اﻓﺘﺘﺎح اوﻟﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ
ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر در ﻏﺮب ﺗﻬﺮان اﻓﺘﺘﺎح
ﺷﺪ.
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﻪ در دی ﻣﺎه  ۱۳۶۹ﺑﺎ ﻧﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزی
ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺮای واردات ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮدروﻫﺎی دوو ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و از ﺳﺎل  ۱۳۷۳ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را
در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮﻧﺘﺎژﺧﻮدرو آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﮐﺮﻣﺎن ﺧﻮدرو در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۳ﺗﺎ  ۱۳۸۱ﺑﺎ واردات و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای دوو ﺑﻪ ﺳﻮد
ﮐﻼﻧﯽ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ دوو ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرزو ﻗﻄﻊ
ﻫﻤﮑﺎری »ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز دوو« ﺑﺎ ﮐﺮﻣﺎن ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ راﯾﻦ ﺧﻮدرو ،ﺑﻢ ﺧﻮدرو و ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ،در ﭘﯽ ﻣﻮﻧﺘﺎژ و واردات ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای ﻫﯿﻮﻧﺪای و ﺧﻮدروﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﯿﻔﺎن

ﺑﻪ
ﺑﺮآﻣﺪ.
ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ،ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ وﻓﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﺎرت ﺑﻢ
ﺧﻮدرو ،در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر اﯾﺠﺎد
و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻢ ﺧﻮدرو اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ،ﮔﺎم اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﺠﺎد ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ از ﺗﻬﺮان آﻏﺎز و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ دی ﺟﯽ ﮐﺎﻻ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻗﻄﻌﻪ و ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻢ ﺧﻮدرو ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﻄﻌﻪ رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات را ﻟﻤﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
وی از ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺪادی ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﻢ ﺧﻮدرو ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ و اﻣﺪاد ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻫﻢ از ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺪادی ﺧﻮد ﮐﻪ در
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻣﺪادی
ﺑﺮد.
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در
وﻓﺎ،
ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر
ﮔﻔﺖ 120 :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﯿﻔﺎن و ﺟﮏ ،و  45ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﯿﻮﻧﺪای
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺟﻮاد داﺳﺘﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﺎرت ﺑﻢ ﺧﻮدرو ،در ﺧﺼﻮص
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ
ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر و اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻣﺮﮐﺰی را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  120ﻣﺘﺮ ﮐﻪ  100ﻣﺘﺮ اﻧﺒﺎر و  20ﻣﺘﺮ ﻓﻀﺎی
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ  2500ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر اﻧﺒﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﯿﻔﺎن ،ﺟﮏ و ﻫﯿﻮﻧﺪای در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻄﻌﺎت و
ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ،از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺗﻬﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ
داد.
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در
وی
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺑﻮده و ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﯿﺰ
ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻢ ﺧﻮدرو
) (www.bamkhodro.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر در ﺗﻬﺮان -ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺒﯿﺐ
اﷲ -ﻣﯿﺪان ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ – ﭘﻼک  ،66داﯾﺮ و راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

