ﺳﻔﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﭼﯿﻦ؛ ﺟﺎﯾﺰه
وﯾﮋه ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭼﺮی و MVM
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدرو اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو دو ﺗﻦ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد راﻫﯽ ﭼﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی
از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی و ﺗﮑﺮﯾﻢ آﻧﻬﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی و ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺐ
ﺑﯿﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

در ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد  97ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺼﻮرت
ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از  1000ﻋﮑﺲ از ﻋﻤﻮم ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ از ﺑﯿﻦ
اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺬاب و زﯾﺒﺎ دو ﻋﮑﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻔﺮ
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪای ﺑﻪ ﭼﯿﻦ را ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﭼﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﺑﮏ ﻗﺪس ورزﻧﺪه و ﺳﯿﻨﺎ ﺳﻬﯿﻠﯽ دو ﻫﻤﻮﻃﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ اﻋﺰام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﯿﻢ ﭼﯿﻨﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺮی از اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن در ﺗﻮر
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭼﺮی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺬاب و ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی و ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻮﺟﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﻤﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭼﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ
رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ از
ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﺪﻋﻮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻫﺮﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺮی را
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ دو ﻫﻤﻮﻃﻦ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺸﺖ .ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ

اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ،اﯾﻤﻦ ،زﯾﺒﺎ و ﻣﺘﻨﻮع

و

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﭘﺎﺳﺨﯽ اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺷﻌﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو اﯾﺪه آل را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

