ﻓﺮوش ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺘﻈﺎر آﯾﻔﻮن ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن را
ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،آذر ۱۳۹۷
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﮐﻮد ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﺮوش آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﭼﻮد
دارد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﯾﻔﻮن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی روﺑﺮو ﺷﺪه و ﻗﺼﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را دارد.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎل  2019ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺮاج  ۱۰درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در
ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﮐﻢﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر آﯾﻔﻮن  XRو ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﺪ؛ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ روی وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮان اﭘﻞ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻣﯿﺪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺘﻌﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺎﺳﮑﺎن در واﻗﻊ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﭘﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﺎزار آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺮای اﭘﻞ ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺎﻧﺪ و دوران ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪی ﻓﺮوش آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ

ﻫﻢ ﺳﻬﺎم اﭘﻞ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻧﺴﺒﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺳﻬﻢ آﯾﻔﻮن از ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﭘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ،ﮔﻮﮔﻞ و آﻣﺎزون ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻨﺎوری ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻏﻮلﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻈﯿﺮ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎﺷﻮ را دارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

