Samsung Galaxy S20 Ultran ennakkotilaukset ylittivät
odotukset – Pohjoismaihin tilataan lisää laitteita
Samsung esitteli helmikuun alussa uuden huippupuhelimensa Galaxy S20 Ultran. Nyt yhtiön on tilattava
Pohjoismaihin lisää laitteita, sillä S20 Ultra -ennakkotilaukset ovat ylittäneet odotukset. Samsungin
lippulaivamallin odotettua korkeammat ennakkotilausluvut ovat linjassa helmikuussa toteutetun
kuluttajatutkimuksen kanssa. Sen mukaan suomalaiset ovat entistä valmiimpia sijoittamaan premium-luokan
älypuhelimeen.
Espoo, 6. maaliskuuta 2020 – Samsung esitteli helmikuun alussa Galaxy S -tuoteperheen uusimmat
jäsenet: 5G-valmiit Galaxy S20-, S20+- ja S20 Ultra -puhelimet. Galaxy S20 Ultra on valikoiman
suorituskykyisin ja varusteltu huipputason kamerateknologialla, kuten 108 megapikselin kamerakennolla ja
100-kertaisella zoomilla.
Julkistuksen yhteydessä avattiin myös ennakkotilausmahdollisuus. Kysyntä on ylittänyt Samsungin odotukset
siinä määrin, että yhtiö joutuu nyt tilaamaan lisää laiteyksiköitä Pohjoismaiden markkinoita varten. Kova
kysyntä saattaa jälleenmyyjästä riippuen vaikuttaa puhelinten toimitusaikoihin. Ajantasaisinta lisätietoa
asiakkaat saavat valitsemaltaan jälleenmyyjältä.
– On hienoa nähdä, miten hyvin Galaxy S20 Ultran ennakkomyynti on startannut. Tämä ja tuoreet
tutkimustuloksemme todistavat, että markkinoilla on kasvavaa kysyntää huippuluokan mobiililaitteille.
Kuluttajat ovat valmiita maksamaan hieman enemmän saadakseen muun muassa parhaat
kameraominaisuudet, suorituskyvyn ja akkukeston - mutta ennen kaikkea parhaan kokonaisuuden. Teemme
kaikkemme saadaksemme lisäyksiköitä Suomeen nopeasti, jotta kaikki halukkaat saavat laitteensa
mahdollisimman pian. Ennakkotilaajat ovat tietysti etusijalla, eli nopeasti laitteen haluavien kannattaa
ehdottomasti tilata S20 Ultra jo ennakkoon, vinkkaa Mika Engblom, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan
johtaja.
Tuore kuluttajakyselytutkimus: Suomalaiset valmiimpia maksamaan Premium-hinnan
Tuoreet kyselytutkimustulokset ovat linjassa ennakoitua korkeamman kysynnän kanssa. Tutkimusyhtiö
SynoIntin toteuttamasta 1000 vastaajan kuluttajakyselystä käy ilmi, että osalle suomalaisista hinta ei ole
päätöstekijä. 12 prosenttia kertoo, että olisi valmis maksamaan peräti viiden euron päivähintaa kahden
vuoden ajan saadakseen käyttöönsä markkinoiden parhaaksi mielletyn älypuhelimen.
Kyselytutkimuksesta käy myös ilmi, että yli 22 prosenttia vastaajista maksaa puhelimensa 24 kuukauden tai
pidemmällä maksusopimuksella. Kolmen vuoden sopimukset ovat jo kahden vuoden maksusopimuksia
suositumpia. Useimmat suomalaiset (57 %) kuitenkin maksavat edelleen puhelimensa kertamaksuna.

– Helmikuussa 2020 toteutettu kyselytutkimus osoitti myös sen, minkä olemme jo pitkään tienneet:
älypuhelin on korvannut monia laitteita kotona. Lähes puolet (45 %) vastaajista esimerkiksi kertoo, että
älypuhelin on merkittävästi vähentänyt tietokoneen käyttöä kotona. Vähenevä tarve satsata muuhun
kalustoon lisää käyttövaroja puhelimen ostoon, mikä heijastuu premium-luokan laitteiden suosion kasvuna,
Engblom jatkaa.
Lippulaivaälypuhelimista ovat tutkimustulosten perusteella kaikkein valmiimpia maksamaan 20 000 – 40 000
euroa vuodessa tienaavat. Peräti 36 prosenttia tästä vastaajaryhmästä kertoo yli 1000 euron hinnan
tuntuvan kohtuulliselta markkinoiden parhaaksi mielletystä älypuhelimesta (vähintään kaksi euroa päivässä
kahden vuoden sopimuksella).
Tutkimuksesta käy myös ilmi, että kaikkein suurituloisimmilla älypuhelin on hyvin usein puhelinetu. Peräti 32
prosenttia yli 60 000 euroa tienaavista kertoo käyttävänsä työsuhdepuhelinta. Samalla vain 23 prosenttia
kaikkein parhaiten tienaavista olisi valmis maksamaan puhelimestaan yli 1000 euroa itse.
Tietoa kyselytutkimuksesta: Samsungin tilaamaan kyselytutkimukseen vastasi 1 000 suomalaista
kuluttajaa helmikuun alussa 2020. Kyselyn toteutti SynoInt internet-paneelina, ja otos oli väestöä
demografisesti edustava. Lisätietoa kyselystä: SamsungPR@osg.fi.
Galaxy S20 -puhelinten myynti alkaa 13. maaliskuuta 2020.
Suositushinnat ja värivaihtoehdot Galaxy S20 -sarjalle ja Galaxy Buds+ -kuulokkeille ovat:
● Galaxy S20 5G: 1049 €, saatavana väreissä Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink
● Galaxy S20+ 5G: 1149 €, saatavana väreissä Cosmic Grey, Cosmic Black
● Galaxy S20 Ultra 5G: 1399 €, saatavana väreissä Cosmic Grey, Cosmic Black
● Galaxy Buds+: 179 €, saatavana väreissä musta, valkoinen ja sininen.
Lisätietoja Galaxy S20:stä: www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy ja www.samsung.com/galaxy
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515
Mika Engblom: Mobiililiiketoiminnan johtaja, mika.engblom@samsung.com, p. 0408 604 420
Lisätiedot: Lasse Pulkkinen, OSG Viestintä, lasse.pulkkinen@osg.fi, p. 0400 630 049
Kuvapyynnöt ja median testilaitteet: samsungpr@osg.fi
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