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مقدمه
پیدایــش ســرویسهای ویدئویــی مبتنــی بــر تقاضــا ()VOD

در انگلســتان،

کننــدگان محتــوا را دســتخوش تغییــر کــرده اســت.
نحــوهی تماشــای مصرف
ِ
همزمــان بــا رشــد بــازار  VODو رقابــت تازهواردهــا بــر ســر زمــان تماشــاکردن،
تأثیــر ایــن ســرویسها در تمــام عرصههــای صنعــت ویدئــوی انگلســتان نمایــان
پیــش رو نگاهــی بــه وضعیــت کنونــی و آینــدهی بــازار
خواهــد شــد .گــزارش
ِ
 VODدر انگلســتان و تحــوالت احتمالــی آن داشــته اســت .ایــن گــزارش توســط
افــکام در ســال  2019تهیــه و تدویــن شــده اســت و دیــدگاه ایــن نهــاد تنظیــم
گــری بــا ســابقه را نســبت بــه آینــده بــازار  VODدر بریتانیــا بیــان مــی کنــد.
بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون صنعــت  VODدر بخــش هــای مختلــف جهــان و فضــای
جدیــدی کــه در کشــورمان در توســعه ایــن صنعــت پدیــد آمــده اســت ،مرکــز مطالعــات
تنظیــم گــری رســانه بــه عنــوان بــازوی مشــورتی ســازمان تنظیــم مقــررات صــوت
و تصویــر فراگیــر در فضــای مجــازی ،بــرای آشــنایی هــر چــه بیشــتر محققیــن،
سیاســتگذاران و تصمیــم گیــران حــوزه تنظیــم گــری ،اقــدام بــه ترجمــه ایــن گــزارش
کــرده اســت.

بازار  VODانگلستان
وضعیت فعلی و پیشرفتهای آتی
بخش  :1بازار فعلی  VODانگلستان
بهدنبــال تحــول بــزرگ اخیــر در میــان کاربــران جهانــی  ،VODتغییــر شــگرفی در طریقــهی مصــرف
محتــوا بهوجــود آمــد؛ روشهــای نویــن آنالیــن جــای شــیوههای ســنتی تماشــای ویدئــو را گرفتنــد
و انگلســتان بــه یکــی از توســعهیافتهترین بازارهــای  VODجهــان تبدیــل شــد .در حــال حاضــر،
بازیگــران محلــی و بینالمللــی بــرای پیداکــردن ســهمی در ایــن بــازار بــا یکدیگــر رقابــت میکننــد.

بخش  :1.1مرور و مقایسههای جهانی

سرویسهای  VODبیش از نیمی از زمان مشاهده را به
خود اختصاص میدهند
بــا افزایــش بیننــدگان آنالیــن تلویزیونهــای پولــی ،برودکســترها و بازیگــران فنــی ،بــازار جهانــی
بــرای ســرویسهای  VODگســترش یافــت .اولیــن دلیــل جهتدهــی بیننــدگان بهســمت مشــاهدهی
 ،VODســهولت مصرفکننــدگان اســت کــه در ابعــاد مختلفــی نمــود پیــدا میکنــد:
از منظــر «توزیــع» ،مصرفکننــدگان میتواننــد از طریــق اینترنــت بــه ســرویسهای  VODدسترســی
داشــته باشــند؛ بدیــن معنــی کــه محتــوا بــدون نیــاز بــه نصــب آنتنهــای ماهــوارهای در خــارج از
منــزل مصــرف میشــود.
کاربــران  VODمیتواننــد بهجــای اینکــه منتظــر برنامههایــی کــه
از جهــت «مشــاهده»،
ِ
برودکســت پخــش میکنــد باشــند ،ویدئــوی موردنظرشــان را در زمــان دلخــواه از میــان آرشــیو
( )libraryارائهدهنــده تماشــا کننــد.
ـون پرداختــی
ســرویسهای  VODاز منظــر «قیمتگــذاری» هزینههــای کمتــری نســبت بــه تلویزیـ ِ
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دارنــد .قیمتهــا در  VODبســیار پایینتــر و قراردادهــا انعطافپذیرتــر هســتند.

وبسایتهای ویدئویی اجتماعی آنالین 1بیشترین
کاربران نه بیشترین درآمد را جذب میکنند
اگرچــه ممکــن اســت زمــان مشــاهدهی تمــام ســرویسهای  VODدر حــال افزایــش باشــند ،امــا
تمامشــان بهمیــزان یکســانی مخاطــب جــذب نمیکننــد .ردیــاب مصرفکننــدهی Ampere 2نشــان
میدهــد کــه وبســایتهای ویدئویــی اجتماعــی آنالیــن –بهویــژه یوتیــوب و فیسبــوک-
بیشــترین مخاطبــان ویدئویــی ماهانــه را در نســبت بــا تمــام ســرویسهای  VODدیگــر دارنــد.
اگرچــه ســرویسهای  SVoDکاربــران زیــادی ندارنــد ،امــا اخیــراً بــه بیشترشــدن زمــان تماشــا و درآمــد
بــازار  VODکمــک کردهانــد .بــر اســاس تخمیــن  ،Ampereدر حالــی کــه آوردهی مالــی ویدئوهایــی
کــه بودجهیشــان بــا تبلیغــات تأمیــن شــده 25 3میلیــارد دالر اســت ،ســرویسهای  SVoDدر ســال
 2018در ســطح جهانــی درآمــدی 36میلیــارددالری داشــتهاند کــه بیشــتر آن توســط پلتفرمهــای
اجتماعــی (ماننــد یوتیــوب و فیسبــوک) بهدســت آمــده اســت .دو عامــل کلیــدی باعــث میشــود
ایــن شــکاف بیــن  SVoDو ویدئوهــای آنالیــن تأمینشــده بــر پایـهی تبلیغــات در طــول پنــج ســال
آینــده بیشــتر شــود؛ عامــل اول ایــن اســت کــه ســرویسهای  SVoDمبتنــی بــر کاربــر 4بهواســطهی
افزایــش مشــترکین جدیــد تقریبــاً در تمــام کشــورها در حــال گســترش هســتند .عامــل دیگــر ایــن
اســت کــه ســرویسهای  SVoDنســبت بــه پلتفرمهــای مبتنــی بــر تبلیغــات بهطــور معمــول
بـهازای هــر تماشــاگر درآمــد باالتــری کســب میکننــد کــه علــت ایــن امــر تمایــل مصرفکننــدگان بــه
پرداخــت پــول بــرای دســتیابی بــه محتــوای طوالنیتــر و باارزشتــر اســت.
شــیوهی عمــدهی دیگــر تماشــای محتــوا در مصرفکننــدگان ،ســرویسهای برودکســتر کــچآپ

Social, online video sites .1
Consumer tracker .2
Ad-fund videos .3
SVoD user base .4
Catch-up services .5
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اســت کــه بهنــام ویدئــوی مبتنــی بــر تقاضــای برودکســتر ( 6)BVoDنیــز شــناخته میشــود.
بهطــور معمــول تقریبــاً  %35از پاســخدهندگانی کــه در  10کشــور موردســنجش قــرار گرفتنــد ،از
ســرویسهای ک ـچآپ اســتفاده میکننــد کــه ایــن جمعیــت در طــول زمــان ثابــت باقــی ماندهانــد
و منعکسکننــدهی مخاطبــان پخــش تلویزیونــی مربوطــه هســتند .ایــن شــیوه تفــاوت بســیاری بــا
مخاطبــان ســرویسهای  SVoDدارد کــه همچنــان در طــول زمــان تقریبــاً در تمــام بازارهــای عمــده
در حــال رشــد هســتند.

ارائهدهندگان محتوا در حال حاضر مستقیماً
بهسراغ مصرفکنندگان میروند
رشــد مخاطبــان و درآمــد ســرویسهای  ،VODفرصتهایــی را نیــز بــرای ارائهدهنــدگان محتــوا
ایجــاد کــرده اســت .ســرویسهای مســتقیم بــه مصرفکننــده (دیتیســی) 7نمونــهای از ایــن
فرصتهاســت کــه بــه ایجــاد تغییــر در مــدل ارائــهی محتــوا از پلتفرمهــای نــوع ســوم بــرای
توزیــع آن بیــن بیننــده ،بهســمت راهانــدازی ســرویسهایی کــه مســتقیماً بــا مصرفکننــده در
ارتبــاط هســتند اشــاره میکنــد .گروههایــی ماننــد دیســکاوری ،اچبـیاو ،شــوتایم و اســتارز 8همگــی
نمونههایــی از گروههــای کانالــی و برنامهنویســان برتــر تلویزیونــی هســتند کــه پرتفولیوهــای 9خــود
را گســترش دادهانــد تــا ســرویسهای  VODرا نیــز در بــر بگیرنــد تــا مدلهــای کسـبوکار خــود را بــه
ســطوح باالتــری از زنجیــره بــرده و از اپراتورهــا فراتــر رفتــه و بهطــور مســتقیم محصــوالت خــود را بــه
مصرفکننــدگان بفروشــند .ایــن ســرویسها اغلــب بــرای بازارهــای خاصــی بومیســازی میشــوند
ـا آمریکاییمحــور هســتند.
کــه یــک برودکســتر قــوی در آن وجــود دارد و در حــال حاضــر هنــوز کامـ ً
عملکــرد تجــاری پلتفرمهــای دیتیســی وابســطگی بســیاری بــه قــدرت نــام تجــاری هــر برنــد در
بازارهــای محلــی دارنــد و تــا بــه امــروز بــه درجــات مختلــف موفقیــت جهانــی دســت یافتهانــد .از
آنجــا کــه ســرویسهای دیتیســی بهطــور معمــول محتــوا را از یــک منبــع دریافــت میکننــد،
)Video-on-Demand (BVoD .6
)Direct-to-consumer (DTC .7
Discovery, HBO, Showtime and Starz .8
Portfolios .9
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کاتالوگهــای بســیار کوچکتــری نســبت بــه پلتفرمهــای پیــش روی  SVoDدر هــر بــازار دارنــد.
اچبــیاو موفقتریــن ســرویس دیتیســی تاکنــون بــوده اســت .رویکــرد اچبــیاو بــه دیتیســی
گزینشیســت .اچبـیاو اســتراتژی واحــدی را در ســطح جهانــی گســترش نــداده و در عــوض بازارهــای
کلیــدی را موردهــدف قــرار داده اســت .در کشــورهایی ماننــد بریتانیــا (اســکای )10یــا هلنــد (زیگگــو)11
کــه یــک شـ ِ
ـریک تلویزیونــی پولــی بــزرگ و قدیمــی وجــود دارد ،اچب ـیاو همچنــان از طریــق اپراتــور
شــریک خــود بــه محتــوا مجــوز میدهــد .اچبــیاو در کشــورهایی کــه در آنهــا شــناخته شــده و
یــک نــام تجــاری قــوی دارد ،ســرویسهای دیتیســی را در کنــار کانالهــای موجــود راهانــدازی
کــرده اســت .ایــن اســتراتژی ترکیبــی و تطبیقــی احتمــاالً توســط صاحبــان محتــوا و اســتودیوهای
کوچکتــر ب ـهکار گرفتــه خواهــد شــد.

