ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻧﻮﮐﯿﺎ رو ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،دی ۱۳۹۶
ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﯽ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪران از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺎده HMD
 ،Globalﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ و ﺷﺮوع ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ در ﮔﺰارش ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ » «Counterpoint Researchﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ  HMDدر ﺳﻪ ﻣﺎه ﺳﻮم ﺳﺎل  2017در

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش  HMDدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری  2.8ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن و  13.5ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎده را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺎده  HMDدر رده ﺳﻮم و اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن
ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در رده ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  2017ﺣﺪود  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده و ﻋﺮﺿﻪ  2.8ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن در ﺳﻪ ﻣﺎه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪی در ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ
ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.

در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از » «Digitimesﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت HMD
ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ » «Strategy Analyticsﻧﯿﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋی  HMDرا ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻣﻮﻓﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و از ﻓﺮوش ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﺎل آﺗﯽ ﺧﺒﺮ داده
اﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از  10ﻣﺤﺼﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده
ﻧﻮﮐﯿﺎ  3310ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺸﻢ و ﻧﻮﮐﯿﺎ  6در رده دﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  HMDاﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  2017ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﺎﻻ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت  HMDﮐﻤﺎﮐﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

