در ﺳﺎل ۲۰۱۶

اﯾﺴﻮس در رﺗﺒﻪ اول ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی دﻧﯿﺎ

اﯾﺴﻮس ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ،ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻی ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﻪ اﺧﺒﺎر و آﻣﺎرﻫﺎی ﻓﺮوش ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در ﺳﺎل  ،2015اﯾﺴﻮس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی را ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﺠﯽﺗﺎﯾﻤﺰ) ، (Digitimesاﯾﺴﻮس ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪوﻓﺮوش ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را در ﺟﻬﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آورده و از رﻗﺒﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﻨﮑﯿﻮ و اﯾﺴﺮ ،ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ
ﮔﺰارش و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،اﺧﯿﺮا ً درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی رده ﺑﺎﻻ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ در ﻫﺘﻞ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﻬﺮان
ﻣﺎدرﺑﺮدﻫﺎی  Z270اﯾﺴﻮس در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ  +ﻋﮑﺲ
در ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﺠﯽﺗﺎﯾﻤﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از آن ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده و راﯾﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﯾﺴﻮﺗﮏﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺑﻨﮑﯿﻮ و اﯾﺴﺮ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ
ﺟﺎﯾﮕﺎه اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺧﻮد در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
ﺗﺎزهوارد ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ﭼﻮن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،الﺟﯽ ،دل ،اچﭘﯽ ،ﻟﻨﻮو و ایاوﺳﯽ در ﺳﺎلﺟﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺎزهﺳﺎزی  144ﻫﺮﺗﺰ ،ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺴﻮس ﺑﺎ  35درﺻﺪ ،ﺑﻨﮑﯿﻮ ﺑﺎ  22ﺗﺎ  24درﺻﺪ و اﯾﺴﺮ ﺑﺎ 17
ﺗﺎ  19درﺻﺪ ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺎزهﺳﺎزی  144ﻫﺮﺗﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش و
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود  120ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه

ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺳﺎل  2016ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  ،2015ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺗﺎزهﺳﺎزی  144ﻫﺮﺗﺰ در ﺣﺪود  550ﺗﺎ  600ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  2016ﺑﻪ  1.2ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه
رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺳﺎل  2017ﺣﺪود  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل 2017
و ﺳﺎل  ،2018ﺣﺪود  3.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ﺑﻪﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ«.
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