مخاطبان سرویسهای  VODبهویژه از SVoD
بهلحاظ آماری جوانتر هستند
بهدلیــل انتقــال مخاطبــان جهانــی از پخــش تلویزیونــی بهســمت ســرویسهای  ،VODتغییــر
واضحــی بهلحــاظ نســلی درمــورد نحــوهی مصــرف محتــوا وجــود دارد:

منحنــی مخاطبــان کانالهــای تلویزیونــی بهطــور فزاینــدهای بهســمت نســلهای مســنتر کــج

شــدهاند.12

مخاطبــان  BVoDکمــی جوانتــر هســتند .آنهــا بهطــور قابلتوجهــی بــا مخاطبــان کانالهــای
برودســکت همپوشــانی دارنــد؛ امــا احتمــال کمتــری دارد کــه گــروه جمعیتــی پیرتــر از آنهــا
اســتفاده کننــد.
ســرویسهای  SVoDدر نســبت بــا BVoDهــا مخاطبــان بســیار جوانتــری را جــذب میکننــد.
 SVoDبــا دارابــودن  %44از کاربــران در بــازهی ســنی  18تــا  34ســال ،مخاطبــان جوانتــری دارد.
Sky .10
Ziggo .11
 .12منظور کجی یا چولگی شکل توزیع نمودارها در علم آمار است.
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همچنیــن احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه کاربــران ،خانوادههــای دارای فرزنــدان کوچــک باشــند.
 %47از کاربــران  SVoDدر یــک خانــوار بــا یــک شــریک و کــودک زندگــی میکننــد.

سرویسهای  SVoDمیتواند هم مکمل و هم جایگزینی
برای تلویزیون پرداختی باشند
بهمــوازات افزایــش تعــداد مشــترکین  ،SVoDایــن ســرویسها زمــان مشــاهده را از پخــش
تلویزیونــی [بــرای خــود] گرفتنــد .بــا ایــن حــال ،بهخوبــی واضــح نیســت کــه آیــا ایــن کار تأثیــری بــر
تعــداد کلــی تماشــاگران پخــش تلویزیونــی –بهویــژه تعــداد مشــترکین تلویزیــون پولــی -دارد یــا نــه.
اولیــن چیــزی کــه بایــد بــه آن توجــه شــود ایــن اســت کــه  SVoDمجمــوع خانوارهایــی کــه بــرای
تلویزیــون پــول پرداخــت میکننــد را بهطــور جهانــی گســترش داده اســت .در  10بــازار عمــده کــه
 Ampereاز ســال  2015آنهــا را موردبررســی قــرار داد ،نســبت کســانی کــه در برخــی از قالبهــای
تلویزیونــی (چــه از طریــق تلویزیــون پرداختــی چــه  )SVoDمشــترک شــدهاند از  %76در [ Q3ربــع
ســوم]  2015بــه  %86در [ Q1ربــع اول]  2019افزایــش یافتــه اســت .بــا ایــن حــال تعامــل میــان
ســرویسهای  SVoDو تلویزیــون پرداختــی در هــر بــازار ،پيچيــده و بســیار متفــاوت اســت .در برخــی
از مناطــق از جملــه بریتانیــا SVoD ،تــا حــد زیــادی مکمــل پلتفرمهــای تلویزیــون پرداختــی بــوده
اســت؛ امــا در بازارهــای مختلــف ماننــد کشــورهای ایاالتمتحــده و شــمال اروپــا ،نشــانههایی از
رشــد  SVoDبهضــرر تلویزیــون پرداختــی وجــود دارد .میــزان خانوارهایــی کــه اشــتراک پرداختهــای
تلویزیونــی را گرفتهانــد رو بــه کاهــش اســت؛ چراکــه مصرفکننــدگان یــا هزینههــای تلویزیــون
پرداختــی را کاهــش میدهنــد یــا [آن را] بهطــور کامــل بــا ســرویسهای مبتنــی بــر تقاضــا جایگزیــن
میکننــد.
در حالــی کــه ســرویسهای  SVoDمیتواننــد هــم مکمــل و هــم جایگزینــی بــرای اشــتراکهای
تلویزیــون پرداختــی باشــند ،شــیوهای کــه مصرفکننــدگان آنهــا را میخرنــد بهطــور فزاینــدهای
منعکسکننــدهی ســاختارهای کانالهــای تلویزیونــی پرداختیســت .ایــن امــر در انباشــت
ســرویسهای  SVoDمنعکــس شــده اســت و اشــاره بــه شــیوهای دارد کــه خانوارهــا اشــتراک
چندگانــهی  SVoDرا بــرای ســرویسهای مختلــف خریــداری میکننــد.
انباشــت ســرویسهای  SVoDدر بازارهــا در حــال افزایــش اســت؛ چراکــه مصرفکننــدگان بــا خدمــات
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بیشــتر و مجموعـهای در حــال افزایــش از محتــوا بــرای انتخــاب روبـهرو هســتند .بیشــترین مثــال را
میتــوان در اروپــای غربــی و آمریــکای شــمالی پیــدا کــرد.
بخش  :1.2سرویسهای  VODانگلیس و پایگاههای کاربری

جذب باالی  VODدر خانوارهای بریتانیا
در [ Q1ربــع اول] ســال  ،2019اکثریــت ( )%78خانوارهــای انگلیــس بهصــورت ماهانــه  VODرا در یــک
قالــب -یــا از طریــق ســرویسهای  SVoDو یــا  -BVODتماشــا میکننــد .ایــن آمــار باالتــر از ســایر
بازارهــای قابلمقایســهی اروپاییســت.
در حالــی کــه اســتفاده از SVoDهــا در انگلســتان باالتــر از بســیاری از بازارهــای توســعهیافتهی
دیگــر اســت ،کــچآپ برودکســترها عامــل مهمــی در باالرفتــن درصــد خانوارهاییســت کــه VOD
تماشــا میکننــد .ســرویسهای پخــش عمومــی (پیاسبیهــا) ،کــه بهشــدت توســط بیبیســی
یتـیوی هدایــت میشــوند ،در بریتانیــا نســبت بــه انتقــال مخاطبــان خــود بهســمت اســتفاده
وآ 
از ســرویسهای  BVoDموفــق بودهانــد .بــه ایــن معنــی کــه درصــد بســیار باالتــری از بیننــدگان
تلویزیونهــای رایــگان قدیمــی در بریتانیــا از ســرویسهای  VODبیــش از بازارهــای دیگــر اروپایــی
اســتفاده میکننــد و توانایــی بالقــوهی مخاطبــان  VODرا افزایــش میدهنــد.

سرویسهای  BVoDبیشترین مخاطبین را در انگلستان دارند
بــا اســتفاده از ردیــاب مصرفکننــدهی  Ampereبــرای بررســی تعــداد کاربــران در هــر بــازار کــه حداقــل
یــک بــار در مــاه بــه یــک ســرویس دسترســی دارنــد ،مشــخص شــد کــه تعــداد بــاال و غیرمعمولــی
از محبوبتریــن پلتفرمهــا در انگلیــس ،کچآپهــای مبتنــی بــر برودکســت 13هســتند کــه BBC
 ITV Hub ،iPlayerو  All4 allدر پنــج رتبــهی برتــر 14قــرار میگیرنــد.
سـ�رویسهای BVoDدر چندیــن کشــور اروپایــی ،بهویــژه فرانســه ،آلمــان و کشــورهای شــمال اروپــا
نیــز محبــوب و هرکــدام دارای برودکســترهای قــوی محلــی در میــان پنــج ســرویس برتــر هســتند.
Broadcaster-led catch up .13
 .14تعداد پخشکنندگان در جدولی که هایالیت نشده بود پنج مورد است؛ اما در متن سه مورد را بیان کرده.
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جایــی کــه انگلســتان خــود را از بازارهــای عمــدهی دیگــر متفــاوت میکنــد هــم بهلحــاظ حجــم
ســرویسهای محبــوب ( BVoDآل فــور آل پیاسبــی ســرویسهای  VODانگلســتان در مقایســه بــا
یــک یــا دو ســرویس عمــدهی معمــول در بازارهــای دیگــر بهطــور مرتــب اســتفاده میشــود) و هــم
در اســتفاده از فرکانسهــای پایینتــر نســبت بــه ســرویسهای محبــوب رســانههای اجتماعــی
بــرای ویدئوســت.

هفت سرویس  BVoDاصلی بازار انگلیس را کنترل میکنند
بــا بررســی  SVoDو BVoDمشــخص میشــود کــه هفــت ســرویس اصلــی بــازار انگلیــس را کنتــرل
میکننــد؛ از پنــج برودکســتر اصلــی «ســنتی» انگلیــس ماننــد Channel 5 ،Channel 7 ،ITV ،BBC
و Skyتـ�ا دو پلتفـ�رم بـ�زرگ بینالمللـ�ی  SVoDیعنــی آمــازون و نتفلیکــس .بهطــور کلــی ،ایــن
هفــت پلتفــرم بخــش زیــادی از زمــان مشــاهده  SVoDو  BVoDدر انگلیــس را تشــکلیل میدهنــد.
انگلیــس جایــی از بازارهــای دیگــر  VoDمتفــاوت میشــود کــه از ســرویسهایی کــه پخــش
تلوزیونــی در آنهــا محوریــت دارد برخــوردار نیســت .شــرکتهایی کــه ســهم زیــادی در بازارهــای
بینالمللــی مختلــف (ماننــد  HBO ،Starzیــا  Showtimeدر آمریــکا) دارنــد ،مســیری بــرای ورود بــه
انگلیــس پیــدا نکردهانــد .علــت ایــن موضــوع تــا حــد زیــادی بهخاطــر قــوت ســرویسهای پخــش
عمومـ�ی انگلیـ�س و معامـلات ارزشمندیسـ�ت کـ�ه Skyبــا  HBOو ســرویسهای اصلــی آمریــکا
دارد .بهدلیــل موقعیــت ایــن بازیگــران بومــی ،ســرویسهای تــازهوارد بهســختی میتواننــد ســهم
زیــادی از مخاطبیــن را کســب کننــد و همچنیــن پخشکنندههــای محتــوا بهســختی میتواننــد
بـ�دون درآمـ�د کافـ�ی در آینـ�ده ،بهسـ�مت پیشـ�نهاد  DTCحرکــت کننــد .تنهــا دو پلتفــرم  SVoDبــزرگ
و پردرآمــد بینالمللــی توانســتهاند تــا بــه ایــن زمــان ،تعــادل فعلــی را بــر هــم بزننــد.

