
 



  A história da Samsung remonta a um de Março de 
1938, quando Byung Chull Lee decidiu iniciar um 
pequeno negócio na cidade sul coreana de Taegu, com 
apenas 30.000 won (moeda coreana). Inicialmente, este 
negócio dedicava-se à venda de produtos, 
nomeadamente, peixe seco, vegetais e frutas coreanas 
que eram essencialmente exportadas para Manchúria e 
Beijing, na China. Em pouco mais de uma década, a 
Samsung já tinha os seus próprios moinhos, máquinas de 
confeitaria, operações de manufatura e vendas. 
Construíram assim as raízes daquela que é atualmente, 
uma das principais empresas de tecnologia em todo o 
Mundo. 

 



  

 

 















































   
 Na língua coreana, Samsung significa "3 estrelas", o que 

veio a servir de monte para o primeiro logotipo da marca 
que 

era composto, precisamente, pela palavra SAMSUNG mais 
o símbolo de três estrelas. 

  A Samsung é a maior empresa de   
eletrônicos do mundo. 

Ela Possui mais de 180.000 funcionários em todo o 
mundo. 
Eles tem o objetivo de formar mais de 10.000 
engenheiros em toda a África até 2015. 

 



 

 

 



  Inicialmente, foram produzidos em 1917 como uma 

tentativa da Converse padronizar os sapatos para o 
basquete. Eles não eram populares até o jogador Chuck 
Taylor adotá-los como seu sapato preferido para o 
esporte. Ele ficou impressionado com o design que, logo 
após, se tornou um dos sapatos mais vendidos. Depois 
de sugerir algumas alterações, o tênis ganhou o nome do 
jogador e sua assinatura na parte do tornozelo. 



 

 

 

















 

 







  





 















 
 



  Na verdade o All-Star é produzido com o 
nome de Chuck Taylor  All-Star ou Converse All-
Star, que também é conhecido como Chuck´s. 
Por isso existe um modelo escrito:`` I Love my 
Chuck´s.`` que quer dizer : ``Eu amo meu All-
Star.´´  

  Já foram vendidos mais de 750 Milhões de 
pares em todo o mundo. 

  65% dos americanos tem pelo menos um par. 
  E também a Converse é uma empresa que já 

existe a mais de 100 anos. 





 

 


