اپ اﺳﺘﻮر ﺑﺎ درآﻣﺪ  1.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺎل ﻧﻮ رﮐﻮردی ﺗﺎزه ﺛﺒﺖ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،دی ۱۳۹۹
اﭘﻞ اﺳﺘﻮر روز اول ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی ) 12دیﻣﺎه( ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  514ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،رﮐﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮوش را در ﻋﺮض ﯾﮏ روز ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺐ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺳﺎل ﻧﻮ

ﻣﯿﻼدی ﮐﺎرﺑﺮان رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  1.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﭘﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﭘﻞ در ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ،ﺿﻤﻦ اﻋﻼم آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮوش
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی اﭘﻞ اﺳﺘﻮر و ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﭘﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ ،اﭘﻞ ﻧﯿﻮز ،اﭘﻞ ﺑﻮﮐﺲ
) ،(Apple Booksاﭘﻞ ﺗﯽوی ﭘﻼس و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻓﯿﺘﻨﺲ ﭘﻼس اﻣﺴﺎل روﻧﻖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ

اﺳﺖ.

در ﮔﺰارش اﭘﻞ ،ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﺮوش اﭘﻠﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﭘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻞ ﭘﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﻓﺮوش ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 85 ،درﺻﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  99درﺻﺪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻞ ﭘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﭘﻞ در ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در
ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎزی ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﭘﻞ ﺑﻮﮐﺲ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺑﯿﺶ از  90ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل و اﭘﻞ آرﮐﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  140ﻋﻨﻮان ﺑﺎزی،
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان دارﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﭘﻞ ﭘﺎدﮐﺴﺖ در ﺑﯿﺶ از  175ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﺑﯿﺶ از  100زﺑﺎن در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد.
اﭘﻞ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻞ اﺳﺘﻮر از زﻣﺎن راه
اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﺳﺎل  2008ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  200ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺟﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﺮاغ اﭘﻞ اﺳﺘﻮر ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ و
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای اﭘﻞ روزﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را رﻗﻢ زد.
ﯾﮑﯽ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﭘﻞ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻓﺮوش
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪ در اﭘﻞ اﺳﺘﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﻧﺸﯿﻦﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮﺑﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از ﻓﺮوش ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