بازیگران اصلی  SVoDبینالمللی

رشد مخاطبین  VoDرا زیاد میکنند
شـ�اید سـ�رویسهای BVoDبیشــترین مخاطــب را در انگلیــس داشــته باشــند ،امــا رشــد اخیــر
مخاطبیــن توســط دو غــول  SVoDبینالمللــی بهنامهــای نتفلیکــس و Amazon Prime Video
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ایجــاد شــده اســت.
انتظـ�ار م�ـیرود کـ�ه رشـ�د مخاطبیـ�ن سـ�رویسهای BVoDکندتــر از رشــد مخاطبیــن در  SVoDباشــد؛
چراکــه ســرویسهای  BVoDســریعتر اقــدام کردنــد و هرکــدام از PBSهــای اصلــی پایگاههــای
بزرگــی از کاربــران را در ابتــدای دهــه ســاختند .بــا ایــن وجــود ،ایــن یــک چالــش بــرای ســرویسهای
برودکســت ایجــاد میکنــد؛ از جملــه اینکــه محتویــات آنهــا ســالهای زیــادی تنهــا بــرای هــدف
قــراردادن و جــذب پایــگاه کانالهــای خطــی آنهــا تولیــد شــده اســت .ایــن موضــوع مصــرف بــاالی
ســرویسهای  BVoDرا تضمی��ن کـ�رده اس��ت؛ ام��ا تمرکزــ ب�رـ محتویــات برودکســت نیــز باعــث
میشــود تاثیرگــذاری ایــن بازیگــران بــر خــارج از مخاطبیــن اصلیشــان ســختتر شــود (حتــی بــا
وجــود خالقیتهایــی ماننــد Walter Presentsکـ�ه روی All4پخـ�ش میشـ�ود) .سـ�رویسهای
 SVoDاز انعطافپذیــری بیشــتری برخــوردار هســتند و بازیکنــان اصلــی از قــدرت مالــی خــود بــرای
کســب انــواع دیگــر محتویــات و جــذب مخاطبیــن جدیــد اســتفاده میکننــد.

بخش  :1.3آرشیوهای محتوایی و سرمایهگذاریها
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کاتالوگهای BVoD ،SVoDها را تحتالشعاع قرار میدهند
انجــام یــک تحلیــل در حجــم کلــی (بــر اســاس ســاعت) فیلمهــا و فصلهــای ســریالهای تلوزیونــی
در کاتالوگهــای محتویــات در مــاه مــارس  2019نشــان میدهــد کــه ســرویسهای  SVoDدر
انگلیـ�س تـ�ا حـ�د زیـ�ادی از سـ�رویسهای  BVoDبزرگتـ�ر هسـ�تند (بهطـ�ور میانگیـ�ن کاتالـ�وگ
SVoDچهاربرابــر از کاتالــوگ  BVoDبزرگتــر اســت) .در اینجــا فیلمهــا یکــی از تفاوتهــای اصلــی
هســتند کــه  20تــا  %30از کل سـ�اعتهای محتویـ�ات در پلتفرمهـ�ای  SVoDانگلیــس را تشــکیل
میدهنـ�د؛ امـ�ا معمـ�والً در پلتفرمهـ�ای BVoDکمیابترنــد (بهدلیــل موضوعــات حقوقــی) .بــا ایــن
وجـ�ود ،حتـ�ی بـ�ا حـ�ذف فیلمهـ�ا ،یـ�ک پلتفـ�رم  SVoDدر انگلیــس همچنــان  17000ســاعت محتویــات
تلوزیونــی دارد کــه بیــش از ســهبرابر میانگیــن  BVoDتلقــی میشــود.
م 16در
ایــن تفــاوت زیــاد در محتویــات تــا حــدی بهعلــت وجــود تعــداد باالیــی از مجموعههــای فیل ـ 
سـ�رویسهای SVoDاســت .ایــن یــک ویژگیســت کــه پلتفرمهــای  BVoDقــادر بــه کپیبــرداری از
Content libraries and investments .15
Boxset .16
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آن نیســتند؛ زیــرا آنهــا از معافیتهــای ملـی اســتفاده میکننــد و کمتــر از برودکســترهای قدیمــی
یــا آثــار قبلــی 17خــارج میشــوند .حــق و حقــوق طوالنیمــدت همیشــه بــرای پخشکنندههــای
عمومــی در دســترس نیســت و ایــن موضــوع بــه شــرایط تجــارت و تولیــد در داخــل یــا خــارج کشــور
بســتگی دارد .حتــی اگــر درمــورد حــق و حقــوق یــا ســریالها مذاکــره شــود ،برودکســتر معمــوالً
بــه فــروش تمــام ایــن حقــوق بــه ســرویسهای  SVoDتشــویق میشــود و کمتــر از آنهــا در
ســرویسهای خــود اســتفاده میکنــد؛ بدیــن ترتیــب دارایــی خــود را بــه پــول تبدیــل میکنــد.

درآمد انگلیس ارتباط نزدیکی با اندازه کاتالوگ محتوا دارد
حجــم بــاالی محتــوا در پتلفــرم  ،VoDالزامــاً بــه ســود منجــر نمیشــود .اصــوالً در کل جهــان ،ارتبــاط
بیــن حجــم محتــوا و درآمــد خیلــی قــوی نیســت و عوامــل دیگــری ماننــد انحصــار عناویــن اصلــی و
کیفیــت محتــوا از عوامــل مهــم در مصــرف هســتند .بــا ایــن وجــود در انگلیــس ،ارتبــاط مشــخصی
در پلتفرمهــای  VoDبــزرگ بیــن تعــداد محتــوای یــک ســرویس و مصرفکنندههــای آن محتــوا
(و احتمــاالً میــزان درآمــد) وجــود دارد .در اینجــا تفکیــک میــان علــت و معلــول دشــوار اســت؛ امــا
ســرویسهای محبوبتــر درآمــد بیشــتری تولیــد میکننــد و ایــن درآمــد بــرای آرشــیوهای محتوایــی
بزرگتــر اســتفاده میشــود .بههمیــن نســبت بــرای ســرمایهگذاریهای اولیــه میتوانــد جذابیــت
ســرویس بــرای مصرفکننــده را افزایــش دهــد .بــه هــر حــال مشــخص اســت کــه بزرگتریــن
ســرویسهای VoDدر انگلســتان همچنــان بــرای ســاخت آرشــیو محتــوا تــاش میکننــد و بــه رشــد
خــود در بــازار رقابتــی ادامــه میدهنــد.

کاتالوگهای  SVoDعمدتاً بر محتواهای
نوشتهشدهی 18بینالمللی تمرکز دارند

افزایــش تعــداد حقوقهــای بینالمللــی بــرای ســرویسهای  SVoDجهانــی بــزرگ باعــث شــده اســت
تــا نســبت محتــوای محلــی در ایــن کاتالوگهــا کمتــر شــود .عناویــن فیلمهــای ساختهشــده در
انگلیــس بعــد از ژانویــهی  2017بهتنهایــی رشــد کــرده اســت؛ نتفلیکــس از  595فیلــم بــه 747
Back catalogs .17
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فیلــم و ســریال و بــرای آمــازون از  2018بــه  688عــدد افزایــش پیــدا کــرده اســت .در مجمــوع،
محتویــات بومــی انگلیــس در هــر پلتفــرم بــا کاهــش دودرصــدی همــراه بــوده اســت .بــرای درک بهتــر
ایــن بینالمللیســازی بایــد اشــاره کــرد کــه بیــن یکســوم تــا نیمــی از تمــام محتویــات انگلیســی
در ایــن پلتفرمهــا در حــال حاضــر در اکثــر بازارهــای دیگــر نیــز موجــود هســتند .از طــرف دیگــر،
پلتفرمهـ�ای BVoDدرصــد بیشــتری از محتویــات تولیدشــده در انگلیــس را بــه خــود اختصــاص
میدهنــد؛ بهطــور مثــال تنهــا  %6از عناویــن  BBC iPlayerدر خــارج از انگلیــس تولیــد میشــوند.
سـ�رویسهای BVoDنســبت بــه ســرویسهایی  SVoDتعــداد بیشــتری از برنامههــای بدونمتــن
را بـه خــود اختصــاص دادهانــد .کاتالــوگ  My’sدر  ،Channel 5عمدتــاً از محتــوای بدونمتــن (%86
از کتابخانـ�هی آن) و مسـ�تند تشـ�کیل شـ�ده اسـ�ت کـ�ه نزدیـ�ک بـ�ه سـ�هپنجم از محتویـ�ات  My5را
میســازد و معمــوالً در داخــل ســازمان 19انج��ام میش�وـد .بهط��ور کل��ی ،پتلفرمهـ�ای BVoDدر نســبت
بــا  SVoDبیشـ�تر بـ�ر واقعیـ�ت و مسـ�تندات تمرکـ�ز دارد و  SVoDبیشــتر شــامل ژانرهــای کمــدی،
اکشــن ،ماجراجویــی و جنایــی میشــود Now TV .کمــی بــا ســرویسهای  SVoDدیگــر تفــاوت
دارد و بخــش زیــادی از کاتالوگــش شــامل عناویــن ســرگرمی و مستندیســت کــه از آثــار قبلــی
مســتندات گســترده  Skyبهدســت میآیــد.
«خالصتریــن» ســرویس ک ـچآپ  ITV Hubاســت ،درحالــی کــه رویکــرد  AII4اســتفادهی ســنگین از
سریالهاســت
در حالــی کــه کاتالوگهــای  BVoDنقــاط اشــتراک زیــادی در زمینــهی محتــوای بومــی بدونمتــن
دارنــد ،تمــام کاتالوگهــای  BVoDشـ�بیه بههـ�م نیسـ�تند .بهطـ�ور خـ�اصAmpere ،دامنــهای از
محتویــات موجــود در پلتفرمهــای  BVoDرا در مــارس  2019بررســی کــرد و تفاوتهــای اســتراتژیک
مهمــی بیــن رویکــرد برودکســترهای مختلــف پیــدا کــرد.
 ITV Hubبهعنــوان «خالصتریــن» بازیگــر ســرویس کــچآپ در نظــر گرفتــه میشــود؛ بیــش از
 %85از محتویــات موجــود در ســرویس حــدوداً یــک مــاه باقــی میمانــد و تقریبــاً تمــام محتویــات
باقیمانــده بیــن یــک تــا ســه هفتــه در دســترس هســتند.
کامــا یکســان
 AII4و  My5از رویکردهــای مختلفــی اســتفاده میکننــد .کاتالــوگ  ،My5بهطــور
ً
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ســرویسهای کچــآپ کوتاهمــدت و محتواهــای بلندمــدت را شــامل میشــود AII4 .حجــم باالیــی
از حقوحقــوق بلندمــدت دارد و بســیاری از ســریالهای کچــآپ در یــک بــازهی طوالنیتــر روی ایــن
سـ�رویس باقـ�ی میماننـ�د .ایـ�ن رویکـ�رد آرشـ�یو  AII4را بـ�ه سـ�رویس  SVoDنزدیــک میکنــد و
نقــش مهمــی در جــذب و حفــظ مخاطبیــن جــوان خــود دارد.

