ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺎزار دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺳﺎل ۲۰۱۵
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻠﻤﺎ رﺿﻮان ﺟﻮ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و آﻣﺎری  GfKﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ را در ﻣﯿﺎن اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﺪر ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی

ﺳﺎل  2015ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.

ﯾﻮرﮔﻦ ﺑﻮﯾﻨﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮوش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ  ،GfK Retail and Technologyروز
ﺷﻨﺒﻪ درﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  IFA 2015اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﺶ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  846.07ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺎل  2014ﺗﺎ  1.5درﺻﺪ در ﺳﺎل  2015اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و
ﺑﻪ  859.12ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ
ﻗﯿﻤﺘﻬﺎﯾﺸﺎن رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺎ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
او اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﻣﺮﯾﮑﺎ  3درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و

در اروﭘﺎ ﺗﺎ  2درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ را در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ  6درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﭘﺮ روﻧﻖ اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ
ﻧﻮﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺻﻼ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﺧﯿﺮا ﮔﺰارﺷﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﻮی  CCS Insightﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻣﺎری ﻣﺘﻔﺎوت را اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﺮوش اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ در اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب اروﭘﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .زﯾﺮا
ﻧﻮآوری در ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎزه دوام ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻢ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎل  2019ﺑﻪ  2.35ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  3.7درﺻﺪی را از  2014ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮﯾﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺎم ﺷﻤﺎرﻫﺎی ورزﺷﯽ و اﺳﻤﺎرت واچ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﺎل 2015
ﺟﺎی رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل ﺣﺪود  114ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺜﻞ روﻟﮑﺲ ﻫﻢ اﺳﻤﺎرت واچ ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﭘﻞ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
درﺑﺎزار ﺗﻠﻮزﯾﻮن ﻫﺎ ﻫﻢ  64درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ را ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
از ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻣﺎر ﮔﯿﺮی  GfKﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ 64 ،درﺻﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺠﺘﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ آﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه  20درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻠﻔﻨﺸﺎن را روی دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻠﻮﯾﺮﯾﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

