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Аналіз мотивів придбання смартфонів представниками покоління Y
У зв'язку з підвищеним використанням смартфонів важливим є розуміння того, чому люди купують їх.
Мета дослідження – аналіз мотивації покоління Y щодо придбання смартфонів з використанням якісної
дослідницької парадигми. Метод збору даних – інтерв'ю з фокус-групами, які складалися з 7-10 учасників.
Усього було опитано 81 представника покоління Y Південної Африки. Результати вказують на те, що,
купуючи смартфони, представники покоління Y враховують якість і технічні характеристики. Зазначено
також, що ця когорта занадто піклується про своє суспільне становище та престиж і піддається впливу
друзів під час прийняття рішення щодо покупки.
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Анализ мотивов приобретения смартфонов представителями поколения Y
В связи с повышенным использованием смартфонов важно понять, почему люди покупают их. Цель
исследования – анализ мотивации поколения Y относительно приобретения смартфонов с
использованием качественной исследовательской парадигмы. Метод сбора данных – интервью с фокусгруппами, состоящими из 7-10 участников. Всего был опрошен 81 представитель поколения Y Южной
Африки. Результаты указывают на то, что, покупая смартфон, представители поколения Y учитывают
качество и технические характеристики. Отмечено также, что эта группа слишком заботится о своем
общественном положении и престиже и поддается влиянию друзей во время принятия решения
относительно покупки.
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