بخش  :2تحوالت آینده
ظهـ�ور پلتفرمهـ�ای  VoDو  OTTتغییــرات جــدی را در نحــوهی اســتفاده از محتــوا در خانوارهــا و
بینندههــا ایجــاد کــرده اســت .اگرچــه بــازار امــروزه جایــگاه خــود را بهدســت آورده اســت ،امــا بــا
ـرات بیشــتر
شـ�دتی کـ�ه زمـ�ان مشـ�اهده بهسـ�مت سـ�رویسهای VoDحرکــت میکنــد ،ظهــور تغییـ ِ
دور از انتظــار نیســت .برودکســترها و گروههــای کانالــی اســتراتژیهای ســرویس خــود را تعدیــل
میکننـ�د ،پلتفرمهـ�ای معتبـ�ر  SVoDکمیســیونهای محتوایــی خــود را تغییــر میدهنــد تــا بــه
مخاطبــان گســتردهتری دســت یابنــد و افــراد تــازهوارد بــازار را بررســی میکننــد.

بخش  :2.1تکامل محتوا و سرویس

محدودیتهای ورود به بازار بیشتر از همیشه است
بــا رشــد تعــداد کاربــران و مشــترکین VoDدر انگلیــس ،پیشــنهادها بســیار رقابتــی شــدهاند .بیــن
 Q2 2015و  ،Q1 2019حجــم ســاعت محتواهــای ارائــه شــده در ســه ســرویس بــزرگ SVoD
انگلیس ( Amazon Prime Video ،Netflixو  %175 )Now TVافزایش داشــته و از  25000ســاعت
بــه  68000ســاعت رســیده اســت.
چنیــن رشــدی درمــورد هزینههــای محتــوا نیــز وجــود دارد .در حالــی کــه نتفلیکــس و آمــازون
هیچکــدام هزینههــای محلــی خــود را گــزارش نمیکننــد ،ســرمایهگذاریهای جهانــی آنهــا در
محتــوا بهترتیــب  %116و  %213افزایــش داشــته اســت .بخــش زیــادی از هزینههــا در هــر دو پلتفــرم
بــر تولیــد اورجینــال تمرکــز داشــته اســت؛ زیــرا ایــن محتــوا در هــر بــازاری کــه پلتفــرم در آن حضــور
داشــته باشــد بــه پــول تبدیــل میشــود.
علــت رشــد حجــم محتــوا بهطــور خــاص در ســریالهای تلوزیونیســت کــه در ایــن بــازهی زمانــی
بیشــتر از  %200افزایــش داشــته اســت .ایــن موضــوع بــا تغییــر کلــی ایجادشــده در عادتهــای
15

تماشــایی بیننــدگان در انگلیــس همخوانــی دارد binge-watching20 :ســریالها ،مخصوصــاً
ســریالهای درام ،بهعنــوان عامــل اصلــی ترافیــک  VoDملــی توســط مصاحبهشــوندهها شناســایی
شـ�دهاند .دادههـ�ای  Ampereنشــان میدهــد کــه در ســال  %62 ،2019از جمعیــت انگلیــس ســریالها
را بهطـ�ور عمـ�ده  binge-watchingمیکننــد.

انحصار در محتواهای کلیدی سیلوها 21را مدیریت میکند
در جایــی کــه رقابــت بــر ســر محتــوا زیــاد اســت ،انحصــار مهــم میشــود .انحصــار بــه دو صــورت
نمــود مییابــد:
 )1محتویـ�ات تولیدشـ�ده یـ�ا سفارشـ�ی کـ�ه در ایـ�ن حالـ�ت سـ�رویس VoDبــرای یــک بــازهی زمانــی
مشــخص حــق برنامــه را در اختیــار دارد.
 )2دسترســی بــه محتــوا از طریــق خریــد؛ ماننــد قــرارداد خریــد بیــن  Skyو  .HBOهــدف نهایــی در
اینجــا مشــابه اســت :افزایــش ارزش یــک ســرویس و محرومیــت رقبــا از دسترســی بــه محتــوای
احتمالــی.
ظهـ�ور محتـ�وای اورجینـ�ال یـ�ک برنـ�د از SVoDبــه انحصــار کمــک میکنــد .مفهــوم اورجینــال جدیــد
نیســت؛ بخــش زیــادی از محتــوای PBSهــا در انگلیــس توســط برودکســترها ســاخته میشــوند و
بدیــن ترتیــب «انحصــاری» هســتند .بــا ایــن وجــود ،محیطهــا بــا هــم فــرق دارنــد؛ بــرای پلتفرمهــای
بینالمللــی محتــوای اورجینــال فــوراً بهصــورت جهانــی در میــان پایــگاه مشــترکین آن ســرویس
توزیــع میشــود و نســبت بــه خریــد محتــوای محلــی صرفهجویانهتــر اســت.

رقابت برای تولید محتوا تشدید میشود
تقاضــا بــرای محتویــات گرانقیمــت انگلیســی در داخــل و خــارج از کشــور ،بههمــراه طــرح معافیــت
مالیاتــی انگلیــس بــرای فیلمهــای گرانقیمــت و تولیــدات تلوزیونــی ،بــه ســفارش بیشــتر محتــوا
منجــر شــده اســت .بســیاری از مصاحبهشــوندها بــه فشــاری کــه تولیــد فیلمهــای گرانقیمــت
 .20تماشای قسمتهای یک سریال به صورت پشتسرهم
Siloes .21
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(هزینههــای بیشــتر از یــک میلیــون پونــد بــرای هــر دقیقــه تولیــد) بــر بودج ـهی تولیــد انگلیــس
هــم از منظــر امکانــات و هــم اســتعدادها -م ـیآورد اشــاره کــرده و ابــراز نگرانــی کردنــد کــه ممکــناســت ارزش اســتعداد نویســندگان برودکســترهای ملــی بهبــاد بــرود .22ایــن نگرانــی شــامل تولیــدات
ســطح متوســط
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نمیشــود؛ امــا ایــن تــرس در بــازار وجــود دارد کــه اگــر پلتفرمهــای بینالمللــی

از امکانــات موجــود در انگلســتان اســتفاده کننــد ،برودکســترها بــا مشــکل افزایــش قیمــت مواجــه
شــوند و ارزش آنهــا پاییــن بیایــد .ایــن موضــوع توانایــی برودکســترها بــرای رقابــت در ســطوح
باالتــر را محــدود کــرده و بــه رقابــت ( VODو تلوزیــون) آســیب میزنــد.
یــک راهحــل رایــج ،اســتفاده از الگــوی تولیــد مشــترک بــا پتلفرمهــای  SVoDبینالمللــی و
برودکســترهای خارجیســت .در مــورد دوم ،ماننــد  The Handmaid’s Taleیــا  ،Good Omensیــک
برودکســتر انگلیســی عنوانــی را ســفارش میدهــد و حقوحقوقــی کــه در انگلیــس دارد را حفــظ
میکنـ�د و در عیـ�ن حـ�ال نتفلیکـ�س ،آمـ�ازون یـ�ا  Hulaبخــش زیــادی از تولیــدات را تأمیــنمالــی
میکننــد و حقــوق بینالمللــی را بــرای خــود حفــظ میکننــد .ایــن الگــوی کسـبوکار بــه برودکســترهای
انگلیســی کمــک میکنــد تــا ســریالهای گــران و ســخت را تامیــن مالــی کننــد .بــا ایــن وجــود،
ســفارشها بهتازگــی کاهــش داشــته اســت؛ زیــرا برودکســترهای انگلیســی اخیــراً در مشــارکت بــا
رقبــای خــود و ازدسـتدادن درآمــد توزیــع بینالمللــی خــود احســاس نارضایتــی کردهانــد .در عــوض
آنهــا بهســمت یــک مشــارکت ســنتیتر بیــن خودشــان بــر میگردنــد Ampere .دوازده معامل ـهی
جدیــد بــرای تولیــد مشــترک را در  Q1 2019شناســایی کــرده اســت کــه پخشکنندههــای انگلیســی
بــا گروههــای پخــش ملــی یــا بینالمللــی دیگــر در آنهــا همــکاری میکننــد.
تولیــدات مشــترک برودکســترهای بریتانیایــی در ســالهای آ تــی افزایــش خواهــد یافــت؛ زیــرا آنهــا
بهدنبــال حمایــت از هزینههــای مرتبــط بــا تولیــدات تلویزیونــی باکیفیــت هســتند؛ امــا Ampere
پیشبینــی میکنــد آنهــا بهتدریــج بهســمت معاملــه بــا برودکســترهای عمومــی و تجــاری دیگــر
برونــد.

Priced away .22
Mid-range productions .23
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مقیاس بین المللی کاراییهای VODها را افزایش میدهد
تنهــا مدلهــای تولیــد محتــوا نیســتند کــه تحتتأثیــر پلتفرمهــای بینالمللــی  VODقــرار
گرفتهانــد .نقطهنظــر مشــترک مصاحبهشــوندگان در تمــام بخشهــای صنعــت ایــن بــود کــه
مقیــاس و بینالمللیشــدن
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در دنیــای  VODاهمیــت دارنــد.

صرفهجوییهــای اقتصــادی در «مقیــاس» گســتردهتر بــه بازیگــران بینالمللــی ایــن امــکان را
میدهــد تــا نســبت بــه بازیکنــان محلــی پیشــنهادهای بهتــری بــرای اســتعدادیابی ،بازاریابــی،
تولیــدات و خریدهــا ارائــه دهنــد .از ســوی دیگــر معامالتــی را میتــوان در عرصـهی بینالمللــی آغــاز
کــرد؛ محصــوالت اوریجینــال بــا داشــتن دههــا میلیــون مخاطــب تولیــد میشــوند ،میتــوان توزیــع
جهانــی داشــت و بــرای مجوزدهــی بــه اگریگیتورهــا ،25ماننــد تولیدکننــدگان تلویزیــون هوشــمند یــا
دســتگاه اســتریمینگ ،صدهــا کشــور را تحتپوشــش قــرار داد.
فقــط شــرکتهای بــزرگ نیســتند کــه از مزایــای مقیــاس تعریــف میکننــد .پلتفرمهــای کوچکتــر
 SVoDنیــز از بینالمللیشــدن اســتقبال کــرده و بســیاری از مزایــای آن را برمیشــمرند .مقیــاس
قــدرت را در مذاکــرات مربــوط بــه محتــوا افزایــش میدهــد ،جذابیت ســرویس را بــرای اگریگیتورهای
ســوم بــاال میبــرد ،مخاطــب احتمالــی را بیشــتر میکنــد و هزین ـهی فنــاوری را در بــازا ِر گســتردهتر
کاهــش میدهــد.

