ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺳﺎل
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در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺳﺎل  2015را
اﻋﻼم ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن را در ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ اوﺿﺎع ﺑﺮای آن

ﺧﻮب ﻧﺒﻮده و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ  80اﻟﯽ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره درﺳﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﻠﺒﯽ

ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺖ  Weiboﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی  70ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ رﻗﻢ اﻟﺒﺘﻪ رﺷﺪی  16درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺷﯿﺐ
ﺻﻌﻮدی اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی آن در ﺳﺎل ) 2014ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  226درﺻﺪی( ﻣﯽ

ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی ،ﺻﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آن را ﺑﻪ رﻗﻢ  80ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻘﻠﯿﻞ داد.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن و ﻣﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎت آن در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اش ﺑﻮده اﻣﺎ ﺣﺎﻻ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن
اداﻣﻪ دار ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ و رﺷﺪ اﻧﺪک ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎداﻣﯽ ﻫﺎی
ﭼﯿﻨﯽ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی آن در ﺑﺎزار ﻏﻮﻏﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻐﺮ ﯾﺎﺑﺪ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
روزﻫﺎی ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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