ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روﯾﺪاد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ« را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ،
آﻧﻬﺎ را در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وادار ﺳﺎزد .در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ« ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن
آن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻠﻨﮕﺮی ﮐﻮﭼﮏ دارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﭙﯿﻦ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ« زﻣﯿﻨﻪای را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻫﻤﻪ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻪ
ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
زواﯾﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻤﭙﯿﻦ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ آﺷﭙﺰی
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ  Gearرﮐﻮردﻫﺎی ورزﺷﯽ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺎ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬارﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ رواﯾﺖ از روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ« ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﺷﭙﺰی اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ« در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﺷﭙﺰی اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﻣﺪل  SAMI14-Tﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﻏﺬاﯾﯽ را ﻣﻲﭘﺰﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ داوران اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دﺳﺘﭙﺨﺖ ﮔﺮوهﻫﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ  S8و  A7و  J7اﻫﺪا ﻣﯽﺷﻮد .از ﻣﯿﺎن ﻏﺬاﻫﺎ

و ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻻزاﻧﯿﺎ ،ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻ و ﭘﻨﮑﯿﮏ ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺒﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﮐﺎری ﯾﺎ ﺷﻠﻮﻏﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪﺷﺎن را در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﭙﺰی ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
در دوﻣﯿﻦ رواﯾﺖ ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ورزشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﺼﻮﻻت ورزﺷﯽ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ورزﺷﮑﺎر درونﺷﺎن را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
رواﯾﺖﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ« در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺎﺷﯿﻢ« آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻔﺮح و ﺟﺬاب اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓ #ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ_ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﺒﺎل و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

