
 هدفون بیتس
 هدفون بیتس را می توان از دسته بهترین هدفون موجود در بازار دانست، این برند

آمریکایی که تحت نظر برند اپل در حال فعالیت است همواره یکی از محبوب ترین نام ها میان عالقه مندان به موسیقی بوده 

 .و هست

دنیا توانسته اند ویژگیهدفون ها و هدست ها بیتس با استفاده از تکنولوژی روز   

 .های حجم صدای باالتر، کیفیت صدای باالتر، عدم نفوذ صدا به گوش شخص و .... را در محصوالت خود جای دهند

توسط خواننده موسیقی هیپ هاپ 2006بیتس یا بیتس بای دکتر دره در سال   

( ی توان ادعادکتره دره( و جیمی آیوین )تهیه کننده فیلم و موسیقی( پایه گذاری شد، م  

 .کرد که موسسین این برند خود یکی از علل ابتدایی خرید هدفون بیتس در سال های اول فعالیت این برند بوده و هست

 تاریخچه برند هدفون بیتس
 جیمی آیوین در زمان رونق فروش آیپاد ها و عالقه مند شدن مردم به ابزار های صوتی

یت و ارائه آن به بازار افتاد، ایده ای که اوموسیقیایی به فکر تولید یک هدفون با کیف  

 در ذهن داشت این بود که با ایجاد شراکت با یک فرد محبوب در موسیقی آمریکا

 .بتواند مسیر طوالنی برندینگ و تبلیغات را در مدت زمانی کوتاه تر طی کند که در انجام این کار هم موفق بود

سال ها در جامعه آمریکا محبوبیت زیادی آیوین پس از مشاوره با دکتر دره که در آن  

( افتتاح شد 2006به خصوص در میان جوانان( داشت توانست اقدام به شراکت با این فرد کرد و برند هدفون بیتس در سال  . 

 از جایی که دکتر دره و آیوین برای تولید و طراحی انبوه هدفون های بیتس سر رشته

ا اقدام به همکاری با شرکتی به نامای از بازار نداشتند تصمیم گرفتند ت  monster  نمایند. 

شرکت یا کارخانه مانسر از جمله نام هاییست که با سابقه ای طوالنی همواره در طمینه تولید و طراحی کاال های 

 .الکترونیکی در حال فعالیت بوده است



 

 هدفون بیتس ساخت کجاست؟
 متوجه همانطور که تا به اینجای این مقاله از فروشگاه لوازم جانبی موبایل پرو ایسلند

 شدید برند بیتس در کشور آمریکا تاسیس شد و ماهیت برند این محصوالت آمریکایی

 می باشد، اما آیا با توجه به فراز و نشیب این برند که در ادامه آن را برای شما شرح

در خود کشور آمریکا تولید می شوند یا به مانند خیلی دیگر ازداده ایم این محصوالت   

 کارخانه ها برای تولید انبوه تر و نیروی کار ارزان تر به کشور های دیگر راه پیدا کرده اند؟

 بر خالف بسیاری از کارخانه هایی که محصوالت خود را در کشور هایی که هزینه

جام این کار امتناع کرد و تا زمانی که خودتولیدی پایین تری دارند هدفون بیتس از ان  

 .به عنوان برندی مستقل در حال فعالیت بود تمامی محصوالت در خود کشور آمریکا تولید می شد

 پس از فروش این برند به اپل اتفاق جدیدی افتاد و تمامی محصوالت تولیدی این

ی شوند، البته که اینکارخانه زیر نظر اپل در کشور های مختلفی از جمله چین تولید م  

 .تولید تمامی این محصوالت با قطعات، الگو ساخت و لیسانس مستقیم اپل آمریکا صورت می گیرد

 نحوه ارائه هدفون های بیتس به بازار
 موسسین و مدیران برند های مانستر و بیتس می دانستند که اگر بخواهند با

ان بگذارند باید فرایندی طوالنیسیاسیت دیگر برند های فعال در این حوزه پا به مید  

 را صرف بازریابی و مدیریت فروش خود کنند تا بتوانند سهم چشمگیری از بازار داشته
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باشند، درک این موضوع موجب شد تا مدیران برای رشد میزان فروش خود به صورت انفجاری تدبیر به خصوصی را 

 .درنظر بگیرند

مانستر و بیست با ناماولین محصول از همکاری  2008در سال   beats by DR. DR  به 

دالر 350بازار ارائه شد، در آن زمان قیمتی که برای این محصول در نظر گرفته شده بود   

 .بود که نسبت به باقی برند های تولید هدفون بسیار زیاد محسوب می شد

 نام این محصول که یک شخصیت محبوب در میان جوانان را در خود جای داده بود

 دلیلی برای فروش مناسب این محصول بود اما نمی توان آن را دلیل اصلی دانست، در

 آن سال ها بیتس به جای تبلیغات عادی اقدام به تبلیغات غیر مستقیم کرد، بدین

 شکل که افراد معروف اعم از خواننده ها و ورزشکاران همواره در موزیک ویدیو ها،

ول استفاده می کردند و این دلیل اصلی فروش انفجاری این محصول بودتصاویر و هر جای دیگری از این محص . 

