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A Samsung

Több mint 50 év elteltével változatlanul olyan, újító szellemiséget képviselő 
technológiák kifejlesztését tekintjük elsődleges célunknak, amelyekkel 
leküzdhetővé válnak a régi és az új akadályok, hogy a felhasználók minél többre 
legyenek képesek.

Az a vezérelvünk, hogy az embereket és az érdeklődési köreiket 
középpontba állítva alkossuk meg termékeinket, amelyekkel leküzdhetőek az 
akadályok, hogy mindenki számára egy jobb világot teremthessünk.



A One Samsung

A Samsung világában minden eszköz mindennel kompatibilis, és seamless 
kapcsolódik egy prémium élményért.



A Samsung Galaxy S22
A Samsung Galaxy S szériás okostelefonok a mindennapokat 
teszik színesebbé, különlegesebbé.

● A Galaxy s21 egyet jelent a király kamerával. 
● A Galaxy S22 újításai ehhez képest sem nem 

kiemelkedőek, sem nem niche-ek. Ezzel a szériával 
szeretnénk inkább újra definiálni az okostelefonoktól 
elvárható sztenderdek szintjét.

https://www.samsung.com/hu/smartphones/galaxy-s22-ultra/

A Samsung Freestyle
A tartalomfogyasztás új korszakára tervezett The Freestyle 
egy Galaxy telefonnal összekapcsolva bárhol működtethető 
projektorként, okoshangszóróként és hangulatvilágításként 
is, ahová a felhasználók magukkal viszik. 

● mindössze 830 grammos tömeg
● A hagyományos, nagyobb méretű projektorokhoz képest 

akár 180 fokos elforgatást is lehetővé tesz, így a kiváló 
minőségű képek a szoba bármelyik falára, vagy akár a 
plafonra is vetíthetők, különálló vászon nélkül. 

● A The Freestyle hordozható projektor a Samsung Smart 
TV-ken elérhető okos funkciókkal érkezik, mint a beépített 
streaming szolgáltatások, valamint a képernyő tükrözési 
és a kivetítési funkciók.

https://www.samsung.com/hu/projectors/the-freestyle/the-freestyle
-sp-lsp3blaxxh/

https://www.samsung.com/hu/smartphones/galaxy-s22-ultra/
https://www.samsung.com/hu/projectors/the-freestyle/the-freestyle-sp-lsp3blaxxh/
https://www.samsung.com/hu/projectors/the-freestyle/the-freestyle-sp-lsp3blaxxh/


A Feladat

Készítsetek egy kétoldalas, A3 méretű (42 x 29.7cm) fekvő magazin hirdetést, 
amely megmutatja a két eszköz összekötésével megvalósított One Samsung 
márkaélmény igazi erejét.



A célcsoport Az insight

Játékos úttörők

● Merész, bevállalós, játékos, 
(technikai) újdonságokra 
fogékonyak

● Spontán, erőfeszítés nélkül menők 
és válnak influenszerré a baráti 
körükben

● Rendszeresen néznek filmeket 
vagy sorozatokat, és ehhez 
jellemzően minél nagyobb 
képernyőt választanak

Az instant moziélmény alap, otthon 
is, a nyaraláson is, on the go is.



A paraméterek

A munkátokat egy maximum 10 slide-os prezentációban foglaljátok össze.

A szöveges magyarázat az alábbiakat tartalmazza:

1. Betekintés: Magyarázzátok el a munkátok hátterét, a gondolatmenetet amire 
építettetek.

2. Kulturális/kontextuális info: Ha szükséges, magyarázzátok el a kulturális 
kifejezéseket, utalásokat, amelyek ismerete fontos a munkátok 
megértéséhez. 



Nagyon köszi és hajrá!


