
Piaþa tabletelor
a "explodat"

P
andemia a suflat din
plin în pânzele pro-
ducãtorilor de ta-
blete, telefoane inte-
ligente ºi laptopuri.
Distanþarea socialã,

munca de la domiciliu ºi ºcoala
online au ajutat piaþa tabletelor
sã înregistreze cele mai bune
vânzãri din 2013, dupã un trimes-
tru dominat, din nou, de Apple. În
primul tr imestru al anului ,
conform IDC (International Data
Corporation), au fost vândute
39,9 milioane tablete, cu 55,2%

mai mult decât în primul trimes-
tru al anului trecut.

O creºtere aºa mare nu a mai
înregistrat aceastã piaþã din 2013.
Cu 12,7 milioane de unitãþi livra-
te, Apple ºi-a consolidat poziþia
de lider, dupã ce a crescut cu
64,3% de la an la an. Producãtorul
iPad-ului are acum o cotã de pia-
þã de 31,7%, de la 30% în urmã cu
un an. Samsung îºi pãstreazã lo-
cul doi, dupã ce a livrat 8 milioane
de unitãþi, în creºtere cu 60,8%.
Samsung are acum o cotã de pia-
þã de 20%. La mare distanþã, cu

3,8 milioane de unitãþi livrate, re-
spectiv 3,5 milioane de unitãþi li-
vrate, vin Lenovo ºi Amazon.
Aceºtia, însã, au înregistrat
creºteri masive de la an la an, de
138%, respectiv 143%.

Pe locul 5 rãmâne Huawei, care
nu a putut sã profite de pe urma
pandemiei, din cauza restricþiilor
impuse de Statele Unite. Produ-
cãtorul chinez a livrat 2,7 milioa-
ne de unitãþi, cu o creºtere de nu-
mai 1,7%. Vaccinarea ºi relaxãrile
de la orizont sunt veºti proaste
pentru producãtorii de tablete,

susþin cei de la IDC, care cred cã
acestea vor încetini trendul lucru-
lui ºi amuzamentului de acasã,
care au stat la baza creºterii pieþei
de tablete.
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