ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﮔﻠﮑﺴﯽ  Note 9و  A9در اﯾﺮان
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز ) ۲۸آﺑﺎن( ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ  Note 9و ﮔﻠﮑﺴﯽ  A9را در
ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﺶ در اﯾﺮان روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺗﺎﺧﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ اﺳﺖ.

»ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﻮﺳﻠﯽ« ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮهای
در اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ » :اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻬﻢ و راﻫﺒﺮدی
اﺳﺖ .در اﯾﻦ  ۲۹ﺳﺎل روزﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ اﻣﺎ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺧﺪﻣﺎتﻣﺎن را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در

اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ،ﻓﺮاﺗﺮ از
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ:

»از دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در اﯾﺮان راهاﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎر ﺑﯿﮑﺴﯽ
ﺑﺮای زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﺳﺖ«.
ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  VoLTEﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ  LTEﻧﯿﺰ
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی از ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی
دارد و از ﺳﺎل  ،۹۵ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ» :در آﯾﻨﺪهای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻌﺪادی از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻤﺎس روی اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ«.

»ﺑﺎم ﺳﻮک ﻫﺎﻧﮓ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮهای در ﮐﻨﺎر
اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ در روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ در ﮐﻨﺎر ﻫﻮاداران
ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ،اﻣﺮوز و در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺪرن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺰ در آن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،در ﺑﻠﻮار اﻧﺪرزﮔﻮی ﺗﻬﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه
و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺪرن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮهای در ﺟﻬﺎن ،و اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
»روزﯾﺎﺗﻮ« ﭘﯿﺶ از اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺪرن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﮔﺮدﺷﯽ در آن داﺷﺘﻪ و ﮔﺰارﺷﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

