آﯾﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻗﻠﻪ
ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
در ﺳﺎل  ۲۰۱۴و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ،۵ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻫﺎ از ﺳﻘﻮط آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻓﺮوش و ﺳﻮدآوری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای
ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اش را اراﺋﻪ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﻋﺘﻘﺎدﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی اوج ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻻ زﻣﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪه ﺗﺎ

ﻣﯿﺪان را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﯾﺰ و درﺷﺖ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
دو ﻣﺎه و ﭼﻨﺪ روز از ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﮔﺬﺷﺖ و در دﻫﻢ ﻣﺎرس و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ،MWCﮔﻠﮑﺴﯽ اس ۶
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اس  Edge ۶ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ،از اﯾﻦ دو
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮده ،ﻧﯿﺎز و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد را در اﯾﻦ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۵را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺎرد.
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ
از  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﯿﺶ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ ۱۵) .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
 (Edgeاز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای  ۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه از ﻫﺮ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺟﺪﯾﺪ را در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از ﺳﻮی  Digitimesﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﻬﺎن
ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺎدر ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺳﺎل  ،۲۰۱۵ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش
 ۳۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ؛ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﭘﻞ ﺑﺎ  ۲۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن آﯾﻔﻮن در ﺟﺎﯾﮕﺎه
دوم ﻗﺮار دارد .در ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻟﻨﻮو )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻓﺮوش ﻣﻮﺗﻮروﻻ ،ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﻟﻨﻮو اﺳﺖ( ﺑﺎ  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ال
ﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۶۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم را از آن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮآوی ﺑﺎ ﻓﺮوش

 ۶۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺧﻮد در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

