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Samsung a livrat cele mai multe smartphone-uri
in trimestrul 3 din 2021
Cel mai nou top 5 al producatorilor de telefoane este aici, furnizat de catre cei
de la Canalys si acoperind trimestrul 3 din 2021. E vorba despre intervalul
iulie-septembrie 2021, perioada in care livrarile smartphone-uri au scazut cu
6% fata de aceeasi perioada din 2020. Problemele cu componentele ar fi de
vina, iar mai jos aveti toate detaliile, scrie Mobilissimo.ro.
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Samsung a incheiat T3 2021 cu o cota de piata de 23%, exact cat avea si in T3 2020.Pe locul 2
se afla Apple, cu o cota de 15% in 2021 si 12% in T3 2020. Xiaomi e pe locul 3, cu 14% in T3
2021, la fel ca in 2021. Urmeazavivo, cu 10%, o crestere de 1% fata de anul trecut siOppoidentic
(10% de la 9%). Pozitiile s-ar putea schimba in T4 2021, pe fondul Singles Day in China
(1.11.2021), al Black Friday si al sarbatorilor de iarna.

De remarcat caXiaomiera pe locul 2 in T2 2021, iar acum a picat pe 3. A fost o perioada cand
Xiaomi urcase chiar pe locul intai, iar in aceasta vara a reusit sa ajunga pe acest loc in Europa.
Analistii afirma ca urcarea Apple inapoi pe locul 2 se datoreaza cererii mari pentru iPhone
13. Ben Stanton, analist principal de la Canalys a declarat ca actuala criza a componentelor va
continua si in 2022, deci piata se va mai contracta.
Producatorii de cipuri isi vor creste preturile pentru a isi acoperi veniturile lipsa si a compensa

pentru cererea neonorata. Telefoanele ar putea deveni mai scumpe la anul. Cea mai mare
presiune asupra segmentului va fi in perioada sarbatorilor de iarna, cand cererea va fi uriasa.
Deja stocurile sunt limitate, iar unele canale de retail se gandesc sa renunte la ofertele speciale
de iarna.
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