
"Valoarea estimatã
a pieþei de telefonie
mobilã depãseºte
1,2 miliarde euro"
(Interviu cu Tiberiu Dobre, head of IM Division Samsung
Electronics România ºi Bulgaria)

Reporter: Cum a trecut

compania prin perioada

de pandemie?

Tiberiu Dobre: Anul

2020 a fost unul relativ

dificil, nu doar pentru in-

dustria de tehnologie.

Dacã vorbim din perspectiva

vânzãrilor de telefoane mobile,

am observat fluctuaþii pe par-

cursul întregului an la nivelul

vânzãrilor, pe fondul evoluþiei

stãrii de pandemie. În perioada

martie-mai am avut un nivel mai

scãzut de vânzãri la nivel local,

iar în cea de-a doua jumãtate

a anului, vânzãrile au revenit

la nivelul din 2019, ca rezultat

al adaptãrii consumatorilor la

contextul curent.

Astfel, am încheiat 2020

aproape la nivelul lui 2019,

dupã ce am recuperat

pe finalul anului

d e c l i n u l

vânzãrilor din

primele luni de

pandemie. 2021 a fost un

an bun pânã acum, piaþa în

ansamblu este în creºtere, iar

estimãrile noastre legate de fi-

nalul anului sunt pozitive.

Reporter: Care au fost provo-

cãrile ºi avantajele acestei crize

pentru compania pe care o re-

prezentaþi?

Tiberiu Dobre: Unul din avan-

tajele pe care le are Samsung

este acela cã oferã produse po-

trivite pentru toate nevoile con-

sumatorilor. Dacã vorbim de

smartphone-uri, un utilizator

care îºi cautã unul cu siguranþã

va gãsi unul care sã rãspundã

nevoilor ºi bugetului lui.

Consumatorii se orienteazã în

special spre funcþionalitate ºi

spre un raport calitate-preþ

echilibrat - aceºtia ar fi principa-

lii factori pe care îi iau în consi-

derare atunci când cautã un te-

lefon nou. Lansãm în fiecare an

serii noi de telefoane, am fã-
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În primele luni ale anului 2021, piaþa de telefonie mobilã a ajuns

la o valoare de peste 500 milioane euro, dupã cum ne-a spus Ti-

beriu Dobre, head of IM Division Samsung Electronics România

ºi Bulgaria, într-un interviu, apreciind: "Faþã de anul trecut, aces-

te cifre reprezintã o creºtere de 13% în volum ºi 21% în valoare -

prin urmare vorbim de un trend ascendent care sperãm cã se va

menþine ºi în ultimele luni ale lui 2021. Pentru finalul acestui an,

ne aºteptãm la o creºtere de aproximativ 6% în volum ºi 10% în

valoare. Valorea pe care o estimãm noi depãseºte 1,2 miliarde

de euro".
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cut-o chiar ºi anul trecut, în pli-

nã pandemie, iar apetitul utiliza-

torilor pentru tehnologie, inclu-

siv tehnologia premium, ne ara-

tã cã suntem pe drumul cel bun,

cã cererea existã.

Una din provocãri a fost sã fim

alãturi de consumatorii noºtri în

perioada de izolare, de pildã, ºi

sã continuãm sã le oferim pro-

dusele ºi serviciile noastre, chiar

dacã accesul la ele era limitat.

Pentru cã era vorba de context

de mobilitate foarte redusã, am

oferit un serviciu gratuit de asi-

stenþã tehnicã de la distanþã,

care a fost foarte bine primit de

cãtre publicul nostru. De aseme-

nea, indiferent de problema

tehnicã întâmpinatã, prin inter-

mediul serviciului de colectare a

produselor ne deplasãm la do-

miciliul clientului, preluãm echi-

pamentul în cauzã, îl reparãm ºi

dezinfectãm în cel mai scurt

timp, apoi îl livram direct la do-

miciliul clientului.

Reporter: Cum a evoluat cere-

rea anul trecut, în contextul în

care 2020 a fost un an cu ºcoalã

oline ºi cu majoritatea angajaþi-

lor în telemuncã?

Tiberiu Dobre: Cererea de

produse, în special de telefoane

mobile ºi de tablete a crescut în

anul 2020, pe fondul muncii, res-

pectiv a ºcolii online. Portofoliul

nostru de produse este foarte

variat, iar utilizatorii au avut ºi

au în continuare opþiuni de

unde sã aleagã. Avantajul pe

care noi îl avem aici este pute-

rea ecosistemului - este foarte

uºoarã conectarea smarpho-

ne-ului cu televizorul, de pildã,

smartphone-ul cu tableta etc.