 اقدام به همکاری جواب دادن این سیاست تبلیغاتی باعث شد تا هدفون بیتس

 مشترکی با لیدی گاگا داشته باشد و حسابی سر زبان ها بیوفتد، طی کردن این فرایند

شده بود تا اغلب جوانان قبل از اینکه به دنبال خرید هدفون بیتس به دلیل موجب  

 .صدای خوب باشند به دنبال خرید به خاطر احساسی که این محصول به آن ها القا می کرد باشند

 

 محصوالت کارخانه هدفون و هدست بیتس
دو محصول شاخص و سرامد داشت که هر جوان 2010هدفون بیتس تا سال   

آمریکایی عالقه مند به استفاده از آن بود، این دو محصول هم محصوالتی بودند که با نام لیدی گاگا و دکتر دری به بازار 

 .ارائه شدند
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محصول به بازار کرد، محصوالتی که در آن 6برند بیتس اقدام به ارائه  2010در سال   

هاسال به بازار ارائه شد شامل سیستم صوتی دیجیتال و اسپیکر   BEAT BOX ایرفون ، 

 .می شدند  just beats و دو مدل  beats pro ، هدفون power beats و Ibeats های

 ارائه این محصوالت را می توان کلیدی برای ورود این برند به بازار جهانی دانست، این

ام یکی از سلبریتی ها مشهور آن با اقدامی هوشمندانه به نسبت محصوالت خود هر کدام از آن ها را با ن 2010برند در سال 

 .زمان فروخت

 به ادعای کارخانه هدفون بیتس در آن سال ها محصول پاور بیتس که با نام لبرون

جیمز ورزشکار مطرح آمریکایی به بازار ارائه شد فروش بسیار مناسبی داشت و پر فروش ترین محصول تاریخ بیتس نام 

 .گرفت

دست بیتس به خصوص جاست بیتس که بااین در حالیست که دیگر محصوالت ه  

 .نام جاستین بیبر جوان به فروش می رسید و هم فروش فوق العاده اس داشت

 استفاده از جاستین بیبر عالوه بر تاثیر تبلیغاتی با این هدف آشنا کردن قشر جوان

 .عالقه مند به موسیقی با هدفون ها و هدست های با کیفیت صورت گرفت

 

کارخانه اچ تی سی همکاری بیتس با  HTC 
 رشد درخشان بیتس منجر به این شد که این کارخانه به فکر همکاری های بزرگتر در

این 2011پی همین موضوع سرانجام در سال   دیگر شاخه های صنعتی باشد، در  

دیده شدن کیفیت هدفون بیتس با کارخانه خودروسازی کرایسلر برای تجهیز صوتی قرارداد بست که ثمره این قرار داد 

 .کاری این برند در زیمنه صنعتی بود

کارخانه تولیدات موبایل 2011در همان سال   HTC   درصد از سهام 50اقدام به خرید  
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 .به بازار ارائه شد  SENSATION XE بیتس کرد و اولین موبایل این کارخانه با مشارکت بیتس با نام

نتیجه رسیدند که پس از عقد قرارداد باآیوین و دکتر دری به این  2012سپس در سال   

 .اچ تی سی نیازی به همکاری با مانستر ندارند و می توانند خود بدون کمک مانستر در بازار فعالیت کنند

 سود کالن این برند که ناشی از استراتژی ها قدرتمند تبلیغاتی بود موجب شد تا در

هام کارخانه خود را مجدد ازدرصد از س 25این دو شریک بتوانند  2012پایان سال   

HTC   این دو فرد از اسم بیتس بود %75ریداری کنند که این به معنای مالکیت . 

 BEATS MUSIC سرویس موسیقی بیتس موزیک

پس اقدامی جسورانی مبنی بر هدیه دادن این هدفون ها به ورزشکاران 2013در سال   

ن محصول شد و همین پیشمنجر به رشد شدید فروش ای 2012انگلیسی در المپیک   

باقی مانده سهام بیتس از کارخانه اچ تی سی بود %25زمینه ای برای خرید  . 

 بعد از حذف اچ تی سی از سهام هدفون های بیتس و تبلیغات هوشمندانه این برند

 BEATS ایده جدید صاحبین بیتس تاسیس یک سرویس موسیقی آنالین با نام

MUSIC ط کاربران بود که توجه بسیاری از عالقه مندان به موسیقی را به خود جلب کردبر اساس خرید اشتراک توس . 

