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اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
اﭘﻞ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮوش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺷﺘﺮاکﻫﺎی  Apple Podcastsﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮐﻪ
در ازای ﺟﺬب ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺪﯾﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪی را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﭘﺎدﮐﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ
ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋهای ﻣﺜﻞ ﺣﺬف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،دﺳﺘﺮﺳﯽ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮا و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮوش اﭘﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻠﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ۵۰ ،درﺻﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ ﯾﮏ ﭘﺎدﮐﺴﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ارزش  ۱۰دﻻر
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ و اﺷﺘﺮاک آن را ﺑﺨﺮد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ۵دﻻر ﺳﻬﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﭘﻞ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻮﮐﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری
ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﮑﺎری آنﻫﺎ در ﻓﺮوش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﮐﻦ ﻫﻤﻪ
درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن او را در  ۳۰روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﭘﻞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮوش ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﮐﺴﺖ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده و از اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎی
ﭘﻮﻟﯽ درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮوش اﭘﻞ ﻓﻌﻼ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ و ﺣﻖ اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ آﯾﺘﻮﻧﺰ اﺳﺘﻮر،
اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ ،اﭘﻞ ﺗﯽوی ﭘﻼس و اﭘﻞ ﺑﻮﮐﺰ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه اﭘﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم Apple Services Performance Partner
 Programﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
اﭘﻞ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺮوردﯾﻦ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺿﻤﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  ،Podcastsاز ﺳﺮوﯾﺲ
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .در اداﻣﻪ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ از
راهاﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺧﺒﺮ داد.
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