سرویسهایی برای ترکیب مدلهای کسبوکار
همــان طــور کــه مــرز بیــن پلتفرمهــای رایــگان و پلتفرمهایــی کــه بودجهیشــان توســط تبلیغــات
تأمیــن شــده اســت کمرنگتــر مــی شــود ،مدلهــای تجــاری پنــج ســال آ تــی نیــز توســعه خواهنــد
یافــت.
اولیــن نشــانههای توســعه در ایــن زمینــه در بریتانیــا آغــاز شــده اســت .در اوایــل  ITV ،2017حــق
اشــتراک اضافــی بــه  ITV Hubبــا نــام  +ITV Hubداد کــه بــا پرداخــت  3.99پونــد در مــاه ،دسترســی
بدونتبلیغــات بــه هــاب را در اختیــار همــگان ،از جملــه مصرفکننــدگان خــارج از بریتانیــا ،قــرار
Scale and internationalization .24
Aggregator .25
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مــیداد .در پایــان ســال  265000 ITV ،2018مشــترک در  +ITV Hubگــزارش کــرد کــه بــرآورد درآمــد
ســاالنهی امپــر از آنهــا حــدود هشــت میلیــون پونــد اســت Ampere .توســعهی دو طــرح مشــترک
را پیشبینــی میکنــد :ســرویسهای برودکســترمحور 26کــه برنامههــای فاقدتبلیــغ را بهمنظــور
افزایــش درآمــد ارائــه میدهنــد (ماننــد مــورد  ITVو کان�اـل چهاــر) و ســرویسهای حــق اشــتراک
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کــه تبلیغــات را یــا بــا نــرخ کاهشیافتــه (بــرای گســترش بالقــوهی پایگاههــای کاربــر) یــا مســقیماً
بــا پیشــنهادات اولیــه (بــا ســطوح تبلیغــات رایــگان ،ســپس معرفــی ســطح باالتــر) ارائــه میدهنــد.

بخش  :2-2تازهواردها در بازار

سیل واردشوندگان جدید که محرکشان

شرکتهای فناوری و تولیدکنندگان محتواست
زمانــی کــه آمــازون وارد بــازار شــد ،هفــت پلتفــرم اصلــی  VODدر بریتانیــا از ســه مــاه اول Q1 2014
در حــال فعالیــت بودهانــد .از آن زمــان بهمــدت پنــج ســال ثبــات نســبی وجــود داشــت .بســیاری
از تازهواردهــا از جملــه دیزنیالیــف ( )Disney lifeو هایــو ( )Hayuشــروع ب ـهکار کردنــد؛ امــا هیــچ
پلتفــرم جدیــدی بــه بیــش از  %5از خانوارهــای بریتانیایــی نرســید .علــت ایــن امــر ســلطه و نفــوذ
پلتفرمهــای اصلــی  VODبــر بــازار بــود؛ مخصوصــاً بــا توجــه بــه اینکــه ســه ســرویس اصلــی SVOD
بهصــورت جســورانه از ســوی ارائهدهنــدگان اصلــی بــه حقوقــی دســت یافتنــد .بــا ایــن وجــود،
تازهواردهــا ســرمایه یــا محتــوای اندکــی بــرای رقابــت بــا بزرگتریــن ســرویسهای  VODداشــتند.
ســرعتی که با آن ســرویسهای  VODدر زمان مشــاهده ،برنامهی تلویزیونی را از برودکســت2تیوی
بهســمت خــود میبرنــد ،تغییــرات اســتراتژیکی کــرده و بــرای بســیاری از شــرکتهای بــزرگ
فرصتهایــی را بهوجــود آورده اســت .واردشــوندگان جدیــد از بخشهــای مختلــف صنعــت هســتند.
ســه سرویســی کــه قــرار اســت بــرای ســال  2019راهانــدازی شــوند از قبــل اعــام شــدهاندBRIT BOX :
(بریــت باکــس) ،دیزنیپــاس ( )Disney+و اپلتیویپــاس (.)+Apple TV

Broadcaster-led services .26
Subscription sevices .27
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راه اندازی احتمالی استودیوهای
بینالمللی  SVoDدر  2019و 2020
دیزنیپــاس ( )+Disneyبرنامهریــزی کــرده اســت تــا ســال  2019در آمریــکا بهقیمــت  6/99دالر
راهانــدازی شــود .دیزنیپــاس برنامههــای اصلــی شــرکت دیزنــی و فاکــس را پخــش میکنــد .ایــن
ســرویس یــک  DTC28خواهــد بــود کــه محتواهــای گوناگونــی از بخشهــای مختلــف دیزنــی را
شــامل میشــود .محتواهایــی همچــون آرشــیو انیمشــین آن ،پیکســار ( ،)PIXARلوکاسفیلــم
( ،)Lucasfilmمــارول ( )Marrolو فاکــس( )Foxکــه مســتیقیماً و بــدون دخالــت شــخص ســومی
بهدســت مصرفکننــده میرســند.
چالشــی کــه هــر ســرویس جدیــد  DTCبــا آن روبــهرو میشــود ،جبــران هزینههــای معامــات
فــروش محتــوا بــه VODهــای دیگــر و پرداخــت هزینـهی ســرویسهای برودکســت تلویزیونیســت.
بــرای مثــال ،دیزنــی را در نظــر بگیریــد؛ تجــارت بریتانیــا و ایرلنــد آن ســاالنه  900میلیــون پونــد از
بخشهــای مختلــف تلویزیــون ،فــروش کاال ،بــازی و دیگــر تجارتهــا بهدســت م ـیآوردAmpere .
ســناریوهایی را مدنظــر قــرار داده اســت کــه اگــر دیزنــی معامــات موجــود را لغــو کنــد فقــط %10-%20
ایــن درآمــد در خطــر خواهــد بــود .جبــران ایــن درآمدهــای فعلــی نیازمنــد وجــود  1/7تــا  3/3میلیــون
مشــترک اســت (یــا  %6-%12از ســاکنان بریتانیــا) کــه ماهانــه  5/99پونــد پرداخــت کننــد .چنیــن
تغییــری بهنظــر دســتیافتنی میرســد .مصاحبهشــوندگان بــه آینــدهی دیزنیپــاس خوشبیــن
هســتند و بــاور دارنــد کــه  %10الــی  %15از ســاکنان بریتانیــا در پنــج ســال آینــده بــه آن دسترســی
خواهنــد داشــت .تاریــخ نشــان داده اســت کــه دســتیابی بــه اشــتراک  VOD29طــول میکشــد و
چنیــن رشــدی در محــدودهی زمانــی چندینســاله ممکــن اســت.
 Ampereپیش ـیبینی میکنــد بــرای چنــد ســال آینــده کــه DTCهــا رشــد میکننــد ،اســتودیوها بــه
بســتن قــرارداد بــا بازیگــران اصلــی ماننــد  Netflixو  Skyبــرای برنامههــای مشــهورتر و جدیدتــر ادامــه
دهنــد .اگــر یــک  DTCکوچــک باقــی بمانــد (کمتــر از  %5مشــترکین در خانــه باشــند) ایــن معامــات
و قراردادهــا بــه آینــده موکــول میشــود .در چنیــن ســناریویی اســتودیوها از طریــق ســرویسهای
Direct To Consumer .28
VoD subscriber acquisition .29
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 DTCمختــص خودشــان ،بهنحــو موثــری از عناویــن جدیــد و قدیمــی درآمدزایــی میکننــد و در عیــن
حــال بهطــور مجــزا حقــوق مربــوط بــه مجموعــهای از جدیدتریــن و باارزشتریــن محتواهــا را بــه
پلتفرمهایــی بــا بیشــترین میــزان دسترســی و قــدرت خریــد میفروشــند .در نهایــت ،راهانــدازی ایــن
ســرویسهای  DTCبایــد در بســتر جهانــی قضــاوت شــود.
راهاندازیهــای بینالمللــی نقــاط مثبتــی ماننــد کارایــی فنــاوری ،مخاطبیــن گســتردهتر و تعدیــل
بالقــوهی هزینههــای فــروش دارنــد .همچنیــن ویژگیهــای منفــی ماننــد تحمــل فشــار ناشــی از
ـا بــا هزینههــای کانالهــا و پلتفرمهــای تلویزیونــی پولــی مشــترک بــوده
هزینههــای بازاریابــی کــه قبـ ً
اســت نیــز وجــود دارنــد .هــر اســتودیو بایــد از اســتراتژیهای گوناگونــی در محدودههــای مختلــف
اســتفاده و بــه شــریکان محلــی در بازارهــای اصلــی اعتمــاد کنــد.

