دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای  MWC 2020ارﺳﺎل
ﺷﺪ :ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی وﯾﮋه در  ۵اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،دی ۱۳۹۸
ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ) (MWC 2020زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺑﻪ زودی ﺑﺎرﺳﻠﻮن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ

دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ و ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮﻧﯽ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی وﯾﮋه ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را
ﺑﺮای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﻣﺘﻦ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﻢ

اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه راس ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۳۰ﺻﺒﺢ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﺤﻠﯽ ) ۱۱ﺻﺒﺢ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻮﻧﯽ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﯾﻮ ﻫﻢ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ
اﻟﺒﺘﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ
ِ
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎزه را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز رﻧﺪرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﯾﮏ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺗﺎزه از ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺪل اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  ۵ﭘﻼس ﻣﺮﺑﻮط
ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪک ﺑﻪ روز ﺷﺪه از اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  ۵ﮐﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ(.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﻧﺲ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ از ﭘﺮﭼﻤﺪار ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ روﯾﺪاد روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۶۵ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﺷﺒﮑﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ  5Gﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﯿﺰ در آن ﺣﻀﻮر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﺳﻮﻧﯽ از ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺎن رده دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﯾﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎی آن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ،ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن در ﻏﺮﻓﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻪ رﺳﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  MWCرا ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
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