راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﯿﺎ در ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ از ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺪ ﮐﯿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮب  SUVﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﮐﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اواﺳﻂ دﻫﻪ  90ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﯿﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ  SUVو ﻋﺮﺿﻪ آن در ﺑﺎزار
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﺑﺮداﺷﺖ .در آن زﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺎ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ اول اﺳﭙﻮرﺗﯿﺞ در ﻧﺴﺨﻪ دﯾﺰﻟﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
واﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدروی دﯾﺰﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﺮوﺟﯽ  55اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﻗﯿﺎﻓﻪ اﻓﺘﻀﺎح ﻣﺎﯾﻪ ﺧﻨﺪه و ﻣﺒﺎﻫﺎت
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﮐﯿﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﻣﺪل را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن وارد ﻧﮑﺮد .اﻣﺎ ﻣﺪل ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣﺮوزی ﮐﯿﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺬر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزار
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﮐﺎر و
ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﯿﺎز دارد.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﮐﯿﺎ ﺑﯿﺶ از  89ﻫﺰار ﺧﻮدروی  SUVدر اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ آن را
ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ،ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ ،ﻓﯿﺎت ،ﻟﻨﺪرور ،ﻣﺰدا و ﻣﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .در واﻗﻊ در
ﻋﺮض  9ﺳﺎل ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش  SUVﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  3ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﮐﯿﺎ اﺳﭙﻮرﺗﯿﺞ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﮕﻤﻨﺖ  Cﮐﺮاس اور ﻫﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺳﺎل  2010و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﯾﻦ ﮐﻼس ،اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و ﮐﯿﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﮐﯿﺎ ﺳﺎل  2010را ﺑﺎ ﻓﺮوش  5ﻫﺰار اﺳﭙﻮرﺗﯿﺞ آﻏﺎز ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﺳﺎل  2015ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺶ از  20ﻫﺰار
اﺳﭙﻮرﺗﯿﺞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی و داﺧﻠﯽ ﺣﺘﯽ ﺟﺬاب ﺗﺮ از ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮد و اﺳﭙﻮرﺗﯿﺞ را در ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ داد ،ﻓﺮوش دوﺑﺮاﺑﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و در ﻋﺮض ﯾﮏ
ﺳﺎل رﮐﻮرد ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮوش  40ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ.
در واﻗﻊ اﺳﭙﻮرﺗﯿﺞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﯿﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری اﺳﭙﻮرﺗﯿﺞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺎ ﻓﻮل اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺖ اروﭘﺎ دارد.

اﺳﭙﻮرﺗﯿﺞ ﺣﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮده ﻫﻢ ﻫﻮاداران ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻨﻬﺎ  24روز
ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ اﺳﭙﻮرﺗﯿﺞ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد رﮐﻮردی دﯾﮕﺮ
اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﺎ اﺳﺘﯿﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺤﻮر
ﻣﺘﺤﺮک ﻋﻘﺐ ﻓﺴﺖ ﺑﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روز اﻓﺰون ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎی ﮐﯿﺎ ﻧﺒﻮد ،ﮐﯿﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ﻻزم را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﺮد.

ﻓﺮوش  2ﺗﺎ  3ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ از ﻣﺪل اﺳﺘﯿﻨﮕﺮ در ﺳﺎل اول ﻋﺮﺿﻪ آن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ
ﺷﺎﯾﺪ رﻗﻢ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﯿﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺪل ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ

ﻓﺮوش  15ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد رﮐﻮرد ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ.

در روزﮔﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ  SUVﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﻀﻮر ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن

اﺳﺘﯿﻨﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎده ﻫﺎ را از ﯾﮏ دﺳﺘﯽ در ﺑﯿﺎورد.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

