ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﯾﮑﺎن ﻓﺮوش ﭘﻮرﺷﻪ را ﺗﮑﺎن داد؛ رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺎ ﻣﺪل اﻓﺴﺎﻧﻪای  ۹۱۱در آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﭘﻮرﺷﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  2021ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ 36 ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز از  53,125دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ  71,986دﺳﺘﮕﺎه رﺳﯿﺪ

و رﺷﺪی دو رﻗﻤﯽ را در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮوش ،ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ ﻓﺮوش
ﭘﻮرﺷﻪ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺳﺪان اﺳﭙﺮت ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺎﯾﮑﺎن ﺑﻮد.
ﺗﺎﯾﮑﺎن ﺑﺎ  9,072دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮوش 522 ،درﺻﺪ رﺷﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش  1,391دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻠﺶ،

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ 12.6 ،درﺻﺪ از آﻣﺎر ﮐﻞ ﻓﺮوش ﭘﻮرﺷﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺎﯾﮑﺎن در  ،2021ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه از ﻓﺮوش آن در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  ،2020ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﺗﺎﯾﮑﺎن ،اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﯾﮑﺎن ﮐﺮاس ﺗﻮرﯾﺰﻣﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻓﺮوش ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  9,000دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﻪ ﻣﺎه ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮوش  36,000دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻣﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻓﻌﻼ ﺗﺎﯾﮑﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮوش ،اﻧﺪﮐﯽ از  911ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ و 911
در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ 9,133 ،دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ورود
ﺗﺎﯾﮑﺎن ﮐﺮاس ﺗﻮرﯾﺰﻣﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزار 911 ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺑﻪ ﮐﻞ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
از ﺑﯿﺶ از  9,000دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﯾﮑﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دﻧﯿﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ  ،2021ﺑﯿﺶ از 2,000
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ  11.5درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﻓﺮوش ﭘﻮرﺷﻪ در ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻮرﺷﻪ ،ﻓﻌﻼ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی
ﮐﺎﯾﻦ و ﭘﺎﻧﺎﻣﺮا ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی از ﺳﺮﯾﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﻫﺎی ﭘﻮرﺷﻪ ،ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺎﮐﺎن اﺳﺘﺎرت زده ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺻﻮرت ورود ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،رﮐﻮرد ﺷﮑﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﻓﻌﻠﯽ آن ﻫﻢ در
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل 22,458 ،دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﻮرﺷﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﻣﯽرود .دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان
ﻣﻬﻢ اروﭘﺎ ﻫﻤﭽﻮن ب ام و ،وﻟﻮو و ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﭘﺎک دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن  10ﺳﺎل از آﻏﺎز آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﻤﺎم
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی را ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ و اﻧﻘﺮاض ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درون ﺳﻮز را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
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