رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و ب ام و در آﻣﺎرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﻮﮔﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
در ﺟﻬﺎن آزاد و رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰی را در
ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺟﻬﺎن ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی و ارزش ﺑﺮﻧﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ و در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺎن و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ دوام ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ )در

ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش ﺑﺮﻧﺪ را ﻧﯿﺰ از آن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در رﺗﺒﻪ دوم و ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﻧﺪﮐﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﺼﺼﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،ب ام و ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺟﺰو  5ﺧﻮدروﺳﺎز
ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ دارای ﺗﯿﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ
در ﺷﮑﺴﺖ رﻗﺒﺎی ﻟﻮﮐﺲ و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ب ام و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ روی ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮودی ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی ورزﺷﯽ و روﯾﺪاد
ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺑﺮ روی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﭙﺮت و ﻫﯿﺠﺎن
اﻧﮕﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺎﺣﺼﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد
ﺟﻮان ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯽ ام و در ﺑﯿﺶ از  61ﮐﺸﻮر
ﺟﻬﺎن رﺗﺒﻪ اول ﺟﺴﺘﺠﻮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در ﺑﯿﺶ از  56ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻫﻢ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻄﺮح در
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در  14ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ از اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ در
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺟﺎﻟﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﮐﺜﺮ ﻓﺼﻮل دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رﺗﺒﻪ اول را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه ،در ﮐﺸﻮر
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻗﻄﺮ و اﻣﺎرات ﻫﻢ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ را در ﺻﺪر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ام و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدوﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز در ﺑﯿﺶ از  61ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺸﺎن از ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد.

در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ،ﺻﺪر ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ در ﺳﺮچ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی در ﺟﻬﺎن ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
رﺗﺒﻪ اول ب ام و در روﺳﯿﻪ ،ژاﭘﻦ ،ﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺴﻼ در ﭼﯿﻦ
از ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎی ﻗﺎره آﺳﯿﺎ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

