ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ اول

در روز ﻣﺠﺮدﻫﺎ ،ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ رﮐﻮرد ﻓﺮوش  17.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺷﮑﺴﺖ

ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ،ﻏﻮل ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭼﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ رﮐﻮرد ﻓﺮوش  17.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری روز ﻣﺠﺮدﻫﺎ
) (Singles dayدﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ رﮐﻮرد ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
روز ﻣﺠﺮدﻫﺎ در ﭼﯿﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .روزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم
ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ روز از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روز در اﺻﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ روز واﻟﻨﺘﺎﯾﻦ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ روز اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ رﮐﻮرد اﻣﺴﺎل را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﻣﺴﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از رﺷﺪ ﮐﻤﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﭼﯿﻨﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ در
ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ اول روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ رﮐﻮرد
ﻓﺮوش وﯾﮋه  9ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﻨﺪ .اﯾﻦ رﮐﻮرد ﺑﯿﺎنﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی رﺷﺪ  32درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع روﯾﺪاد اﻣﺴﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ درﺻﺪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی روز ﻣﺠﺮدﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوشﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﭘﻞ Nike، New Balance ،و  Skechersﺑﻮدﻧﺪ .در دو ﺳﺎﻋﺖ اول
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن  410ﻫﺰار ﻋﺪد ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه و  1.84ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اداری ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ «.در ﺟﻤﻌﻪ
ﺳﯿﺎه )ﺣﺮاج ﺟﻤﻌﻪ( ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی آﻣﺎزون ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻓﺮوش  35درﺻﺪی را اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در روﯾﺪاد دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ) (Cyber Mondayﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،آﻣﺎزون ﻓﺮوش  2.68ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ و اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن روز ﻣﺠﺮدﻫﺎ ﺳﻮد ﭼﺸﻢﮔﯿﺮﺗﺮی را
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻓﺮوش آﻣﺎزون را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ  Amazon Primeرا وﯾﮋه ﭼﯿﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
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