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 والتحدٌات التجارٌة الفرص إعطاء اآلن ٌحدث 02th القرن بداٌة فً وقعت التً العولمة عصر

 آلٌة إلى اقتصادي نظام إندونٌسٌا جعل العولمة عصر فً وجدت ظاهرة. اندونٌسٌا فً للشركات الجدٌدة

 األخذ مع هذا وٌتعزز (.السوقٌة الحصة) السوق فً حصتها والتقاط لتطوٌر باستمرار الشركة لوضع السوق

AFTA ًبالعكس والعكس اندونٌسٌا، فً واسعة سوق فتح أن 0202 عام وائلأ ف . 

 فً البحث من الكائن حالة لوصف هو البحث من. وصفً الكمً نوع هً المستخدمة البحث طرٌقة

 دلٌل المشاركٌن على وزع استبٌان الدراسة هذه تستخدم. ق البٌانات كوت الحقائق أساس على الحاضر الوقت

E-72 هذا حالة وصف فً للمساعدة المتوقع المشاركٌن إلى االستبٌانات وقدمت. مٌوزٌك ٌسإكسبر 0322 و 

 تنفٌذ ٌقتصر وال. هو كٌف أو تظهر التً الوقائع أساس على الحاضر الوقت فً البحث وموضوع الموضوع

 من كل إلى باإلضافة البٌانات، وتفسٌر تحلٌل ٌشمل ولكن البٌانات، وتصنٌف لجمع الوصفً البحث منهج

 . لوحظ ما مفتاح ٌسمح المجمعة

 و 20-الهاتف مستخدمً نوع E نوكٌا للجوال الفعالة المٌزات قٌاس أن تبٌن أجرٌت، التً البحوث

 الفرص) والسلوكٌة( السكن موقع) والجغرافٌة الدٌموغرافٌة تجزئة ٌتضمن والذي مٌوزٌك إكسبرٌس 0322

 الطبقة) psychographic ،(الوالء والمركز استخدام ومعدل المستخدم، حالة المطلوبة، والمزاٌا

 وٌتضح. فعالة هو المحمول الهاتف استخدام على المتوفرة والمٌزات( والشخصٌة الحٌاة ونمط االجتماعٌة،

 0322 و E-72 الهاتف مستخدمً نوع نوكٌا المشاركٌن على توزٌعها تم االستبٌانات حساب نتائج من

 sebesar 72 الذكور من هم المستخدمٌن غالبٌة إلى استنادا الدٌمغرافٌة تجزئة معارض مٌوزٌك إكسبرٌس

 10لل المهنً للتعلٌم/  مشاركة المدرسً والتعلٌم( ٪66) 61 من بٌن سنة 00-01 العمرٌة الفئة مع( ٪ 65)

 - 6222222. روبٌة دخل من مجموعة مع( ٪60) 63 لمدة منظم/  الخاص لحسابهم العاملٌن وعمل( 01٪)

 62 بنسبة الضواحً فً للعٌش المعروفة الجغرافٌة العوامل فً وأبلغ(. ٪64) 63 بحلول مالٌٌن 4. ةروبٌ

 كل وظٌفة بالفعل تجزئة فهم على المستخدمٌن سلوك أن حٌن فً(. ٪00) 02 الكتٌب من نوكٌا نع( 66٪)

 تجزئة فً (.٪46) 42 بنسبة المحمول Nokia هاتف استخدام عند فوائد وٌشعر( ٪46) 42 من مٌزة

psychographic مع للمستخدمٌن قٌمة لدٌها نوكٌا المحمول الهاتف مستخدمً أن معروف هو وكما 

 بنسبة خصوصٌاته نوكٌا الجواله هواتف لصالح( ٪40) 02 من لألصدقاء األحٌان من كثٌر فً التوصٌات

  (.٪40) 50 وٌحب( 41٪) 00

  

 

  

 


