ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﭘﻞ وﻓﺎدار
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
ﻗﺒﻼ وﻓﺎداری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ
ً
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎزه ای ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ  UBSاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻃﺮﻓﺪاران اﭘﻞ
در ﻏﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﭼﯿﻦ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺪروﯾﺪی ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن ﺑﯽ ﺷﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﭘﻞ ﺑﺮای ﻫﯿﺠﺎن زده ﮐﺮدن ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ دارد.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را دارﻧﺪ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺳﺴﻪ » «Cowenدر اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎور دارد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۴۳ ،درﺻﺪ از
ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ در ﭘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن  ۶و  ۶اس ﭼﻨﺪان ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ آﯾﻔﻮن  ۷ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ در ﻧﺴﺨﻪ اﻣﺴﺎل ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ
ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ روﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﮐﺸﯿﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻓﺎدارای ﺑﻪ اﭘﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻟﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﺪه وﻟﯽ در ﭼﯿﻦ و ژاﭘﻦ
اوﺿﺎع ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﯿﻞ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﻧﯿﺴﺖ:

در دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ای ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ،ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﭘﻞ در ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ۳۰
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ اﮐﻨﻮن دوﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ اﭘﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ ،در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺳﺎﺧﺖ وﻃﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.

ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ از داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اوﭘﻮ ﯾﺎ ﻫﻮآوی ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ  UBSﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ از ﻓﻘﺪان ﻧﻮآوری در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
اﭘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎزار ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ از داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ اوﭘﻮ ،وﯾﻮو ﯾﺎ ﻫﻮآوی ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﭘﻞ اﻣﺴﺎل در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ در ﻣﯿﺎن  ۲۰ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺑﺰرگ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﯾﺎ ﺷﺸﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