بخش  2:-3ادغام و تجمیع

30

انتظار میرود بریتباکس ( )BRIT BOXدر برتیانیا راهاندازی شود:
همــان طــوری کــه ســرویسهای  VODبیشــتری در بریتانیــا راهانــدازی میشــوند ،ادغــام ســرویس
بــرای توســعهی بــازار یــک گزینـه در آینــده اســت .ادغــام ســرویسهای متعــدد  VODزیرمجموعـهی
ســرویس «اصلــی» 31موجــب کارایــی فنــاوری ،بازاریابــی و حتــی بهصــورت بالقــوه باعــث تولیــد
میشــود.
اکثــر ســرویسهای  BVoDملــی هســتند و ادغــام در ایــن فضــا آغــاز شــده اســت؛ چراکه برودکســترها
خواســتار رقابــت بــا پلتفرمهــای بینالمللــی هســتند (بــرای مثــال ،راهانــدازی ســالتو ( )SALTOکــه
سرویسیســت مشــترک از تلویزیونهــای فرانســه M6 ،و  TF1از نظــر رگوالتــوری در فرانســه در حــال
بررسیســت) .ایــن امــر دینامیکهــای مشــابه بریتباکــس ( )BRIT BOXرا ایجــاد کــرده اســت؛
یــک ســرمایهگذاری مشــترک  SVoDبیــن  BBCو  ITVکــه ســالها در آمریــکا در دســترس بــوده و
راهانــدازی احتمالــی آن در بریتانیــا بــرای اواخــر  2019مطــرح شــده اســت .انتظــار مـیرود ســرویس
پیشــنهادی بهجــای محتــوای کچــآپ و تعــدادی تولیــدات اورجینــال ،بــه داراییهــای قدیمــی توجــه
کنــد .احتمــال اینکــه برودکســترهای عمومــی دیگــر ماننــد کانــال چهــار و کانالپنــج 5به ســرمایهگذاری
Consolidation and Aggregation .30
Parent’ service‘ .31
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بریتباکــس بپیوندنــد وجــود دارد؛ امــا در حــال حاضــر ،میــزان هیچگونــه مشــارکتی تاییــد نشــده
اســت.
از منظــر محتــوا ،داشــتن یــک ســرویس ترکیبــی بیــن برودکســترهای عمومــی بریتانیــا موثــر خواهــد
بــود .بــر طبــق دادههــای تحلیــل  Ampereتــا ســه مــاه اول  2019محتــوای تلویزیونــی برودکســتر
بریتانیــا  %7از ســریالهای تلویزیونــی موجــود در پرایمویدئــو ( )PrimeVideoو  %9در نتفیلکــس
( )Netflixرا شــامل میشــود .حجــم کلــی محتــوای  PSBبریتانیــا در آن پلتفرمهــا  ،%60یعنــی از
 268عنــوان بــه بیــش از  400عنــوان ،افزایــش یافتــه اســت .تنهــا بــا انتقــالدادن آن ســریالها بــه
یــک ســرویس احتمالــی بریتباکــس بریتانیــا میتــوان مجموعــهی آغازینــی بــا  3500ســاعت
محتــوا ایجــاد کــرد .کاتالــوگ فعلــی بریتباکــس آمریــکا انــدازهی مشــابهی بــا  3600ســاعت محتــوا
( 84فیلــم 628 ،فصــل تلویزیونــی) دارد و بــاور  Ampereایــن اســت کــه مقیــاس کاتالــوگ آغازیــن
بریتانیــا میتوانــد حــدود دو یــا ســهبرابر آن باشــد .ســرویس احتمالــی بریتباکــس بریتانیــا در
هنــگام راهانــدازی احتمــاالً ایــن مــوارد را خواهــد داشــت:
 )1تمرکــز بــر روی بریتانیــا (بــا داشــتن محتوایــی کــه بــرای مصرفکننــدگان بریتانیایــی ســاخته
شــده اســت)
 )2وفاداری مصرفکنندگان به برند در مقایسه با برودکسترهای اصلی
 )3اندازهی مجموعهی تقریبا برابر با مجموعهی  NOWTVو یا Disney.

+

ادغامهای دیگری که در بازار  VODمحتمل نیستند:
مصاحبهشــوندگان بعیــد دانســتند کــه بهجــز PSBهــا هرگونــه ادغــام ( )M&Aســرویسهای SVoD
بــا VODهــای دیگــر صــورت بگیــرد .بهعبــارت دیگــر ،ادغامهــا و معامالتــی کــه بــازار  VODبریتانیــا
را تحتتأثیــر قــرار میدهنــد اتفــاق میافتــد؛ امــا منطــق پشــت ایــن معامــات مربــوط بــه ادغــام
ســرویسهای  VODنیســت؛ بلکــه پیرامــون مســائل تجــاری گســتردهتر اســت .زمانــی کــه محتــوا
مجزاتــر

32

میشــود Amazon ،Netflix ،و  Appleمیتواننــد تســهیالت تولیــد یــا داراییهــای محتــوا

را گســترش دهنــد کــه ایــن کار بــه خریــد برودکســترها یــا تولیدکننــدگان محتــوا منجــر میشــود.
تولیدکننــدگان محتــوا میتواننــد کانالهــای توزیــع را گســترش دهنــد یــا در مجموعــه داراییهــای
قدرتمندتــری تلفیــق شــوند؛ ماننــد مــورد  Disneyو .Fox
Siloed .32
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راهحل تجمیع ،زمانی که حجم سرویسها بیشتر میشوند
تجمیــع محتــوا بــه روشــی اصلــی تبدیــل خواهــد شــد کــه ســرویسهای  SVoDدر پنــج ســال
آینــده بــا آن «تحکیــم »33میشــوند .ایــن مــورد مشــابه تلویزیــون پولیســت .همــان طــور کــه
 SKYکانالهــای اختصاصــی برودکســترها را در مجموعههایــی تجمیــع میکنــد و مســتقیماً بــه
مصرفکننــدگان میفروشــد ،تجمیعکنندههــای  SVODنیــز ســرویسهای  SVODاز ارائهدهنــدگان
مختلــف را ترکیــب میکننــد و آنهــا را بهصــورت یکجــا (در کانالهــای تلویزیونــی) مدیریــت
میکننــد.
جدول  1سطوح متفاوت یکپارچگی برای تجمیع کنندگان VOD

توصیف

ویژگی

ســرویسها میتواننــد در پلتفــرم تجمیعکننــده مهیــا (یــا حــذف) شــوند .بــه
ایــن صــورت کــه مشــترکین فیــش مســتقلی پرداخــت میکننــد کــه تمــام حــق

صورتحساب واحد

اشــتراکهای مرتبــط را در بــر میگیــرد.

دستهبندی سرویس

34

جستوجوی واحد

35

ســرویسهای متعــدد  SVoDرا میتــوان پشتســرهم (بهصــورت «بســته»)
بــا تخفیــف یــا پیشــنهادات ویــژه از ســوی تجمیعکننــده خریــداری کــرد.
محتـ�وا را میتـ�وان از طریـ�ق یـ�ک رابـ�ط تککاربـ�ره در تمـ�ام پلتفرمهـ�ای VoD
کــه کاربــر بــه آنهــا دسترســی دارد جسـتوجو کــرد.
گردآورنــده ،مســئول پیشــنهاد محتــوا از ســرویسهای مختلــف  VODاســت.

پیشنهاد واحد

36

تعــدادی از بزرگتریــن ســرویسها اخیــراً بــه نظــارت بــر ایــن پیشــنهادها
اشــاره کردهانــد.

پخش واحد

37

محتــوا بهجــای اینکــه از یــک ســرویس اختصاصــی پخــش شــود ،در پلتفــرم
تجمیعکننــده پخــش میشــود.

Consolidate .33
Service Bundling .34
Unified Search .35
Unified recommendation .36
Unified Playback .37
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دســتیابی بــه ســرویس و مدیریــت محتــوا نیــاز بــه تجمیــع را ایجــاد میکنــد .درمــورد ســرویسهای
کوچــک یــا متوســط ســختیهایی بــرای رقابــت بــا بزرگتریــن بازیگــران  VODوجــود دارد .فروشــندگان
دســتگاهها و سیســتمهای عامــل ،یکپارچگــی بــا ســرویسهای بــزرگ را اولویتبنــدی میکننــد.
هزینههــای بازاریابــی و فنــاوری بــاال هســتند و مصرفکننــدگان نســبت بــه اینکــه بــا ســرویسهای
مختلــف  VODروابــط پرداختــی داشــته باشــند واکنشــی نشــان نمیدهنــد .در ایــن حیــن ،هرچــه
مصرفکننــدگان عضــو ســرویسهای  VODبیشــتری بشــوند ،کشــف محتــوای جدیــد بــرای آنهــا
بــه چالــش تبدیــل میشــود.
ســطوح مختلفــی وجــود دارنــد کــه ســرویسهای  VODمیتواننــد بــا توجــه بــه آنهــا تجمیــع
شــوند و در جــدول  1بهاختصــار شــرح داده شــدهاند .ســادهترین ســطح تجمیــع همــان چیزیســت
کــه مصاحبهشــوندگان آن را «فروشــگاه بــزرگ »38یــا «نقــاط دسترســی »39نامیدهانــد؛ ســرویسها
مؤثــری کــه مجموعــهای از برنامههــای کاربــردی مســتقل را بــه ســرویسهای مختلــف  VODارائــه
میدهنــد و مصرفکننــدگان میتواننــد بهطــور اختصاصــی خریــداری کــرده و از آنهــا اســتفاده
کننــد .ســرویسهای پرمایهتــر و پیشــرفتهتری از قبــل موجــود هســتند؛ ماننــد ،SKY ،Amazon
 ،Virginو  ،Freeviewامــا تابهحــال هیــچ تجمیعکننــدهای بهصــورت اختصاصــی بــرای جس ـتوجوی
 VODو صــدور صورتحســاب آن وجــود نداشــته اســت.

شدت یکپارچگی بسته به سرویس فرق میکند
شــدت یکپارچگــی محتــوای شــخص ســوم بســتگی
ِ
موفقیــت ایــن ســرویسهای تجمیــع بــه
دارد .ایــن مســئله بــه میــزان تمایــل ســرویسهای مختلــف  VODبــرای دادن اجــازهی اســتفاده از
محتــوای خــود بــه تجمیعکننــدگان بســتگی دارد .اینکــه تجمیعکننــدگان مختلــف میتواننــد چــه
ســرویسهای متفاوتــی در ازای آن ارائــه دهنــد نیــز حائزاهمیــت اســت.
پلتفرمهای ورزشی مانند  NBA League passیا NFL League passعموماً از تجمیع اجتناب
میکنند (هرچند آنها در بعضی از پلتفرمهای آمریکایی مانند کانالهای آمازون وجود دارند).

Storefronts .38
Access-points .39
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آنها هزینههای بازاریابی زیادی ندارند؛
زیرا طرفدارانشان عموماً بهدنبال آنها هستند.
پلتفرمهــای  VoDکوچکتــر از یکپارچگــی اســتقبال میکننــد؛ زیــرا هزینــهی فنــاوری و بازاریابــی در
ایــن حالــت حــذف میشــود .تمــام ســطوح یکپارچگــی سرویســها جــزو گزینههــا هســتند و بســیاری
از آنهــا ماننــد  Amazon Channelsبــر روی سرویســها در دسترســند .نگرانیهــا در زمینـهی کشــف
محتــوا وجــود دارد؛ زیــرا ســازوکارهای جــاری بــرای تضمیــن اینکــه محتــوای آنهــا در کنــار پلتفرمهــای
 VoDبزرگتــر برجستهســازی شــده اســت در نظــر گرفتــه نشــدهاند.
کانالهــای  SVoDتماتیـ�ک ،از گروههـ�ا و اسـ�تودیوهای کانالـ�ی از جملـ�ه ایانـ�دای ( )A&Eگرفتــه
تــا  Fox ،Discoveryو  ،Paramountبــا اگریگیتورهــا همــکاری میکننــد؛ ولــی مدلهــای مختلــف
کسـ�بوکار اگریگیتـ�ور را آزمایـ�ش میکننـ�د .برخـ�ی هـ�م مثـ�ل هایـ�و ( ،)Hayuشـ�ادر ( )Shudderو
اسـ�تارز پلـ�ی ( )Starz Playبازفــروش 40مســتقیم و بدونواســطه از طریــق  Amazon Channelsو
 Now TVرا امکانپذیــر ســاختهاند .نتیج ـهی نهایــی احتمــاالً اقتباســی از مــدل وابســتهی موجــود
خواهــد بــود کــه در آن ســرویسها توســط تلویزیــون پولــی و اگریگیتورهــای تکنولــوژی بازفروختــه
میشــوند.
سرویســهای پخــش عمومــی بــا یــک بســتر یکپارچـهی جسـتوجو 41تجمیــع میپذیرنــد .احتمـ ً
ـاال
آنهــا بهدلیــل کنترلــی کــه بــر اطالعــات تبلیغــات و مشــاهده وجــود دارد ،اجــازه نمیدهنــد پلیبــک
از طریــق ســرویسهای دیگــر اتفــاق بیفتــد .اکثــر ســرویسهای پخــش عمومــی اجــازه میدهنــد
کــه اگریگیتــور محتــوا را پیشــنهاد دهــد؛ ولــی بزرگتریــن بازیگــران ماننــد  BBCکنتــرل ایــن محتــوا
را در دســت دارنــد.
بزرگتریــن پلتفرمهــای  SVoDاز جملــه نتفلیکــس ،آمــازون و  Now TVراهحلهــای جسـتوجوی
Re-sale .40
Integrated search common .41
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یکپارچــه را بــا برخــی ارائهدهنــدگان امکانپذیــر ســاختهاند؛ ولــی بــر کنتــرل پیشــنهادات و پلیبــک
تاکیــد میکننــد .پیشتــر ســابقهی ارائــهی راهحلهــای یکپارچــهی صــدور قبــض و صورتحســاب
وجــود داشــته اســت؛ ولــی صرفــاً در ارتبــاط بــا پلتفرمهــای بزرگتــر تلویزیــون پولــی کــه حــوزهی
دسترســی مصرفکننــدگان را گســترش میدهــد .آمــازون نیــز در آمریــکا بــا Apple Channels
همــکاری کــرده؛ امــا نتفلیکــس در ایــن میــان غایــب اســت.

