آﯾﻔﻮن  ۱۰در ﺻﺪر ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن در ﻣﺎه ﻣﺎرس  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار  Counterpoint Researchﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ) 10اﺳﻔﻨﺪ  96ﺗﺎ  11ﻓﺮوردﯾﻦ  (97در ﺟﻬﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن آﯾﻔﻮن  10ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش آﯾﻔﻮن  10ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  3.5درﺻﺪ از ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺎه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن آﯾﻔﻮن  8ﭘﻼس ﺑﺎ  2.3درﺻﺪ اﯾﺴﺘﺎده .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ

ﺷﺪه ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ردﻣﯽ  5Aدر ﺻﺪر ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ
ﮔﻮﺷﯽ  1.8درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﻓﺮوش را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از آن اوﭘﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ .در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و
ﺷﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9و ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻼس آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 1.6
درﺻﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام ،ﺳﻬﻢ ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ.

در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ آﯾﻔﻮن  ،7آﯾﻔﻮن  ،8ﮔﻠﮑﺴﯽ  J7ﭘﺮو ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﯾﻔﻮن  6اﯾﺴﺘﺎده
اﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﻮﺳﺴﻪ  Counterpointآﯾﻔﻮن  10ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه در ﺻﺪر ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻮق ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزه
ﻗﯿﻤﺘﯽ  600ﺗﺎ  800دﻻری ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ اوﭘﻮف وﯾﻮو ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻫﻮاوی در ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده و اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﻮده اﻧﺪ .در ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی )ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  100ﺗﺎ  199دﻻر( ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ،
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮاوی ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ  Counterpointاﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  10در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2017ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه  35درﺻﺪ از ﺳﻮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮای اﭘﻞ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  10ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  21درﺻﺪ از ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺗﺨﺼﯿﺺ داده اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ آﯾﻔﻮن  10دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

