ﺳﻠﻄﻨﺖ اﭘﻞ ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮوی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اداﻣﻪ دارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی آﻧﭽﻨﺎن روزﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رﻗﻢ ﻧﺰده و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻮاوی و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎزار ﮔﺠﺖﻫﺎ
روی ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه اﻣﺎ آﻣﺎر
ﻓﺮوش ﻣﻮﺳﺴﻪ  IDCﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﻠﻄﻨﺖ اﭘﻞ ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮوی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اداﻣﻪ
دارد.

آﻣﺎر ﻓﺮوش ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داده ﯾﺎ  ،IDCﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی ،ﺑﻪ رﻗﻢ  ۵۹.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه رﺳﯿﺪه
و رﮐﻮرد ﻓﺮوش ﻓﺼﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺠﺖﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی ﺗﻨﻬﺎ  ۴۵.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ رﻗﻢ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل  ۳۱.۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

آﻣﺎر ﻓﺮوش ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۲۷.۵درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۷۲.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزار ﮔﺠﺖﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر

داﻏﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه و اوﺿﺎع ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  IDCﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎ را ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﺰ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮده
و ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ روی ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﯿﺎر
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎﯾﯽ را ﺟﺰو ﮔﺠﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده اﺳﺖ.

ﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﭘﻞ ﻃﯽ روﯾﺪادی در روز ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ،از اﯾﺮﭘﺎد  2ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
آﯾﭙﺪﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۱۹روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﻣﺴﺎل ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺠﺖﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ  ۶۶.۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ۵۵.۲درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،اﭘﻞ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎزی ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ در ﺑﺎزار ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده و

ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺛﺒﺖ آﻣﺎر ﻓﺮوش  ۱۶.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و  ۴۶.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه در ﮐﻞ
ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی ،ﺳﻠﻄﻨﺖ اﭘﻞ ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮوی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

ﻣﯿﻨﮓ ﭼﯽ ﮐﻮ :ﻋﯿﻨﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
روﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﺮﭘﺎد  2و ﻋﯿﻨﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ را در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮد ﮔﻮی رﻗﺎﺑﺖ را از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﭘﻞ ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮوی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ؟

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﺮﻋﺖ اﭘﻞ واچ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

