ﻫﻮاوی ﺑﺎ ﻓﺮوش  ۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪار
در ﺳﺎل  ۲۰۱۹رﮐﻮرد ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻫﻮاوی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده ،ﻓﺮوش و درآﻣﺪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی رﮐﻮرد زدهاﻧﺪ .در ﺳﺎل  2019ﺑﯿﺶ از  44ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﻮاوی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش  240ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﯾﮏ رﮐﻮرد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ و ﺳﻮد ﺧﻮد را ﮔﺰارش ﮐﺮده.

ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪاری ﮐﻪ در ﺳﺎل  2019ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ
اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ  44 ،2019ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﺒﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی  Pو ﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺮوش
ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،2018رﺷﺪی  53درﺻﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده .ﻫﻮاوی در ﺳﺎل 2018
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش  28.7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﻫﻮاوی  P30ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در رﺷﺪ ﻓﺮوش ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻓﺮوش اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت  8ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﺑﻪ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه رﺳﯿﺪ .ﻫﻮاوی آﻣﺎری از ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﻣﯿﺖ  30ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻧﯿﻤﻪ اول  2019اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﻣﯿﺖ  30ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺮﺿﻪ آنﻫﺎ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺪه .ﻫﻮاوی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی  P40وﺿﻌﯿﺖ آن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﻫﻮاوی  P40ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻮاوی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ اپ ﮔﺎﻟﺮی ﻣﺠﻬﺰ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر و اپ اﺳﺘﻮر اﭘﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