Dacã vorbim de tablete, de

exemplu, anul trecut am lansat

seria Galaxy TabS7, care oferã

un pachet de specificaþii pre-

mium, iar anul acesta douã alte

tablete la un preþ accesibil,

anume Galaxy TabA7 Lite ºi Ga-

laxy TabS7 Lite - potrivite atât

pentru muncã, cât ºi pentru

ºcoala online.

De asemenea, aº aminti ºi inte-

resul pentru smartphone-urile

din gama premium, care rãmâ-

ne ridicat, datoritã avansului

tehnologic înregistrat de aces-

tea ºi datoritã noilor game lan-

sate de noi - anume telefoanele

pliabile.

Reporter: Care a fost evoluþia

vânzãrilor în 2020 faþã de 2019?

Ce cifrã de afaceri aþi realizat în

primul semestru al acestui an

comparativ cu aceeaºi perioadã

a anului trecut ºi ce estimãri

aveþi pentru anul în curs?

Tiberiu Dobre: În primele luni

ale anului 2021, piaþa a ajuns la

o valoare de peste 500 milioane

euro. Faþã de anul trecut, aceste

cifre reprezintã o creºtere de

13% în volum ºi 21% în valoare -

prin urmare vorbim de un trend

ascendent care sperãm cã se va

menþine ºi în ultimele luni ale lui

2021. Pentru finalul acestui an,

ne aºteptãm la o creºtere de

aproximativ 6% în volum ºi 10%

în valoare. Valorea pe care o

estimãm noi depãseºte 1,2 mi-

liarde de euro.

Reporter: Ce perspective aveþi

pentru acest an?

Tiberiu Dobre: Vrem sã înche-

iem anul mai bine decât l-am
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"Telefoanele pliabile noi - e vorba de
Galaxy Z Fold3 ºi Galaxy Z Flip3 -
reprezintã a treia generaþie de telefoane
pliabile pe care o lansãm. Acestea sunt
telefoane din categoria premium, care
înglobeazã cele mai recente inovaþii create
de Samsung ºi oferã o experienþã pliabilã
îmbunãtãþitã, care sperãm cã-i va uimi pe
utilizatorii noºtri".



încheiat pe precendentul. În rit-

mul în care se prezintã piaþa

acum, credem cã vom fi în

creºtere. Ne dorim, de aseme-

nea, sã ne pãstrãm cota de pia-

þã, care în acest moment este de

aproximativ 50% ºi care se tra-

duce prin faptul cã unul din doi

români deþine un telefon Sam-

sung în prezent.

Reporter: Ce produse noi aþi

lansat în ultima perioadã ºi ce

produse urmeazã sã lansaþi în

acest an?

Tiberiu Dobre: Anul acesta

am lansat noua serie Galaxy S

21, care include 3 telefoane -

este seria noastrã flagship, cãre-

ia i s-a alãturat acum puþinã vre-

me noua serie Galaxy Z.

Telefoanele pliabile noi - e vor-

ba de Galaxy Z Fold3 ºi Galaxy Z

Flip3, sunt a treia generaþie de

telefoane pliabile pe care o lan-

sãm. Acestea sunt telefoane din

categoria premium, care înglo-

beazã cele mai recente inovaþii

create de Samsung ºi oferã o ex-

perienþã pliabilã îmbunãtãþitã,

care sperãm cã-i va uimi pe utili-

zatorii noºtri.

Pe lângã telefoane, am lansat

ºi doua smartwatch-uri: Galaxy

W atc h 4, a lãtur i de Galaxy

Watch4 Classic, precum ºi o pe-

reche nouã de cãºti, Galaxy

Buds2.

Reporter: Cu ce avantaje vin

noile produse din piaþã?

Tiberiu Dobre: Telefoanele

lansate de curând oferã o expe-

rienþã mobilã unicã, diferitã faþã

de cea a unui smartphone tradi-

þional. Noi credem cã dispoziti-

vele pliabile reprezintã viitorul,

fapt care ne este confirmat de

volumul de telefoane cumpãra-

te în România, începând cu

2019, când am lansat primul Ga-

laxy Fold, iar Samsung s-a anga-

jat sã democratizeze aceastã

tehnologie.

Sã luãm, de exemplu, Galaxy

Fold - este un smartphone con-

struit pentru cei care se folosesc

intens de telefonul lor ºi vor sã

profite la maximum de fiecare

moment. Acesta combinã pute-

rea, eficienþa ºi vizionarea imer-

sivã, fiind astfel ideal pentru cei

care vor sã fie productivi la bi-

rou, dar care au nevoie ºi de un

telefon bun pentru gaming, vi-

zionare de conþinut sau apeluri

video cu cei dragi. Putem afirma

cã Galaxy Z Fold3 este un cine-

ma, un birou ºi un loc de joacã,

toate într-un singur dispozitiv,

care încape în buzunarul oricã-

rui utilizator.

