ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺻﺪر ﻧﺸﯿﻦ ﺟﺪول ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviدوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Canalysﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﻣﮑﺲ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻫﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﮔﺰارش ﯾﺎد ﺷﺪه را رد ﮐﺮد و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر
و ارﻗﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  GFK Indiaﻫﻤﭽﻨﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ در ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮ ﻣﺪﯾﺎ رﯾﺴﺮچ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ﺗﺨﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ »در ﺣﺎل از دﺳﺖ دادن ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯽ ﭼﻮن ﭼﺮاﯾﺶ
ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ اﺳﺖ«.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﻏﻮل ﮐﺮه ای ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  257ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از رﻗﻢ  20.3درﺻﺪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل
 2014ﺑﻪ رﻗﻢ  16.5درﺻﺪ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﻣﮑﺲ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ )ﻧﻮﮐﯿﺎ( ﻫﺮ ﮐﺪام
 13.3درﺻﺪ از ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
»ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﻠﻄﻪ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ را از دﺳﺖ داده ﭼﺮاﮐﻪ
ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺳﯿﺎﯾﯽ روﻧﺪی ﻧﺰوﻟﯽ را در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻃﯽ ﮐﺮده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﻣﮑﺲ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﺑﺘﺪا ﺑﺎزار را در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﺎل ﺗﻐﺮی در وﺿﻌﯿﺘﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ«.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ داده
و ﺳﻬﻢ آن از ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﻨﺪ از رﻗﻢ  43.2در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  2014ﺑﻪ  29.3درﺻﺪ در ﭘﺎﯾﺎن
ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﻣﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺳﻬﻤﺶ از ﺑﺎزار
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻨﺪ را از رﻗﻢ  17.5در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ رﻗﻢ  18.9درﺻﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن رﺳﺎﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