چالشهای کشف محتوا و اطالعات مشاهده برای همکاری
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اگرچه که محتوای یکپارچهشدهی

سرویسهای  VoDدر اگریگیتورها

میتوانــد بــرای مصرفکننــدگان ســودمند باشــد ،ســرویسها دالیــل مختلفــی را ارائــه میدهنــد کــه
نشــان میدهــد ایــن موضــوع واقعیــت نــدارد .مالحظــات عمــدهای کــه از ســوی مصاحبهشــوندگان
مطـ�رح شـ�ده ،حولمحـ�ور مسـ�ئلهی اشـ�تراکگذاری و اسـ�تفاده از ابـ�رداده ( )meta dataو اطالعــات
مشــاهده و حفــظ کنتــرل بــر تجربـهی کاربــران اســت.
توصیههــا و پیشــنهادات از اطالعــات و دانشــی کــه از مخاطبــان وجــود دارد بــر میآیــد .بزرگتریــن
ســرویسهای  VoDســالیان متمــادی را صــرف فهــم و ارائـهی محتــوا بــه مخاطبــان کردهانــد و امــروزه
نگــران ایــن هســتند کــه اگریگیتورهــا فاقــد اطالعــات الزم و بینــش کافــی پیرامــون محتواهایــی
Content discovery and viewing data challenges to collaboration .42
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باشــند کــه بــرای کاربــران فــردی بیشــترین ارزش و اهمیــت را خواهنــد داشــت .بهعــاوه توصیههــا
و پیشــنهادات پیرامــون اهمیــت بازاریابــی و محتــوا هســتند؛ شــوهای خبــری مهــم و اصلــی یــا
عناویــن اضافهشــدهی جدیــد را نیــز میتــوان در یــک ســرویس گنجانــد تــا اطالعــات کاربــران بــاال
بــرود .بهمحــض آنکــه کنتــرل توصیههــا و پیشــنهادات بــه یــک طــرف ســوم واگــذار شــود ،اکثــر
ضمانتهــای مرتبــط بــا آن از دســت میرونــد .پلتفرمهــای بزرگتــر نگــران ایــن میشــوند کــه
محتــوای «نادرســت» برجســته و بــه آمــار مشــاهده آســیب زده شــود و پلتفرمهــای کوچکتــر از
گمشــدن در ازدحــام و نیــز مصرفکنندگانــی کــه حتــی از دردســترسبودن بخــش عمــدهای از
کاتالوگهــای آنهــا بیخبــر هســتند ،هــراس دارنــد.
ایــن امــر شــروع یــک زنجیــرهی بازخــورد اســت که محــرک خریدوفروش محتواســت .هنگامــی که یک
عنــوان توســط یــک مصرفکننــده انتخــاب میشــود ،پلتفــرم نیــاز دارد کــه چگونگــی مشاهدهشــدن
محتــوا را بدانــد؛ آیــا بهیکبــاره تماشــا شــده اســت؟
اســت؟
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تــا آخــر تماشــا شــده اســت؟ متوقــف شــده

تکهتکــه نــگاه شــده اســت؟ ایــن اطالعــات درمــورد نحــوهی مشــاهده میتوانــد هــم

تصویــری از مخاطــب خــاص یــک برنامــهی مشــخص و هــم تصویــری از تمامــی اعضــای پلتفــرم
بهمنظــور اهــداف تبلیغاتــی در اختیــار بگــذارد .ایــن اطالعــات همچنیــن میتوانــد در مذاکــرات آ تــی
بــر ســر حقــوق [کپیرایــت] ،چــه در بریتانیــا و چــه در خــارج از کشــور ،نقــش مهمــی داشــته باشــد؛
زیــرا میــزان محبوبیــت برنامــه و مخاطبــان اصلــی یــک برنامــه را نشــان میدهــد .ایــن مســئله یکــی
از مالحظــات اصلــی بــود کــه از ســوی مصاحبهشــوندگان بیــان شــد و اگریگیتورهــا میبایســت بــر
ســر بهاشــتراکگذاری چگونگــی اســتفاده از ایــن اطالعــات بــا ســرویسهای  VoDهمــکاری کننــد.
برخــی مصاحبهشــوندگان بــر اهمیــت اجتنــاب بازیگــران  BVoDاز ایجــاد موانــع ناخواســته تأکیــد
مثــا بهطــور خــاص ،درخواســت از بازیگــران عرصــهی فنــاوری بــرای پرداخــت هزینــهی
کردهانــد؛
ً
بیشــتر بــرای تأییــد اعتبــار دستگاههایشــان پیــش از آنکــه بــه آنهــا امــکان یکپارچگــی اپلیکیشــن
داده شــود .در چنیــن نمونههایــی ،مصاحبهشــوندگان احســاس میکردنــد کــه ایــن موضــوع منجــر
بــه از اولویــت خارجشــدن ســرویسهای محلــی نســبت بــه ســرویسهای بینالمللــی و ضــرر
بلندمدتتــر بخــش  BVoDخواهــد شــد.

Binged .43
Paused .44
27

بــا ایــن حــال ،جســتوجوی یکپارچــه و صــدور صورتحســاب یکدســت و یکپارچــه در بــازار فعلــی
وجــود دارد و احتمــاالً تبدیــل بــه مشــخصههای اســتاندارد بــازار در چنــد ســال آینــده خواهنــد شــد.
ً
احتمــاال بــه واقعیتــی بــرای بزرگتریــن
یکسانســازی قیمــت (باندلینــگ )45ســرویسهای SVoD
اگریگیتورهــا کــه میتواننــد بــه ســرویسها طیــف گســتردهتری از مخاطبــان ارائــه کننــد ،تبدیــل
خواهــد شــد .بــا ایــن وجــود ،در حــال حاضــر توصیــه و پلیبــک یکپارچ ـه ،میــزان کنتــرل بــر کاربــر و
اطالعــات مشــاهده را میکاهــد کــه اکثــر ســرویسها ایــن امــر را غیرقابلقبــول میپندارنــد.
یکــی دیگــر از عوامــل پیــش رو کــه برخــی از مصاحبهشــوندگان بــر آن تأکیــد میکننــد ،مســئلهی
نقــش و جایــگاه جسـتوجوی صوتــی بــرای ویدئوهــا و کنترلکــردن تقاضاهــای رقابتــی محتواهــای
پرطرفــدار و ارتبــاط جســتوجو بــا نتایــج اســت .بــا اینکــه هنــوز در مرحلــهی اولیــهی توســعه
و تکامــل بخــش ویدئویــی هســتیم ،اکثــر مصاحبهشــوندگان بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه بایــد
بهعنــوان یــک اولویــت راهبــردی میانمــدت اطمینــان یافــت کــه ســرویسهای  BVoDبهشــکل
مناســبی در سیســتمهای جســتوجوی صوتــی یکپارچــه شــدهاند.

بخش  :3پیش بینیها و سناریوها

 :3/1بازار  VoDبریتانیا در طول پنج سال آینده
در پنــج ســال گذشــته ،از ســال  2014تــا  ،2018شــاهد بهکارگیــری ســریع ســرویسهای SVoD
بودهایــم؛ در بریتانیــا میــزان اشــتراک در ایــن ســرویسها از  5.2میلیــون بــه  20میلیــون رســیده
اســت .ایــن رشــد عمدتــاً از دو ســرویس بــزرگ بریتانیــا ،یعنــی نتفلیکــس و آمازونپرایمویدئــو
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نشــئت میگیــرد کــه در مجمــوع تقریبــا  %90از کل اشــتراک ویدئــوی آنالیــن را در بــر میگیــرد.
برآوردهــای پایــه در ایــن بخــش بــا پیشفرضگرفتــن عدموجــود ســرویسهای جدیــد و بــا ایــن
تصــور اســت کــه تســلط فعلــی نتفلیکــس و آمــازون در بــازار بریتانیــا بــه کاهــش شــتاب و ســرعت
رشــد در اشــتراک ســرویسهای  SVoDخواهــد انجامیــد.