هزار کاربر 200شروع به فعالیت کرد و با جذب  2014سرویس موسیقی بیتس در سال   

 .توانستند با کسب ورودی مالی خوب استارت آپی جذاب و موفق به نظر برسد

وسیقی خود از ترنت رزنردر آن سال ها بیتس برای موفق بودن در سرویس م  (TRENT 

REZNOR)  و گروه موسیقی ناین اینچ نیلز (NINE INCH NILS)  که از فعاالن حوزه 

موسیقی بودند کمک گرفت اما پا به عرصه گذاشتن اسپاتیفای و پاندورا موجب شده بود تا رقابت در این حوزه روز به روز 

 .سخت تر شود

سیقی هم بسیار مثبت بود اما انتقال اینفعالیت بیتس در عرصه سرویس ها مو  

 .سرویس به کمپانی اپل موجب شد تا دیگر نامی از این اپلیکیشن وجود نداشته باشد



 

 خرید کمپانی بیتس توسط اپل

 رشد بی سابقه برند تولید هدفون و هدست بیتس در آخر منجر به خرید این برند

ملیارد دالر که بیشترین 3پرداخت اپل با  2015توسط کمپانی بزرگ اپل شد، در سال   

 .بهای پرداختی اپل برای یک برند محسوب می شود اقدام به خرید این برند کرد

به سرویس موزیک 2015سرویس بیتس موزیک در سال   APPLE MUSIC تبدیل شد 

 .و از آن سال به بعد به عنوان سرویس اختصاصی برند اپل اقدام به فعالیت کرد

شدن بیتس دو محصولپس از خریداری   POWER BEATS 2 WIRELESS  و SOLO2 

 .به بازار ارائه شدند و علی رقم عدم تاثیر کمپانی اپل در تولید این هدفون ها تمامی عایدی فروش آن ها به اپل رسید 

 اولین هدفون بدون سیم بیتس

 POWER BEATS دقیقا دو هفته بعد از انتقال این برند به کارخانه اپل محصولی با نام

2 WIRELESS  که اولین محصول و هدفون بدون سیم این کارخانه بود به بازار ارائه شد. 

 عالوه بر سیستم وایرلس این هدفون کیفیت باالتر صدا منجر به این شد که نظر

 کارشناسان بسیاری نسبت به این محصول جلب شود و فرایند پیشرفت سطح کیفی

گیردمحصوالت این برند سرعت بیشتری ب . 

 تلفیق نام خواننده ای به نام دکتر دری و برند محبوبی مانند اپل در کنار هم منجر به

این شد که این این هدفون های بی سیم برای افراد جذابیت بسیار زیادی داشته باشد و رکورد جدیدی را در فروش 

 .محصوالت این کارخانه ثبت کند
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 اولین محصول مشترک بیتس و اپل

فته بعد از فروش این برند به اپل دو محصول به بازار ارائه شد اما هرگز نمی توان اپل را در تولید آن ها به گرچه دو ه

 .بازار موثر دانست

 بود  +PILL اولین محصولی که می توان آن را ثمره تولید اپل دانست بلندگوی پرتابل

 .که به طور مستقیم زیر نظر برند اپل به بازار ارائه شد

آن محصوالت بی سیمپس از   SOLO 3   ، BEATS X  ،POWEBEATS3  و هدفون 

 .به بازار ارائه شدند که همگی آن ها با استقبال کم نظیر مردم مواجه شدند  EP سیمی

 بهترین نمایندگی فروش هدفون بیتس در ایران

 اگر از طرفداران هدفون بیتس باشید به این موضوع واقف هستید که نمی توان برای

همچین محصولی اقدام به خرید از هر فروشگاهی کرد و بهتر است برایخرید   

 .اطمینان از خرید محصولی اورجینال به بهترین قیمت اقدام به خرید از بهترین نمایندگی فروش هدفون بیتس نمایید

پیدا کنید فروشگاه خرید هدست بیتسیکی از معتبر ترین مراکزی که می توانید برای   

یسلند می باشد که تمامی محصوالت این برند را با بهترین قیمت موجود در بازار به شما عزیزان ارائه می اینترنتی پرو ا

 .دهند
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 خرید اینترنتی محصوالت برند بیتس

 خرید اینترنتی در این سال ها به دالیل متعددی عالقه مندان به خصوص خود را کسب

کرونا، ترافیک شهری و ... از جملهکرده است، تحویل راحت، امکان بررسی قیمت،   

 .موارد تاثیر گذار در عالقه مند شدن افراد به این نوع از خرید می باشد

 در راستای حماین از حقوق مشتری فروشگاه پرو ایسلند عالوه بر فراهم کردن امکان

 خرید حضوری هدفون بیتس می توانند برای انجام خرید اینترنتی به وبسایت
PRO-ISLAND.COM  مراجعه کنند. 

 بهترین فروشگاه برای خرید حضوری هدفون بیتس

 عالوه بر این در صورت عالقه به خرید حضوری این محصول هم هیچگونه جای نگرانی

ی شما عزیزان در نظر گرفته استوجود ندارد، چرا که فروشگاه پرو ایسلند امکان خرید حضوری هدفون بیتس را هم برا . 

 برای انجام این نوع از خرید باید به آدرس تهران، خیابان حافظ، بازار موبایل تهران،

مراجعه کنید و خرید خود را انجام دهید 217طبقه همکف، پالک  . 
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