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معرفی برندهای ارزشمند جهان

مشخص میکند .براین اساس 011 ،برند ارزشمند جهان از  01کشور و در  01صنعت مشخص شده است.
شرکتهایی که مقر آنها در آمریکا قرار دارد با  25برند نیمی از این فهرست را تشکیل میدهند.
اپل همچنان در صدر
ماه گذشته  01سال رشد درآمد فصلی شرکت اپل متوقف شد و این غول تکنولوژی درآمد  1/21میلیارد
دالری را ثبت کرد که به دلیل افت فروش آیفون و کندی رشد فروش در چین ،با کاهش  01درصدی رو
به رو شد .بدبیاری این شرکت زمانی به اوج رسید که سهام آن نسبت به باالترین سطح خود در  05ماه
گذشته  11درصد سقوط کرد .اما گزارش ساالنه فوربس از ارزشمندترین برندهای جهان نشان میدهد که
اپل با ارزش  0/021میلیارد دالر همچنان در صدر این فهرست قرار دارد .ارزش اپل  78درصد بیشتر از

فرصتی مناسب برای شروعی دوباره و مطمئن

نشریه فوربس شاخصی را تعریف کرده است که اهمیت برند و میزان تاثیرگذاری آن را در هر صنعت
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گوگل است که در رتبه دوم ارزشمندترین برندهای جهان قرار گرفته است .نشریه فوربس معرفی
ثروتمندترین برندها را از سال  5101آغاز کرده است و از آن زمان تاکنون ،اپل به مدت شش سال پیاپی
عنوان ارزشمندترین برند جهان را به دست آورده است .شرکت گوگل امسال از مایکروسافت پیشی گرفت
و با توجه به افزایش  51درصدی ارزش این برند و رسیدن به  2/75میلیارد دالر ،فاصله گوگل با اپل
کاهش یافت .ارزش برند اپل در سال جاری 1درصد افزایش یافته است .سال گذشته گوگل به بخشی از
آلفابت تبدیل شد ،اما این برند موتور جستوجو همچنان مرکز سودآوری آلفابت است و به دیگر بخشها
مانند خودروهای خودران و به شرکتهای گوگل فایبر ،کالیکو و نست یارانه تخصیص میدهد.
سومین برند باارزش جهان در سال  ،5101مایکروسافت است .ارزش این برند  5/82میلیارد دالر است.
قرار دارند .ارزش فیسبوک در یک سال گذشته 11درصد افزایش یافته و برای دومین سال متوالی عنوان
برند دارای سریعترین رشد را به خود اختصاص داده است .کاربران بهطور متوسط روزانه  21دقیقه از
فیسبوک و اینستاگرام استفاده میکنند (فوربس در ارزشگذاری برندها تاثیرات مالی اینستاگرام را درنظر
نگرفته است) .جیمز استوارت ،ستون نویس نیویورک تایمز ،میگوید این میزان صرف وقت در فیسبوک و
اینستاگرام بیشتر از زمانی که مردم در مجموع صرف مطالعه ( 01دقیقه) ،شرکت در تمرینات ورزشی
( 08دقیقه) و روابط اجتماعی ( 1دقیقه) میکنند .در فهرست ارزشمندترین برندهای  5101تویوتا با
ارزش  0/15میلیارد دالر در رتبه ششم قرار گرفته است .ارزش این برند نسبت به سال گذشته با افزایش
 00درصدی رو به رو شده است .شرکت آیبیام با ارزش  1/10میلیارد دالری در جایگاه هفتم قرار گرفته
یاس یک نرم افزار جامع در حوزه مالی ،صندوق ،فروش ،انبار ،دستمزد ،بودجه و بهای تمام شده است
(انتشار این مقاله به شکل موجود بالمانع است)
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کوکاکوال با ارزش  2/27میلیارد دالر و فیسبوک با ارزش  1/25میلیارد دالر در رتبههای چهارم و پنجم
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شرکت دیزنی اختصاص یافته است .ارزش این برند  2/11میلیارد دالر است و نسبت به سال گذشته با
افزایش  01درصدی مواجه شده است .مکدونالد با ارزش  0/11میلیارد دالر رتبه نهم فهرست
ارزشمندترین برندهای جهان را به خود اختصاص داده است .ارزش این برند طی یک سال گذشته کاهش
یک درصدی را ثبت کرده است.
جنرال الکتریک با ارزش  8/11میلیارد دالر در رتبه دهم فهرست ارزشمندترین برندهای جهان در سال
 5101قرار گرفته است .ارزش این برند نسبت به سال گذشته با کاهش  5درصدی رو به رو شده است.
سامسونگ در جایگاه یازدهم این فهرست قرار گرفته است و ارزش آن  0/11میلیارد دالر است .ارزش این
برند نسبت به سال گذشته با کاهش  2/1درصدی رو به رو شده است .رتبه دوازدهم ارزشمندترین
برندهای جهان به آمازون اختصاص یافته است .ارزش این برند  5/12میلیارد دالر است که نسبت به سال
گذشته  52درصد جهش کرده است .شرکت مخابرات ایتی اند تی ( )T&ATبا ارزش  1/15میلیارد دالر

فرصتی مناسب برای شروعی دوباره و مطمئن

است .ارزش این برند نسبت به سال گذشته  08درصد کاهش یافته است .رتبه هشتم این فهرست به

رتبه سیزدهم این فهرست را به خود اختصاص داده است و ارزش این برند نسبت به سال گذشته 05
درصد افزایش یافته است .رتبه چهاردهم به شرکت بیامو اختصاص یافته است .ارزش این برند 7/57
میلیارد دالر است و نسبت به سال گذشته با رشد  1درصدی رو به رو شده است .سرانجام ،شرکت
تکنولوژی سیسکو در رتبه پانزدهم این فهرست جای گرفته است .ارزش این برند  1/57میلیارد دالر
است .ارزش این برند نسبت به سال گذشته  1درصد افزایش یافته است.

منبع :دنیای اقتصاد

 بسیاری از زیانهای مالیاتی و حقوقی و  ...در اثر عدم اطالع از آخرین قوانین و مقررات است.
بسیاری از فرصتها در اثر عدم آگاهی از اطالعیه ها و بخشنامه ها ی جدید از دست می رود.
 بسیاری از مشکالت کسب و کار در اثر تغییرات سریع محیط اطراف و عدم اطالع ما از آخرین دستاوردهای دنیاست
و مشکالت بیشماری در اثر عدم استفاده از ابزار مناسب در زمان مناسب است.
فرصت را از دست ندهید . . .

در خبرنامه یاس عضو شوید

یاس یک نرم افزار جامع در حوزه مالی ،صندوق ،فروش ،انبار ،دستمزد ،بودجه و بهای تمام شده است
(انتشار این مقاله به شکل موجود بالمانع است)

www.yassystem.com

آیا می دانید عمده مشکالت و اثر از دست دادن فرصتهای مناسب بوجود می آید؟

