ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ
ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۳و زد ﻓﻠﯿﭗ  ۳ﺑﻔﺮوﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ۳ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۳و  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ  ۳در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺮهای  ،The Elecﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻧﻈﺮ دارد اﻣﺴﺎل ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮی
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮی از ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۲۱ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۳ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  S Penﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﺰی
ﺣﺪود  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻏﻮل ﮐﺮهای ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ ۳

ﺑﻔﺮوﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزانﺗﺮ ﻣﺪل ﻓﻠﯿﭗ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎﺷﻮ ﻓﺮوﺧﺖ ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

اﻫﺪاف ﻓﺮوش ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎزار ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻨﻮز
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﺎرﺳﺎل ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﺎل ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﻮن ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﭘﺎﻦ آﻣﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﻧﯿﺎﺳﺖ و در ﺣﻮزه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۲و ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۳و ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ  ۳را آﻏﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

