ﻗﯿﻤﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش وﯾﮋه  MVM X33و
 MVM X22ﺑﺎ ﺳﻮد  ۱۸درﺻﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ُﺑﻌﺪ ﻓﻨﯽ وارد اﺑﻌﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺮ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﺟﺬاﺑﯽ را ﺑﺮای
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﺎﻻ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺎزار ﻧﻪ ﭼﻨﺪان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺣﺎﻻ از ﺣﯿﺚ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﺮوش ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺪ ام وی ام ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو از آﻏﺎز ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﮑﺲ  33اس و اﯾﮑﺲ  22ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ ،ﺳﻮد
ﻣﺸﺎرﮐﺖ  18درﺻﺪ و ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  97ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش واﺣﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ،ﺟﻮاد اﮐﺒﺮی اﻇﻬﺎر ﻛﺮد :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻨﻮع
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮدرو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﯾﯽ ،ﻃﺮح ﭘﯿﺶ
ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﮑﺲ  33اس و اﯾﮑﺲ  22ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  97اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدروی اﯾﮑﺲ  33اس ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ 20
درﺻﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮدروی اﯾﮑﺲ  22ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  25درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﺮ
دو ﺧﻮدروی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﻗﺴﺎط  12ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط  18،24،30و  36ﻣﺎﻫﻪ را ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﯿﺠﺎن ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮوش
ﺑﺮﻧﺪ ام وی ام در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮی دوم اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻃﺮح و ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروی  315اﺳﭙﺮت اﮐﺴﻠﻨﺖ ،ﻃﺮح ﻓﻮق ﺗﺎ  22اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ  3ﺑﺮﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ  6ﺑﺮﻧﺪه دو دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی در
ﺣﺎل اﺟﺮاء ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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