ﮐﺎﻫﺶ  ۴۰درﺻﺪی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﭘﻞ واچ در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  - ۲۰۱۶دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
اﭘﻞ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد آﻣﺎر ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ
از اﭘﻞ واچ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻦ ﮔﺠﺖ را در ﻟﻔﺎﻓﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎزار ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﻓﺮوش اﭘﻞ واچ واﻗﻒ ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  ITGﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺘﯿﻮ ﮔﻮدﻣﻦ« ادﻋﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ
در ﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ داﺷﺘﻪ؛ او در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  ،2015ﺣﺪود  40درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وی ،اﭘﻞ واچ از ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﻣﺎرس ﻓﻘﻂ  3.1ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه
ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ژوﭘﯿﺘﺮ ،اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ رﮐﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﭘﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﻤﯽ
از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده و ﺧﻮد را در ﺻﺪر ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار
دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪل اﭘﻞ واچ اﺳﭙﺮت ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  50دﻻر از ﻣﺎه ﻣﺎرس رو ﺑﻪ رو
ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻓﺮوش آن در ﻋﺮض ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر آﻫﺴﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ
از اﯾﻦ ﻗﺎﺋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ »ﮔﻮدﻣﻦ« در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارد اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ اﯾﻦ
ﺗﻮان را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻣﯽ
ﺑﺎزار ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﺳﻤﺎرت واچ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ در روﯾﺪاد ) WWDCﺗﺎرﯾﺦ 13
ژوﺋﻦ( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺸﺘﻪ و ﻓﺮوش آن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪﺗﺮ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻧﭽﻪ از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺒﮏ  Sﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی آﭘﮕﺮﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎت
داﺧﻠﯽ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ،ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﻓﺖ  40درﺻﺪی
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺎﺗﺮی

ﻗﻮی ﺗﺮ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺮﺳﻨﺪی
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺸﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

