ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۹و اس  ۹ﭘﻼس را در اﯾﺮان
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9و اس  9ﭘﻼس روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی اﻧﺪک ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را

ﺑﻪ اﯾﺮان آورده اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﮐﻪ
ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎرﺳﻮی ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9و اس  9ﭘﻼس را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﻌﺮﻓﯽ و روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ

از ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  Experience Zoneاﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ و اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮای ﺣﻀﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻏﺮﻓﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه را در ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ
و در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻓﻮق آﻫﺴﺘﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۹۶۰ﻓﺮﯾﻢ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺮای
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮل دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮔﻠﮑﺴﯽ اس 9
و اس  9ﭘﻼس ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی دﺳﺘﮕﺎه را در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮ اﺳﺘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری داﻟﺒﯽ اﺗﻤﻮس و دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت ) ۸ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ( ﺑﻪ ﺳﺮی اس آﻣﺪه و ﻓﻘﻂ در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻼس ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﺣﻀﻮر دارد.
از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ دو ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ،

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9و اس  9ﭘﻼس را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار و ﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد
ﺗﻮﺳﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی روی ﻓﺮوش ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارد اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻣﺒﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﺷﺪ
و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ را از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه روی واردات و ﻓﺮوش ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ
ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻘﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده را ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ«.

ﺗﻮﺳﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﺟﺮای رﺟﯿﺴﺘﺮی و ﻧﻈﺎرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
در ﺑﺎزار ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را از ﻣﺒﺎدی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻧﺪه را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺒﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت وارد ﺷﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﮑﺎن ﺧﺪﻣﺎت
دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران را از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد«.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺻﻮرت وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﻮ ﻣﺸﺘﺎق
اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪی ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﺮح »ﺳﻮاپ«
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪاران اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺳﻠﯽ ﮔﻔﺖ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﺮای اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ در
اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ را
ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل
درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﺳﺎزی )ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و…( ﺑﻪ ﻃﻮر
ً

ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه ) (refurbishedﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری
را در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و اﺟﺮا ﮐﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺧﻮدش ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺪارد.

ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ دو
ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﯾﺎ اس  9ﭘﻼس
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و ﻧﻘﻄﻪ
ای ﻃﻼﯾﯽ رﺳﯿﺪه ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻠﯽ آن را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺘﺤﻮل
ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﻮﺳﻠﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻓﻮق آﻫﺴﺘﻪ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺬاب ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9و اس  9ﭘﻼس ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از  ۱۰اﺳﻔﻨﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد .ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺎرژر ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۹۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و اس  9ﭘﻼس ﺑﺎ رﻗﻢ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۳۹۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮوش ﺣﻀﻮری ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۳اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﯽ
ﺷﻮد اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻋﺎدی  ۲ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

