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Rekordmånga förbeställningar av
Samsung Galaxy S7 och S7 edge
11 mars 2016 – Idag lanseras Samsung Galaxy S7 och S7 edge i butik. I
samband med detta meddelar Samsung att deras nya flaggskepp har
genererat fler förbeställningar än någon annan Galaxy-telefon i Europa
någonsin.
Under förbeställningsperioden i Europa, som startade bara timmar efter
lanseringen den 21 februari och pågått tills igår den 10 mars, har
försäljningen av nya Galaxy S7 och Galaxy S7 edge varit mer än dubbelt så
stor som för de tidigare Galaxy-enheterna i Europa. I Norden har antalet
förbeställningar ökat med över 200 procent jämfört med vid lanseringen av
föregångaren Galaxy S6 och S6 edge 2015.

Av de två S7-telefonerna är det Galaxy S7 edge som visat sig vara mest
populär och står för 61 procent av den totala förbeställningen i Europa. Den
banbrytande användarupplevelsen i edge-modellen erbjuder bekväma
genvägar till kontakter, appar och populära kamerafunktioner så som selfieoch panoramamode.
I Samsungs webbutik och hos återförsäljare har kunder som förbeställt
Galaxy S7 och S7 edge också fått med en Gear VR på köpet som möjliggör
helt nya mobila upplevelser.
Samsung har fler tillbehör som tillsammans med telefonen bidrar till att
utveckla synen på vad en telefon kan göra. Ett exempel på det är Gear
360, ett perfekt komplement till Gear VR, som ger användaren ett innovativt
verktyg för att skapa eget virtual reality-material, något som möjliggör helt
nya visuella film- och bildupplevelser vid resor, festligheter och allt
däremellan. Samsung Gear 360 kommer i butik senare under våren.

– Att intresset och efterfrågan på Galaxy S7 och Galaxy S7 edge är så stor,
tror jag till stor del beror på Samsungs innovationskraft i kombination med
lyhördheten för kundernas behov. Plats för extra minneskort, damm- och
vattentålighet och kraftigt ökad batteritid är exempel på sådana förbättringar.
Att telefonerna dessutom har en fantastisk kamera och snygg design har
såklart också hjälpt till, säger Mikael Svelander, säljchef på Samsung i
Sverige.
Nya Galaxy S7 och S7 edge börjar säljas i Sverige/Norge/Danmark/Finland
idag, fredag den 11 mars. För mer information besök
http://www.samsung.com.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med
innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv, audio,
smartphones, tablets, wearables, kameror, vitvaror, skrivare, professionella
skärmar, ssd, minneskort, medicinsk utrustning, nätverkssystem, halvledare
samt LED-lösningar. Vi är också ledande inom Internet of Things, bland annat
genom våra initiativ inom det smarta hemmet. Med 307 000 medarbetare i 84
länder har Samsung en årlig försäljning på 196 miljarder dollar. För att
upptäcka mer besök www.samsung.se samt det officiella nyhetsrummet
news.samsung.com.
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