎ اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎ و ﻫﺘﻞﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﻬﺘﺮ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺑﻮد.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ »اﻣﯿﺪ ﻃﻬﺮاﻧﯽ« ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ارﻧﯿﮑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻫﺮ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ و ﻫﻮﻣﺴﺎ
در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻀﻮری را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺎ

ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ دو ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و اﻓﻖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺶ روی ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺎزه ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ارﻧﯿﮑﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ و ﻫﻮﻣﺴﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری
ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﺲ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺑﺎ اﺳﻨﭗ ﺗﺮﯾﭗ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ رخ داد و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﺮ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ »ﻋﻠﯽ ﮐﺸﻔﯽ«،
ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار و ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻓﻌﻼ ﺧﺒﺮی از ادﻏﺎم ﻧﯿﺴﺖ» :ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺑﺮاﺳﺎس

اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻫﻮﻣﺴﺎ ادﻏﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻼن ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد «.ﮐﺸﻔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ادﻏﺎم اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ در آﯾﻨﺪه را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﺗﺤﻘﻖ آن
را ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ درﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺮژی و ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل وارد ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ارﻧﯿﮑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ
آن ﻇﻬﻮر اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ ﭼﻮن اﮐﺴﮑﻮﯾﻨﻮ در ﺣﻮزه ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻫﻮﻣﺴﺎ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی و
ﮐﺎوان ﺗﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء و ﮐﺎﻧﺘﮑﺘﺎ در ﺣﻮزه راﺑﻂ ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎزار ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎزاری ﺳﺨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و آژاﻧﺲﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ را ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .رﻗﺎﺑﺖ ﭘﯿﺶرو ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ
ﻫﺪف آن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ارﻧﯿﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ رﻣﺰارز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﮐﺴﮑﻮﯾﻨﻮ و ﺑﯿﺖ راه اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﺎﻧﮑﺘﺎ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﺮﻫﺎ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

