ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ  Oppo ،Vivoو  Gioneeدر
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
ﭼﯿﻦ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺪل ﺷﺪه .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﻧﯿﺰ

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اژدﻫﺎی ﺳﺮخ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﻫﻮآوی ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و  ZTEاﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﺳﯿﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎی
اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺮﻓﺪاران وﯾﮋه ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻣﺮوز  Beijing Business Todayﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ،Vivo
اوﭘﻮ و  Gioneeﻧﯿﺰ ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ

ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اوﭘﻮ در ﺳﺎل  2015ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ  Vivoو  Oppoدر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .در

ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ  TrendForceﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ اوﭘﻮ و  Vivoدر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  3.8و  3.3درﺻﺪ از
ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه

ﺑﻌﻼوه ی  Gioneeﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎی درﺟﻪ ﺳﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ دارﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﺎ ﻫﻮآوی اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﭘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺜﻼ اوﭘﻮ در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  R9و  R 9 Plusو  Vivoﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ  Xplay 5ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﮕﺎه ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﺟﺎ دارد اﺷﺎره ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی  Oppo R7و  R7 Plusدر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰو ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ
دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺪود  15ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی  R9و  R9 Plusﻧﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺳﻮد
ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻣﻮرد  Xplay 5ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ای وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﺪان ارزان ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ داﺷﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ دو ﻟﺒﻪ ﺧﻤﯿﺪه و  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﯾﮋه ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪدی راﻏﺐ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

