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ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ اﻋﻢ از آﻧﻼﯾﻦ
و آﻓﻼﯾﻦ دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺮاﺟﻤﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
 TechCrunchدر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در روز ﺑﻠﮏ ﻓﺮاﯾﺪی از
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .رﺷﺪ 4درﺻﺪی ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻨﻬﺎ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از 25

ﻣﯿﻠﯿﺎرد در ﺣﺮاﺟﻤﻌﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رﺷﺪ  40درﺻﺪی ﺧﺮﯾﺪ از ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﯾﮑﯽ
از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺬاب ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻟﻮازم
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺜﻞ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  ،LEDﮐﺎرتﻫﺎی ﻫﺪﯾﻪ واﻟﻤﺎرت ،اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺳﻮﻧﯽ،
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻮم ،Mac book pro ،ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آﻣﺎزون ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮﻓﺮوش ﺧﻮد در ﺣﺮاﺟﻤﻌﻪ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ  DNAﺑﺮای ﺗﺸﺨﺼﯿﺺ  DNAاﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﮏ
وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ اﺗﻮﻣﺎت ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻮج ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻓﺮوش ﺣﺮاﺟﻤﻌﻪ در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد .ﺑﺎﻣﯿﻠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮاﺟﻤﻌﻪ در اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺖ .ﻣﺮدم ﻃﯽ ﻓﺮوش دو روزه ﺣﺮاﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺶ از  700ﻫﺰار ﮐﺎﻻ ﺳﻔﺎرش دادﻧﺪ .دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺣﺮاج را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد ﺣﺪود  ۲۷۶ﻫﺰار ﮐﺎﻻ را در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻣﯿﻠﻮ ﭘﺎور ﺑﺎﻧﮑﯽ 10ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮی را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی ﭘﺮﻓﺮوش ﺣﺮاﺟﻤﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮده و اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار در ﺑﺎﻣﯿﻠﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ  65ﻋﺪد از آن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻟﭗ ﺗﺎپ ،ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ،ﻋﻄﺮ ،اﯾﻔﻮن ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﯾﻮ ،ﻫﺪﺳﺖ و اﺳﭙﺮﺳﻮ
ﺳﺎز را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی ﺟﺬاب و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺧﻮد در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻣﯿﻠﻮ ﭼﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم در روز ﺣﺮاﺟﻤﻌﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻫﻢ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ

ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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