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صيل در دانشگاه، انجام خدمت در جنگ جهاني اول و دوبار تالش سال تح به دنيا آمد بعد از دو 1895ژوئن  24پل گالوين در 
كه بـه وسـيله    ، او شروع به ساختن و فروش دستگاهي كرد 1928تأسيس شركتي براي ساختن باطري در سال  نا موفق براي

ع كار فـروش خـوبي   اگر چه در شرو. ساختن راديو كرد او سپس شروع به .آن راديو ها با استفاده از برق خانگي كار مي كردند
مـورد كـار    در اين زمان بود كه او از يك نوآوري در. گالوين را دوباره تا مرز ورشكستگي كشاند داشت، اما آغاز ركود اقتصادي،

، هنگـام برپـايي اجـالس    1930كار، او در ژوئـن   بعد از چند هفته كار براي ساختن يك راديو خود. گذاشتن در راديو آگاه شد
ــازندگان  ــن س ــك  انجم ــهر آتالنتي ــو در ش ــذارد      رادي ــار بگ ــود ك ــين خ ــرا در ماش ــب از آن ــه مناس ــك نمون ــت ي  .توانس

 .دالر ضـرر داد  3745هـزار دالري   287شـركت در يـك فـروش     1930در سال . موفقيت آني نبود اولين راديو خود كار يك

انتخاب كرد كه هم بيانگر حركت بود و  گالوين متوجه شد بازاريابي، كليدي براي موفقيت است در نهايت، او نامي براي شركت
  .بود» موتوروال«اين نام، . هم راديو

نـواقص را عنـوان    طوري كـه شـركت مجبـور شـد آن     هديد ساخت اما نواقص زيادي داشت بگالوين يك مدل ج1933در سال
ي ساخت كه به خـوبي كـار   سپس مدلهاي. تكه كرد گالوين چنان عصباني شد كه نمونه هاي ساخته شده را با پتك تكه. نمايد

كار  اما پس از مدت كوتاهي به دليل افول اقتصاد دوباره اين. بازار تجارت راديو گام نهاد دوباره به 1937او در سال . مي كردند
 .ببنـــدد خوشـــبختانه او توانســـت قـــراردادي بـــا يـــك رقيـــب بـــراي ســـاختن راديـــو هـــا        . را رهـــا كـــرد 

ساختن راديو هـايي بـراي مكالمـه بـين      1936 راديو هاي خانگي و ماشيني در سال گالوين يك مبتكر بود و عالوه بر ساختن
اروپا پيش بيني شد، او از مهندسين شركت خواست تا علي الرغم عدم وجود يك  زمانيكه وقوع جنگ در. پليس ها را آغاز كرد

در » تاكي - هندي«حمل  دو جهته قابلزمانيكه جنگ جهاني دوم شروع شد، راديو . دولتي يك راديو صحرايي بسازند قرارداد
فروش راديـو هـاي خـانگي را بسـط     . خود را بيشتر بسط دهد ان بعد از جنگ، او تصميم گرفت كه كاررودر د. دست توليد بود

شـيوه   نمونـه برجسـته  . كرد، در صنعت نو ظهور تلويزيون پيشرو شد و وارد بازار نيم رسانا شـد  داد، شروع به توليد گرمامافون
و يك تلويزيون ده اينچي ساخته بـود كـه در    آغاز گر اين صنعت بود» آرسي آ «. رآفريني گالوين ورود در بازار تلويزيون بودكا

گالوين متوجه شد كه براي ورود به چنين بازاري بايد در كيفيـت و هـم در    .دالر يك فروشي مي شد 300بالغ بر  1946سال 
فروشـي كـرد،    دالر تـك  95/179قيب را براي ساختن تلويزيون كه بـه تـوان آن را   شكست دهد، او دو گروه ر قيمت، آرسي آ

 .صـنعت جايگـاهي رفيعـي بـه دسـت آورد      موتوروال به زودي صاحب فروش پر حجمي شد و خيلي سريع در اين. تشكيل داد

دين شكست پايه گـذاري  اما شركت كوچكي كه او بعد از چن. خون در گذشت به دليل ابتالء به سرطان 1959گالوين در سال 
 .باشد باالترين نقطه ممكن رشد كرد و هنوز هم در صنعت الكترونيك نيروي رقابتي عمده مي كرده بود، به

 


