ﮔﺮد و ﺧﺎک  MVM X22در ﺑﺎزار ﮐﺮاس اوور
ﻫﺎی ﺷﻬﺮی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﺟﻤﻌﻪ ۲۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۵
ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺎزه و ﺟﺬاب ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮاس اوور در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ رو در
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺮاس اوور رﯾﺰ و درﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮده اﯾﻢ
ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎزار ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﻨﻮع ﻣﺪل ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه،
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮوش ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﯾﮏ

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻی آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ.

 MVM X22ﺣﺪود دو ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آن ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه
اﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ
ﻇﺎﻫﺮی ﺟﺬاب ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش آﺳﺎن در ﮐﻨﺎر ﺧﻮش ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو
در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ را رﻗﻢ زده اﻧﺪ و
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺮی اول ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش ﮔﺬاری ﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ.

 MVM X22ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ای  1.5ﻟﯿﺘﺮی ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﯽ در ﺣﺪود  105اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و
در دو ﻣﺪل دﺳﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ دو ﺗﯿﭗ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و اﺳﭙﺮت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
اﺳﭙﺮت ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓ آﻣﯿﺰ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺪﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده  56اﻟﯽ  66ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﻦ ﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از  X22ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﮐﺮاس اوور ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

