اﭘﻞ  ۱۵ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭘﺎدﮐﺴﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽدارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
اﭘﻞ دﯾﺸﺐ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻬﺎری ﺧﻮد از ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺘﺮاک ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪ  Podcastsاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮان ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﻖ
اﺷﺘﺮاک ﺗﮑﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۴۹ﺳﻨﺖ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﻧﺎﺷﺮان در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش  Recodeاﭘﻞ
ﺳﻬﻤﯽ را از اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽدارد .ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  ۳۰درﺻﺪ از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻖ اﺷﺘﺮاکﻫﺎﯾﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺳﺎل اول اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ  ۱۵درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ درآﻣﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﭘﻞ از آن در ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﭘﻞ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎدﮐﺴﺖ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،وﻟﯽ
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﭘﻞ Podcasts
و ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺪون ﺗﺒﻠﯿﻎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﺿﺎﻓﻪ دارﻧﺪ ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ
اوﻟﯿﻪ و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎدﮐﺴﺘﺮﻫﺎی اﭘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۹.۹۹دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﮐﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﺷﺘﺮاک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از
 ۱۷۰ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﭘﻞ در ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ Tenderfoot TV, Pushkin
Industries, Radiotopia from PRX, and QCODE, NPR, the Los Angeles Times, The
 Athletic, Sony Music Entertainmentو ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی
دﺳﺖ اول و ﺟﺬاﺑﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺎدﮐﺴﺖ ﻗﺼﺪ دارد رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺪیﺗﺮی ﺑﺎ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ در دﻧﯿﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ Podcasts
ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ آﭘﺪﯾﺖ  iOS 14.5در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

