ده ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﺳﺮﺟﯿﻮ
ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﻓﻘﯿﺪ؛ ﻣﺪﯾﺮی ﻣﻮﻓﻖ در ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﺳﺮﺟﯿﻮ ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮد .وی ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد در ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ-

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را اﺣﯿﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮﻧﯽ ﺗﺎزه در رگ ﻫﺎی آن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد.

آﻗﺎی ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺮد ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﮔﺮوه ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺖ
رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺘﻒ ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ

ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ-ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی وﺧﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﺷﯿﺎری آﻗﺎی ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﭘﺎﻦ آﻣﺪه و وی ﺑﻪ ﮐﻤﺎ ﻣﯽ رود .ﭘﺲ از
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺦ ،ﺗﻼش ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آﻗﺎی ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪه و او ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
در ﺳﻦ  66ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.

ﺳﺮﺟﯿﻮ ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻣﻮﻓﻖ و ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻮد ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ
ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ  10ﻣﻮرد از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و
ﺗﺎﺛﯿﺮات اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروی ﺟﻬﺎن اﺷﺎره ای ﮔﺬرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﺮدی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﻠﯿﻮر ﭘﻮش
ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻣﻌﺮوف ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ آﻗﺎی ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ

ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار او را از ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از
ﭘﻠﯿﻮرﻫﺎی ﺗﯿﺮه رﻧﮓ را در ﮐﻤﺪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺖ .ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

ﺑﺮود ﯾﺎ اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،وی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﯿﻮر ﺗﯿﺮه ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ.

ﻣﺮدی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺎدق
ﻣﺪﯾﺮان رده ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد را ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻗﺎی ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ اﺻﻼ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،او ﺑﺎ روﯾﯽ ﮔﺸﺎده آن را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﮑﻨﻨﺪ؟ ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  2014در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  Brookingsاﯾﻦ
ﮐﺎر را ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ“ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺪل  500eﻫﺴﺘﯿﺪ ،دﺳﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺧﻮدرو را
ﻧﺨﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺮوش ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺰﯾﻨﻪ ای  14ﻫﺰار دﻻری روی دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺬارد”.

در آورﯾﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺮﻧﺪ ﻧﻈﺮی ﺻﺮﯾﺢ درﺑﺎره ﻣﺎزراﺗﯽ ﻟﻮاﻧﺘﻪ

اﺑﺮاز ﮐﺮد .وی درﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﮔﻔﺖ“ :اﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻟﻮاﻧﺘﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﯾﻢ”.

ﻣﺪﯾﺮی ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ
ﺳﺮﺟﯿﻮ ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺬف ﻣﺪل ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺪل ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺮاس ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪل داج دارت ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺪان ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪل ﻧﺌﻮن را ﻃﯽ ﮐﺮده و از ﻟﺤﺎظ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ راﻧﻨﺪﮔﯽ در
ﮐﻼس ﺧﻮد ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﻟﺪ دارت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ روز اﻓﺰون ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮاس

اوور ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪ.

داج دارت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل  2013از راه رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺰاد ﺧﻮد
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ  200ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻣﺪل ﻫﺎی ﺷﺎﺳﯽ
ﺑﻠﻨﺪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد.
ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻓﺮاری دﯾﮕﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آورد .ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ در ﺳﺎل
 2016ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺪﻟﯽ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ از ﻓﺮاری ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ او ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺗﻐﺮات ﺑﺎزار ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻔﮑﺮات آﻗﺎی ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ را ﻋﻮض ﮐﺮد و وی در ژاﻧﻮﯾﻪ
اﻣﺴﺎل ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن اﺳﺐ رﻗﺼﺎن را ﺗﺎﺪ ﻧﻤﻮد.

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ وﯾﻤﻮ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ وﯾﻤﻮ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺻﺤﺒﺖ

ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﯾﮑﯽ از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ در ﻃﻮل دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد.

ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻨﻬﺎ  100دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﻨﯽ ون ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﭘﺎﺳﯿﻔﯿﮑﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪی

ﭘﯿﺶ وﯾﻤﻮ  62ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﯿﻨﯽ ون زﯾﺒﺎ را ﺳﻔﺎرش داد.

ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ وﯾﻤﻮ در واﻗﻊ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮده و در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﺴﯿﺮ و

ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت وﯾﻤﻮ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﻧﯿﺰ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮد.

ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﻓﺮاری
وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  2014ﺳﺮﺟﯿﻮ ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﻓﺮاری ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد ،ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ او
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ رده ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺟﺪول ﺑﻮد.
در اواﺧﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﻣﺎﺋﻮرﯾﺰﯾﻮ آرﯾﻮاﺑﻨﻪ ) (Maurizio Arrivabeneرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺗﯿﻢ
ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﻓﺮاری ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد .ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺎراﻧﻠﻮﯾﯽ ﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ

در رده دوم ﺗﯿﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

در ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﻫﻢ ﻓﺮاری وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺼﻞ رده
دوم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

ﺗﺒﺪﯾﻞ داج ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺑﺪون رﻫﺒﺮی ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﺮﻧﺪ داج رخ ﻧﻤﯽ داد .ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ
ﻓﻘﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺎم داج ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﻠﻨﺠﺮ  SRTﻫﻠﮑﺖ و  Demonﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﺠﯿﻦ
ﺷﺪ.

ﭘﯿﺶ از ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪ داج ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮدرﮔﻢ ﺑﻮد و ﺳﯿﺎﺳﺖ واﺣﺪی در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﮐﻨﺎر واﯾﭙﺮ و ﺗﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﺳﭙﺮت ﻧﺌﻮن ،ﻣﺪل ﻫﺎی
ﺑﯽ روح و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻮس و َا ِوﻧﺠﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی داج ﺑﻪ ﭼﻠﻨﺠﺮ ،ﭼﺎرﺟﺮ ،دوراﻧﮕﻮ و  Journeyﻣﺤﺪود

ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  SRTﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی داج ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺮ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ داج ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭼﻠﻨﺠﺮ  R/T Scat Pack 1320ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وﻓﺎدار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻟﻔﺎروﻣﺌﻮ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺑﺮﻧﺪ آﻟﻔﺎروﻣﺌﻮ در ﺳﺎل  1995از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻟﻔﺎروﻣﺌﻮ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .ﺳﺮﺟﯿﻮ ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻀﻮر آﻟﻔﺎروﻣﺌﻮ در

آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  2013اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺻﯿﻞ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﭘﻪ  4Cراﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.

اﮔﺮ ﭼﻪ  4Cﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎی
آﻟﻔﺎروﻣﺌﻮ را دوﺑﺎره ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺎز ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻟﻔﺎروﻣﺌﻮ ﺳﺪان
ﺟﯿﻮﻟﯿﺎ و ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺘﻠﻮﯾﻮ را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دو ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻗﺼﺪ
دارﻧﺪ داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده و ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رواﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻼش ﺑﺮای ادﻏﺎم
ﻣﺮد ﭘﻠﯿﻮر ﭘﻮش ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .در ﺳﺎل  2015ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .در آن ﺳﺎل ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻗﺮار داد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد او ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﺪه ﺧﻮد ،ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺎری

ﺑﺎرا ) (Mary Barraﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد.

ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ادﻏﺎم ﺑﺎ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ،ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮﮐﺎی ﺟﺪﯾﺪ رﻓﺖ .ﭘﮋو ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ و
ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ادﻏﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ
ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ از اﺋﺘﻼف ﻫﯿﻮﻧﺪای و ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺮدن ﻓﺮاری
در ﺳﺎل  2014ﺳﺮاﻧﺠﺎم دوران رﯾﺎﺳﺖ ﻟﻮﮐﺎ دی ﻣﻮﻧﺘﺰﻣﻮﻟﻮ ) (Luca di Montezemoloدر ﻓﺮاری ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ ،ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن

ﻓﺮاری از ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ،آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

در ﺳﺎل  2015ﻓﺮاری اﺳﻨﺎد ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﮔﺎم

ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺸﺎن  RACEﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .در آن زﻣﺎن ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻦ  48اﻟﯽ 52
دﻻر ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  136دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ
در ﺳﺎل  2009و در دوراﻧﯽ ﮐﻪ رﮐﻮرد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺑﺎ
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﻓﯿﺎت ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و آن
را ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮد در آورد.

روﻧﺪ ادﻏﺎم ﻓﯿﺎت و ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل  2014ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ادﻏﺎم ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﯾﻌﻨﯽ دوج ،ﺟﯿﭗ و رم ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ دور اﺻﻠﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