Galaxy Z Flip oferã experienþa

unui smartphone premium, dar

care este în acelaºi timp ºi foarte

compact, fãrã sã fie vorba de ni-

ciun compromis în ceea ce pri-

veºte mobilitatea sau durabilita-

tea. Este destinat persoanelor

care vor sã aibã parte de ambele

lumi - experienþa unui smart-

phone cu un ecran generos, pe

care se poate face multitasking,

dar ºi experienþa unui smart-

phone care încape în orice bu-

zunar sau geantã.

Reporter: Mulþumesc!
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Telefoanele pliabile
revin puternic

pe piaþã
Clasicul telefon pliabil, care fãcea senzaþie în urmã cu 15 ani,

revine puternic în atenþia publicului, dar cu specificaþiile unui

telefon inteligent de top. Samsung Electronics a lansat, luna tre-

cutã, douã smartphone-uri din seria Galazy Z, modelele Galaxy

Z Fold3 5G ºi Galaxy Z Flip3 5G. Potrivit producãtorului, "Sam-

sung deschide o nouã lume cu cele mai recente modele de tele-

foane din seria Galaxy Z.

De la un ecran revoluþionar la flexibilitatea ºi versatilitatea

multitasking-ului, noua serie reimagineazã complet experienþa

pe telefoanele mobile. Astfel, Samsung propune moduri revolu-

þionare de a viziona conþinut, de a ne juca, de a lucra, de a capta

cele mai frumoase momente ºi de conectare cu cei dragi. Con-

struit pentru cei care au nevoie de un telefon pentru productivi-

tate, Galaxy Z Fold3 5G combinã puterea, eficienþa ºi experienþa

de vizionare imersivã, astfel încât utilizatorii pot verifica lista de

sarcini mai repede, având mai mult timp pentru jocuri de ultimã

generaþie, vizualizare de conþinut sau apeluri video.

Pentru cei care îºi doresc un dispozitiv elegant, Galaxy Z Flip3

le permite sã-ºi exprime personalitatea prin opþiuni de culoare

îndrãzneþe ºi un design compact. Acest telefon este echilibrul

ideal între stil ºi funcþionalitate". Tiberiu Dobre, Head of IM Divi-

sion, Samsung România & Bulgaria a declarat: "Suntem foarte

entuziasmaþi sã prezentãm în România cele mai recente tele-

foane pliabile, care deschid o nouã lume, în care productivita-

tea, gaming-ul ºi vizionarea de conþinut nu au fost nicicând ex-

perienþe mai complete. Atât Galaxy Z Fold3, cât ºi Galaxy Z Flip3

oferã cele mai durabile, conectate ºi expansive experienþe mo-

bile de pânã acum".

Ecranul principal al lui Galaxy Z Fold3 este un AMOLED de 7,6

inch, cu 120HZ ratã de refresh. Aceeaºi ratã de refresh se pãstrea-

zã la ecranul secundar, de 6,2 inch.

Samsung a reuºit sã ascundã camera foto frontalã (4MP) sub

ecran. În fapt, Fold3 este primul smartphone Samsung cu aceas-

tã tehnologie. Noul flagship pliabil al producãtorului coreean

foloseºte o configuraþie similarã cu cea de anul trecut: camera

principalã de 12MP, camerã ultrawide de 12MP ºi una tele de

12MP, capabilã doar de 2X zoom optic. La interior, Galaxy Z

Fold3 are un chipset Snapdragon 888, 12GB RAM ºi

256GB/512GB spaþiu de stocare. Bateria are 4.400mAh, mai

micã chiar decât cea de anul trecut. Modelul mai modest, cu un

format similar vechilor telefoane cu clapetã, Galaxy Z Flip3, are

un ecran principal de 7,6 inch, cu 120HZ. Existã ºi un ecran se-

cundar, bun pentru notificãri, de doar 1,9 inch.

Sistemul foto este compus din douã camere în acest caz, o ca-

merã principalã de 12MP ºi un ultrawide, tot cu 12MP. Camera

frontalã, ascunsã ºi ea sub ecran, are 10MP, la fel ca cea de anul

trecut. La interior existã un chipset Snapdragon 888, 8GB RAM,

128GB/256GB stocare ºi o baterie de 3.300 mAh.

"Unul din avantajele pe care le are Samsung
este acela cã oferã produse potrivite pentru
toate nevoile consumatorilor. Dacã vorbim
de smartphone-uri, un utilizator care îºi
cautã unul cu siguranþã va gãsi unul care sã
rãspundã nevoilor ºi bugetului lui".