Bundling .45
Amazon Prime Video .46
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درآمد اشتراک سرویس بر بازار  VoDتسلط خواهد یافت
 Ampereانتظــار دارد طــی پنــج ســال آینــده درآمدهــای  SVoDدر بریتانیــا از  1/3میلیــارد پونــد
در  2018تــا  1/8میلیــارد پونــد تــا ســال  2023رشــد مــداوم داشــته باشــد .ایــن رشــد عمدتــاً از
اشـ�تراکهای جدیـ�د نشـ�ئت میگیـ�رد؛ زیـ�را پیشبینـ�ی میشـ�ود میانگیـ�ن درآمـ�د هـ�ر کاربـ�ر (�AR
SVoD )PUsهــا تغییــر چنــدان محسوســی نداشــته باشــد و حــق اشــتراک از شــش پونــد در هــر
مــاه بــه هفــت پونــد در مــاه افزایــش خواهــد یافــت؛ چراکــه افزایــش قیمــت الیهبندیشــده و انــدک
اعمالشــده از طــرف ســرویسهایی مثــل نتفلیکــس و آمازونپرایــم بــا رشــد ســرویسهای
کوچکتــر و ارزانتــر  VoDتقریبــا حــذف میشــود.
رشــد درآمــد SVoDهـ�ا از درآمـ�د سـ�رویسهای  BVoDپیشــی خواهــد گرفــت و پیشبینــی میشــود
تــا ســال  2023بــه چیــزی حــدود  0/6میلیــارد پونــد برســد .هــم کاربــران  BVoDو هــم کل ســاعات
مشــاهدهی ایــن ســرویس بــا نــرخ ثابــت در حــال رشــد هســتند و  Ampereبــر ایــن بــاور اســت کــه
ایــن رونــد در چنــد ســال آینــده تــداوم خواهــد یافــت Ampere .بــرآورد میکنــد کــه در حــال حاضــر
PSBهــای بــزرگ و تجــاری بیــن  1تــا  2پونــد در مــاه بــرای هــر کاربــر معمولــی و بــرای اهــداف تبلیغاتــی
کســب درآمــد میکنــد .همــان طــور کــه تبلیغــات شخصیشــده بیشــتری پدیــد میآینــد ،ایــن مبلــغ
بهتدریــج تــا پایــان دورهی پیشبینیشــده بــه  2تــا  3پونــد در مــاه خواهــد رســید.

مدتزمان مشاهده برای تثبیتکردن از افزایش
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استفاده از  VoDنشئت گرفته است
 Ampereدرصدهــای زمــان مشــاهدات را کــه از ردیــاب مصرفکننــدهی خــود بهدســت آورده بــا
دادههــای هــر یــک از کمپانیهــا و شــرکتهای طــرف ســوم مثــل هیئــت پژوهشــی مخاطبــان
پخشکننـ�دگان ( )BARBتلفیــق کــرده تــا اطالعــات کاملــی از مدتزمــان مشــاهده بــرای هــر فــرد و
در هــر روز از منابــع محتوایــی مختلــف تولیــد کنــد.
در حالـ�ی کـ�ه تلویزیونهـ�ای پخـ�ش ( )broadcast TVدر مدتزمــان مشــاهده در طــول پنــج ســال
گذشــته کاهــش ثابتــی داشــتهاند ،رشــد در  VoDتفاوتــی بهوجــود آورده اســت؛ بهطــوری کــه کل
Viewing time to stabilize, driven by surge in VoD .47
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مدتزمــان مشــاهده بــه میــزان تقریبــاً کمتــر از پنــج ســاعت در روز رســیده اســت .ایــن رونــد در
طــول ســالیان تــداوم داشــته اســت و  Ampereانتظــار دارد گــذار از تلویزیونهــای پخــش بــه VoD
تــداوم داشــته باشــد :تــا ســال  2023تلویزیــون پخــش  2ســاعت و  15دقیقــه و  VoDبهطــور کلــی
(و در هم ـهی اشــکال و مدلهــای تجــاری)  2ســاعت و  7دقیقــه.
بــا ایــن وجــود ،در حالــی کــه پیشبینــی میشــود مدتزمــان مشــاهده در تمــام اشــکال VoD
افزایــش یابــد ،رشــد همــهی اشــکال یکســان و برابــر نخواهــد بــود .در ســال  SVoD ،2018جهــش
بزرگــی در افزایــش مدتزمــان مشــاهده داشــت .از  23دقیقــهی هــر خانــه در یــک روز در ســال
 ،2017بــه  28دقیقــه دســت یافــت؛ در حالــی کــه کــچآپ و ویدئوهــای اجتماعــی آنالیــن رشــد
بســیار کندتــری داشــتهاند .ایــن رونــد تــا ســال  2023ادامــه خواهــد یافــت و SVoDهــا نهایتــاً
بــا افزایــش بــه  40دقیقــه در هــر خانــوار در یــک روز دســت خواهنــد یافــت .ایــن افزایــش عمدتــاً
ناشــی از افزایــش میــزان مشــاهدهی کاربــران  18تــا  34ســال اســت کــه پیشبینــی میشــود
بهطــور میانگیــن بیــش از  1ســاعت و  10دقیقــه  SVoDرا در هــر روز تماشــا میکننــد .اگرچــه
کــه برودکســترهای تجــاری بریتانیــا تابهحــال حجــم بســیار کمتــری از ایــن تغییــرات را نســبت بــه
شــبکههای تماتیــک (موضوعــی) تجربــه کردهانــد[ ،آنهــا] نســبت بــه همتایــان اشــتراکی
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خــود

بیشــتر متکــی بــر مدتزمــان مشــاهده بــرای کســب درآمــد هســتند .ســه رویکــرد عمــده و اصلــی
وجــود دارد کــه پخشکننــدگان میتواننــد در ایــن ســناریو اتخــاذ کننــد :مهاجــرت از مــدل فعلــی
کس ـبوکار مبتنــی بــر تبلیغــات بــه توزیــع آنالیــن از طریــق برندهــای موجــود یــا جدیــد ویدئــوی
آنالیــن (ماننــد کتابخان ـهی باکسســت  ،)All4توســعهی دامن ـهی مدلهــای تجــاری مورداســتفاده
در ایــن پلتفرمهــای آنالیــن (ازجملــه  +ITV Hubو شــروعبهکار احتمالــی  )BritBoxیــا توســعهی
واحدهــای جدیــد کســبوکار در بخشهــای همجــوار (از جملــه  BBC Studiosیــا .)ITV Studios

بخش  :3 .2تأثیرات احتمالی رویدادهای خارجی

سرویسهای تازهوارد به اشتراکها سرعت بیشتری میدهند
ســه تــازه ِ
وارد جدیــد وجــود دارد کــه گفتــه میشــود در اواخــر ســال  2019یــا اوایــل ســال  2020در بــازار
بریتانیــا شــروع بـهکار خواهند کــرد. +Apple TV+, Britbox, Disney:
Subscription peers .48
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 Ampereبــر ایــن بــاور اســت کــه تــا ســال  2023هــر یــک از ایــن ســرویسها از آســتانهی  %5در
میــان خانوارهــای بریتانیایــی گذشــته و در کنــار هفــت پلتفــرم اصلــی کنونــی بــه بازیگــران مطــرح
در بــازار  VoDبریتانیــا تبدیــل خواهنــد شــد .تصــور میشــود نقــاط شــروع قیمــت بــرای  Britboxو
 +Disneyاندکــی پایینتــر از هزین ـهی اشــتراک فعلــی نتفلیکــس یعنــی در حــدود  4/99یــا 5/99
پونـ�د در مـ�اه باشـ�د .در حالـ�ی کـ�ه پیشبینـ�ی میشـ�ود میانگیـ�ن درآمـ�د از هـ�ر کاربـ�ر ()ARPUs
بــرای ســرویس ( +Apple TVبهدلیــل یکسانســازی قیمــت (باندلینــگ) احتمالــی در کنــار ســایر
ســرویسهای شــرکت اپــل) بــا ســرویسهای آمازونپرایمویدئــو ،در حــدود دو پونــد از هــر کاربــر
در مــاه ،قابلمقایســه باشــد.
هــم  Ampereو هــم مصاحبهشــوندگان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه بــر مبنــای فرضیــات اولیــهی
مطرحشــده و رشــد موردانتظــار در زمینــهی محتــوای انحصــاری و ســرمایهگذاری ،هــر یــک از
ســرویسهای  Britboxو  +Disneyدر طــی ســه ســال بهانــدازهی قابلمقایســه بــا ســرویس NowTV
برســند .ســایر اجماعهــا در ایــن حــوزه بــه شــرح زیــر بــوده اســت:
الــف) از آنجایــی کــه هــر پلتفــرم متکــی بــه تعــداد قابلتوجهــی تولیدکننــدهی محتــوای بزرگتــر
هســت ،نمیتوانــد در مقیــاس یکســان و مشــابهی بــا ســرویسهای بــا توانایــی بــاال 49مثــل Netflix
و ( Prime Videoســهم بــاالی 20درصــدی از خانوارهــا) رقابــت کنــد و بنابرایــن حداکثــر ســهم  %15از
خانوارهــا را از آن خــود کننــد.
ب) اینکــه  +Disneyبــا دارابــودن پایــهی مشــترکان  50000نفــری  DisneyLifeو قــدرت و تازگــی
ســرویسهای  Pixar،Star Wars،Marvelو  Fox assetsمجــرای رشــد ســریعتری خواهــد داشــت.
احتمــاالً رشــد ایــن ســرویسها افزایشیســت .حتــی در خوشبینانهتریــن ســناریو کــه در آن ســه
ســرویس جدیــد تقریبــاً  10میلیــون اشــترک جدیــد تــا ســال  2023ایجــاد میکننــد ،بریتانیــا ماننــد
آمریــکا بیــش از دو اشــتراک  SVoDبـهازای هــر خانــه خواهــد داشــت .ایــن مســئله بیانگــر آن اســت
کـ�ه شـ�روعبهکار ایـ�ن سـ�ه سـ�رویس احتمـ�االً تأثیـ�ر محسوسـ�ی بـ�ر برآوردهـ�ای پایـ�های ()baseline
ســایر ســرویسها نخواهنــد داشــت .ایــن بدیــن معناســت کــه بریتانیــا میتوانــد تــا ســال  2023تــا
ســالی  36میلیــون اشــتراک  SVoDداشــته باشــد.
بــا ایــن حــال ،ایــن موضــوع پیامدهایــی بــرای مدتزمــان مشــاهده دارد .برخــی مصاحبهشــوندگان
Acquisition-heavy services .49
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بــر ایــن باورنــد کــه آغازبــهکار چنیــن ســرویسهای برجســته و شناختهشــدهای میتوانــد گــذار
مخاطبــان [ویدئویــی] بــه ســرویس  VoDرا ســرعت بخشــد .در ایــن ســناریو ســرویسهای مبتنــی
بــر پخشکننــده بــا گزینههــای یکســانی کــه در بخــش ( 3 .1گســترش کسـبوکار آنالیــن مبتنــی بــر
بودج ـهی تبلیغاتــی ،تنوعبخشــی بــه جریانهــای درآمــدی ،واحدهــای کس ـبوکار جدیــد همجــوار)
مطــرح شــد مواجــه هســتند؛ ولــی بــا فشــار زمانــی بیشــتر؛ بهویــژه در میــان کاربــران بــا محــدودهی
ســنی  25تــا  44ســال .ایــن تایمالینهــای تسریعشــده ممکــن اســت ادغــام و یکپارچهســازی
ســریعتر برودکســترها را چــه از طریــق همــکاری 50چـ�ه از طریـ�ق اقـ�دام بـ�ه ادغـ�ام و تحصیـ�ل()M&A
بــرای گروههایــی مثــل  ITVیــا  Channel 5بههمــراه داشــته باشــند.

Collaboration .50
)Mergers and Acquisitions (M&A .51
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