اﮔﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﺎن
ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،آذر ۱۳۹۴
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﯽ و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﮔﯽ
ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،اﻣﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ

اﯾﺮادی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﺷﻌﺒﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺒﯽ اراﺋﻪ داده ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﯾﮏ »ﺗﺼﺎدف

ﺷﺎد« را ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از آن در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﯾﻦ اﯾﺪه در واﻗﻊ آﮔﻬﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  SUHDاش اﺳﺖ ﮐﻪ
آژاﻧﺲ  Fold7آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ و در آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﺮای
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺜﻼ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن

ﺑﻬﺎﻧﻪ ای درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﺎرﮔﺮدان اﺟﺮاﯾﯽ آژاﻧﺲ » ،Fold7راﯾﺎن ﻧﯿﻮی« ،ﮐﻪ اﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﺟﺎﻟﺐ را ﺑﺮای ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮه ای

ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ» :ﺗﻠﻮﯾﺰون ﻫﺎ داﯾﻢ در ﺣﺎل ﻣﺘﺤﻮل و ﺗﺎزه ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  SUHDﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ
روی دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺎﻧﻞ ﺗﺎزه وارد راﺿﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﮑﺎری ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ذﻫﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺿﺮوری ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯽ
ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻃﻨﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و از ﺣﺎل و ﻫﻮای ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﺳﺎل ﻧﻮ
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ وﯾﺪﺋﻮی ﺧﻮﺑﯽ از آب در ﺑﯿﺎﯾﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

