رﺷﺪ  ۳ﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ آﻣﺎزون در ﻓﺼﻞ
ﺳﻮم  - ۲۰۲۰دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۹ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺣﺮاﺟﯽ ﺑﺰرگ »ﭘﺮاﯾﻢ دی« آﻣﺎزون ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ و در ﺗﺎرﯾﺦ  22و  23ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ اﻣﺎ
درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم  2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻮج ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﺣﻀﻮری ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﻣﺴﺎل آﻣﺎزون ،در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﺎل و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮاﯾﻢ دی را در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ،ﻓﺼﻞ
ﭘﺮﻓﺮوﺷﯽ را ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .آﻣﺎزون در ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ در
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ  6.33ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ ،درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  2.13ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﭘﺮاﯾﻢ دی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
اﻓﺘﺎد و در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮب ﭘﺮاﯾﻢ دی ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم
ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ آﻣﺎزون از  70ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  96.1ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل ﺟﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ ﻣﺎهﻫﺎی آورﯾﻞ و ژوﺋﻦ )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر( ،درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ
آﻣﺎزون ﺑﺎ رﺷﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ رﻗﻤﯽ درﺣﺪود  5.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ
از  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻣﺎزون در ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد
 100000ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﻪ ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ.
»ﺟﻒ ﺑﺰوس« ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون ﮔﻔﺖ:

»اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،زودﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﺎل ﻧﻮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ«.
ﺑﯽﺷﮏ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻣﺎزون در ﺳﻪ

ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪ
ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

