روﻟﺰروﯾﺲ و ﻫﯿﻮﻧﺪای از ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه
اﻧﺪ؛ ﻧﺒﻮغ در ﺑﺎزار ﺳﻨﺠﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭘﯿﺸﺘﺎز -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ روﻟﺰروﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺑﻨﺘﻠﯽ ،ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮐﺎﻟﯿﻨﺎن رﺳﻤﺎ وارد ﺑﺎزار
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺴﯿﺎر اﺷﺮاﻓﯽ و ﻟﻮﮐﺲ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ آن ﭼﻨﺪان

ﺑﺎب ﻣﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﺒﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری آن را زﺷﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﭘﺮ اﻧﺘﻘﺎد و ﻗﯿﻤﺖ  325ﻫﺰار دﻻری ،ﮐﺎﻟﯿﻨﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﺘﻤﻮل داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آن روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﺮ ﺷﺪن ﺳﻔﺎرش
ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ،ﻫﻨﻮز اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،روﻟﺰروﯾﺲ ﺑﺎ ﺟﺬب  200ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد در
 Goodwoodرا ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی  Martin Fritschesﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای روﻟﺰروﯾﺲ در

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ:

دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺻﺪ در ﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.

آﻗﺎی  Fritschesاﻓﺰوده ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎﻟﯿﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ روﻟﺰروﯾﺲ ﺑﻮده و اﯾﻨﮏ در

ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺧﻮد ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه  Dawnﯾﺎ ﻓﺎﻧﺘﻮم دارﻧﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی ﮐﺎﻟﯿﻨﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﻣﺤﺮک ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻟﺰروﯾﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش  100دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﺎﻟﯿﻨﺎن اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  150دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل  2019اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎﻟﯿﻨﺎن در ﻓﺮوش ﮐﻠﯽ روﻟﺰروﯾﺲ در ﺳﺎل  2018ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ و ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ
آﻣﺎر اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  4,107اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺷﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ

ﺟﻬﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  2017اﻓﺰاﯾﺸﯽ  20درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺎﻧﺘﻮم ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﯽ ﭘﺮ رﻧﮓ در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮوش روﻟﺰروﯾﺲ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.

از ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار روﻟﺰروﯾﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺣﺪود ﯾﮏ
ﺳﻮم از ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ در اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  2018ﺑﻪ اﻧﺪازه  22درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از روﻟﺰروﯾﺲ ،ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻮﻧﺎ
روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﻫﯿﻮﻧﺪای ،ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮐﺮاس اوور ﺑﺮﻗﯽ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و

دﯾﮕﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﮐﻮﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ  258ﻣﺎﯾﻞ )415

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( ،ﻗﯿﻤﺖ  37,495دﻻری و ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺟﻬﺎت زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و
رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺷﻮروﻟﺖ ﺑﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﮐﻮﻧﺎ و
روﻟﺰروﯾﺲ ﮐﺎﻟﯿﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ را اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ از دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان
ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ اوروس ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮاس اوور /ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن آﻧﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از دوﺳﺘﺪاران
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺒﺰ ،ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﭙﺮت و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ رده
ای را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ،دﺳﺖ ُﭘﺮ از ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

