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Abstrak
Rencana Xiaomi yang akan membeli GoPro seharga Rp 13 Triliun untuk upaya
mengexpansi bisnis kamera. Karena GoPro sendiri sudah memiliki brand dan juga
kualitas yang sudah terbukti manca negara.
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Pendahuluan
Xiaomi semakin kencang dikabarkan mengakuisisi GoPro, yamg kini tengah
dirundang masalah finansial. Menurut rumor yang berkembang, Xiaomi disebut tertarik
mengakuisisi GoPro senilai USD 1 miliar, atau sekitar Rp 13 triliun untuk membeli
GoPro. Nilai tawaran tersebut menurut rumor tak akan bertambah, karena Xiaomi tak
rela mengeluarkan uang lebih banyak.

Pembahasan
Minimal withdraw doge ke wallet masing-masing hanya 10 Doge, dengan fee transaksi
3 Doge. Fee tersebut akan diambil dari total penarikan, misalnya Anda withdraw 10
Doge maka Anda akan menerima 7 Doge di wallet Anda.
Xiaomi memang terkenal sebagai produsen ponsel, namun mereka juga punya lini
produk yang sangat luas, dan action cam adalah salah satunya. Hal ini sejalan dengan
keahlian GoPro, yang terkenal sebagai produsen action cam jempolan.
CEO GoPro Nick Woodman pernah menyebut pihaknya tertarik jika ada perusahaan
besar yang mengajak GoPro bergabung. Hal tersebut dinilai Woodman dapat
meningkatkan bisnisnya, yang saat ini setengah menurun.
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Woodman menyebut pihaknya terbuka untuk akuisisi, dan pada awal 2018 ini mereka
sudah menyewa jasa dari bank investasi JPMorgan Chase untuk memberikan saran
terhadap penjualan yang potensial.
Valuasi GoPro sebenarnya pernah melonjak sampai lebih dari USD 10 miliar. Namun
kini nilainya sudah merosot jauh menjadi USD 761.

Penutup
Dengan Jika sampai rencana Xiaomi ini berhasil dilaksanakan, sudah dapat dipastikan
Xiaomi akan merajai pasar kamera juga dibalik kesuksesannya yang merajai pasar
smartphone.
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