ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ
ﺑﻮک ﭘﺮو در ﻓﮑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺟﺮﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ روﯾﺪاد »ﮔﻠﮑﺴﯽ آﻧﭙﮑﺪ« دو ﻟﭗﺗﺎپ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک ﭘﺮو و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک
ﭘﺮو  ۳۶۰را ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﻟﭗﺗﺎپ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﯿﺪ

زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﻗﺼﺪ دارد ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺎزار
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﮐﺮهای ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ از اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی

اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﻧﺎﻟﺘﯿﮑﺲ ،ﻟﻨﻮو ،اچ ﭘﯽ ،دل ،اﭘﻞ و اﯾﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻨﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻟﭗ ﺗﺎپ
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﻦ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.

اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﮐﺮهایﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ در ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﺪ آﻣﻮزش از راه دور و
دورﮐﺎری ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺷﺪه ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﻗﺼﺪ دارد ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در دﺳﺘﺮس ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک
ﭘﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک ﭘﺮو ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اوﻟﯿﻦ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﭘﻨﻞﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اوﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ دو ﻟﭗﺗﺎپ در در دو اﻧﺪازه  ۱۳و  ۱۵اﯾﻨﭽﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک ﭘﺮو  ۳۶۰از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﻟﻤﺴﯽ و ﻗﻠﻢ  S Penﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک ﭘﺮو  ۱۳اﯾﻨﭽﯽ  ۹۹۹دﻻر و ﻣﺪل  ۱۵اﯾﻨﭽﯽ  ۱۰۹۹دﻻر ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ  ۱۳.۳اﯾﻨﭽﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک ﭘﺮو  ۳۶۰ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۱۹۹دﻻر ،ﻣﺪل  ۵Gاﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
 ۱۳۹۹دﻻر و ﻣﺪل  ۱۵.۶اﯾﻨﭽﯽ آن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲۹۹دﻻر رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻟﭙﺘﺎپﻫﺎ از ۲۴
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

