آﯾﻔﻮن  ۱۱ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ را در ﺑﺎزار
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ  ۶۱درﺻﺪی از ﮐﻞ ﻓﺮوش
آﯾﻔﻮنﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  ۲۰۲۱دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۱ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﮔﺰارش » «Consumer Intelligence Research Partnerﯾﺎ  ،CIRPدر ﻓﺼﻞ اول
 ۲۰۲۱ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ آﯾﻔﻮن  ۱۱ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

ﻓﺮوش را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ  ۲۴درﺻﺪی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﯿﻤﺖ  ۵۹۹دﻻری
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
آﯾﻔﻮن  ۱۲و  ۱۲ﭘﺮو ﻣﮑﺲ در ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .آﯾﻔﻮن  ۱۲ﭘﺮو ﻣﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
و ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻬﻢ  ۲۰درﺻﺪی از ﺑﺎزار
آﯾﻔﻮنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻢﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار  CIRPﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺎوش ﻟﻮﯾﺘﺰ« ،ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﺼﻞ اول  ۲۰۲۱ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ۱۲
ﻣﯿﻨﯽ و  SEﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ:

»در اوﻟﯿﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺨﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﯾﻔﻮن  ۱۲و ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺮو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﻔﻮن  ۱۱اﻓﺴﺎﻧﻪای را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪای
ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﻣﯿﻨﯽ و  SEﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﭘﺮو و ﭘﺮو ﻣﮑﺲ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺳﻬﻢ  ۲۰درﺻﺪی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدش
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۱ﭘﺮو ﻣﮑﺲ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  ۱۳درﺻﺪی در ﺳﻪ ﻣﺎه اول  ۲۰۲۰ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ«.
آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻣﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﯾﻔﻮن  SEﻫﻢ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ
ﭼﻬﺎرم  ۲۰۲۰ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ .در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻔﻮنﻫﺎ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  ۸۷۳دﻻر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول  ۲۰۲۱ﺑﻪ  ۸۴۷دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

