ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوش ﮐﻨﺴﻮل را در
ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوش دﻻری ،ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوش را در ﻣﯿﺎن
ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﯿﭗ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی در
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﻤﺎم ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی ﺳﻮﻧﯽ

در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻮس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ » «NPD Groupﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺖ ﭘﯿﺴﮑﺎﺗﻼ« در ﺗﻮﺘﺮ PS5 ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﻨﺴﻮل
دﯾﮕﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺮﯾﮑﺎ در  ۵ﻣﺎه اول ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺴﮑﺎﺗﻼ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵از ﻧﻈﺮ دﻻری ﯾﮏ رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮوش ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری را در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺴﮑﺎﺗﻼ ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎی ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ اول  ۲۰۲۱ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۴.۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ،ﻣﺤﺘﻮا و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  ۲۰۲۰رﺷﺪی  ۳۰درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در آﻣﺎر ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﻨﺴﻮل ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ ﻫﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی داﺷﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺮوش دﻻری ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎه ﻣﺎرس ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ و رﻗﯿﺒﺶ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی درﺑﺎره ﻓﺮوش ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی
ﺑﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ژاﭘﻨﯽﻫﺎ در ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد از ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه PS5
در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻫﯿﺮوﮐﯽ ﺗﻮﺗﻮﮐﯽ« ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه
ﻣﺎرس  ۷.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن  PS5در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ و ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺗﺎ ﻣﺎرس  ۲۰۲۲ﺑﻪ ۱۴.۸
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

