ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ از ﻣﺮز  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺬﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک
ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺤﺒﻮب در ﺳﺎل  ۲۰۲۰از ﻣﺮز  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺬﺷﺖ و رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران از رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد .اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب  ۸.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ

ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ﺑﺎ ﺟﻬﺸﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۲۰۲۰در ﺣﺪود  ۱۵.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﺟﺬب  ۷.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﺘﻮاﻧﺪ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ را اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ و
ﺳﺮﯾﺎل ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در
ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد؛ ارزش ﺳﻬﺎم اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ از  ۵۰۲دﻻر ﺑﻪ  ۵۶۳دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﻔﺘﺎد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ درآﻣﺪ و
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﯽﺷﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

