ﻃﺮاح ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ وﯾﺮون ﺑﻪ روﻟﺰروﯾﺲ ﭘﯿﻮﺳﺖ؛
آﯾﻨﺪه ای ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎد ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
روﻟﺰروﯾﺲ در ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﻃﺮاح اﺻﻠﯽ و ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻮﮐﺲ ﺳﺎز ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺧﻮدروﺳﺎزی
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺟﻮزف ﮐﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺑﯽ ام و و اﺷﮑﻮدا ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر

رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺟﯿﻠﺰ ﺗﺎﯾﺮ در روﻟﺰروﯾﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻃﺮاح ﻣﺸﻬﻮر روﻟﺰروﯾﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﯿﻠﺰ
ﺗﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻮﻧﮑﯽ )ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺳﻔﺮ ﺳﻪ ﻣﺠﺮی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﺮﻧﺪﺗﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺑﻮدﯾﻢ( ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﮐﺎﺑﺎن اﻫﻞ اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ دارد .او در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  20ﺳﺎل ﺳﻦ
داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮان ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮاح ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ وارد ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﺪ.
او در ﺳﺎل  1997ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻟﻨﺪن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ

دﻗﯿﻘﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاح اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺑﺮﺧﻮدرو اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ
وﯾﺮون اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ وﯾﺮون ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ او از ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاح اﺻﻠﯽ

ﺷﺮﮐﺖ اﺷﮑﻮدا ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری
ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣﺮوزی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺷﮑﻮدا را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧﻮدروی اوﮐﺘﺎوﯾﺎ ،ﻓﺎﺑﯿﺎ و ﮐﻮدﯾﺎگ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ.
او دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاح اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺎدﯾﻮ ﺑﯽ ام و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ
ﮐﺮﯾﻢ ﺣﺒﯿﺐ از ﺑﯽ ام و او ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی  5و ﺳﺮی  7را ﺑﺮای ﺑﯽ ام و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ روﻟﺰروﯾﺲ ﺗﻮرﺳﻦ ﻣﻮﻟﺮ اوﺗﺎوس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ

اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﮐﻼس ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﻮان و ﻣﻮﻓﻖ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.از آن ﺟﺎ ﮐﻪ
روﻟﺰروﯾﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﯽ ام و اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﺑﺎن از ﺑﯽ ام و ﺑﻪ روﻟﺰروﯾﺲ ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل داﺧﻠﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و او در اﺳﺘﺎدﯾﻮ ﻃﺮاﺣﯽ  Goodwood، Sussexو  Munichﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

روﻟﺰروﯾﺲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ  115ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺸﻦ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .روﻟﺰروﯾﺲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ  4107دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را در
ﺑﯿﺶ از  50ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

