ﻫﻮاوی و ﻓﺮوش  ۱۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار در
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  - ۲۰۱۸دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﺮوش  ۱۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر زدن رﻗﯿﺐ
ﻗﺪری ﻧﻈﯿﺮ اﭘﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺪ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ  IDCدر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ رﺷﺪی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻮاوی در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ،در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل
 ۲۰۱۸ﺑﺮای ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻮاوی ﺳﺮی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﯿﺖ  ۱۰ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﻓﻖ ده ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸و
ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﭘﯽ  ۲۰ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای را در اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺟﺎزه ﻋﺮﺿﻪ ﭘﯽ  ۲۰در ﺑﺎزار ﭘﺮ روﻧﻖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را ﻧﺪاد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﺸﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻨﮋن ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮی ارزش ﻣﺤﻮر
ﻧﻮا ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۶۰درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﻻ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
دارد .ﻫﻮاوی در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ
) (Sell-throughرا اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
 ۱۴۷درﺻﺪ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻮاوی ﻗﺒﻼ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎز دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و در
راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف در ﭘﯽ اﻓﺘﺘﺎح  ۷۰۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Experience Storesو  ۱۰ﻫﺰار
ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ  Experience Stores ۳۵۰۰و  ۵۳ﻫﺰار ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ
ﻓﻌﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از درآﻣﺪ  ۴۷.۶۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻮاوی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی  5Gو
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻼود در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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