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 شتندعامل اندروید دا سیستم شده در دنیا تولید های هوشمند از گوشی %7248، 4102ماهه دوم سال  در سه

 

به سمت تسخیر بازار تلفن های هوشمند در حال حرکت است و در سه ماهه  1122نفوذ سیستم عامل اندروید با شیبی بسیار زیاد از سال 

 از گوشی های هوشمند سیستم عامل اندروید دارند. %7248، 1122دوم سال 

غه های کسب و کارها پیدا کردن راه هایی برای آسان کردن ارائه خدمت به مشتریان است. مردم دوست دارند بسیاری همواره یکی از دغد

 از اطالعات را در زمان هایی به دست آورند که از دیدشان زمان مرده است. هنگام راه رفتن، زمانی که در اتوبوس یا مترو نشسته اند و یا

بنابراین کسب و کارها با ایجاد هوشمندانه یک نرم فزار کاربردی موبایل می توانند آن چه مشتری راحت تر در مطب پزشکان در انتظارند. 

 است روی وسیله شخصی خود و در زمان های مرده داشته باشد را به او تحویل نمایند.

ت های نرم افزاری خلق می کند که توسعه نرم افزارهای کاربردی برای گوشی های هوشمند و تبلت ها یک فرصت استثنایی برای شرک

بتوانند بیش از امکاناتی که در نسخه های دسکتاپ ارائه می دادند روی گوشی های هوشمند ارائه کنند. همچنین یک مزیت بسیار قوی 

 برای شرکت های خدماتی محسوب می شود.

یق دستکتاپ پیشی بگیرد. پنج کار مهمی که جستجو از طریق تلفن همراه از جستجو از طر 1122گوگل پیش بینی می کند در سال 

 کاربران با گوشی و تبلت خود انجام می دهند به ترتبیت عبارتند از:

 78% برای برقراری ارتباط تلفنی 

 82% برای خواندن ایمیل 

 78% برای جستجو کردن 

 71% برای عکس گرفتن 

 28% برای اتصال به شبکه های اجتماعی 
 

 پشت را رقیبانتان سرعت به و دهید پاسخ را خود مشتریان جدید نیازهای app شما باید بتوانید با توجه به آمار و ارقام باال و طراحی یک

 .در شکل زیر سهم بازار شرکت های تولید کننده تلفن هوشمند را براساس سیستم عامل مشاهده می کنید .بگذارید سر
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 شما به عنوان مدیر یک کسب و کار یا فردی که آمده کارآفرینی است از این آمار هیجان انگیز چگونه استفاده می کنید؟

 چه مدل های کسب و کاری می تواند در توسعه کسب و کارهای مبتنی بر گوشی های هوشمند کمک کند؟

 توسعه نرم افزارهای کاربردی اندروید منتظرتان هستیم.در اولین کنفرانس تخصصی 

  متخصص از کمپانی 2متخصص ایرانی و  1سخنرانی ATC امریکا 

 پذیرایی نهار و میان وعده 

 مسابقه و جایزه به برندگان 

 گواهینامه بین المللی از ATC امریکا 

 هزار تومان و اگر بعد از آن اقدام کردید  271مبلغ  کردید اقدام مهر 28برای ثبت نام اگر تا 

 هزار تومان را به شماره زیر کارت به کارت کنید: 181مبلغ 

 به نام سامانه های مدیریت و ..... )سماتک( سپس شماره پیگیری را  7182212228727212

 .شود انجام شما نام ثبت تا کنید اعالم ما همکاران به (77887882تلفنی )تلفن: 

 مهرماه در دانشگاه خاتم میزبان شما خواهیم بود. 18


