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ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﻪ روﺷﯽ ﻋﺠﯿﺐ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۲۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  IAAﻧﺎم دارد ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری و ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺗﺠﺎری اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻی  ،IAAﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﺳﺎزان ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و
اروﭘﺎﯾﯽ ،از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ وﯾﮋن  EQSﯾﮑﯽ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن IAA 2019
اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ  IAAﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻤﯽ از ﺗﺐ و ﺗﺎب اﻓﺘﺎده و
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ اﺷﺘﯿﺎق ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر در آن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﯾﻨﮏ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ 23
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻏﺎﯾﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﯿﺴﺎن ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﯾﺒﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ژاﭘﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ در
اروﭘﺎ دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد از

ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻮک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮاﻧﺶ ﻗﯿﺪ اﯾﻦ دوره از  IAAرا زد.

در ﻋﻮض ،ﻧﯿﺴﺎن ﺑﻪ روﺷﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ در روﺳﺘﺎﯾﯽ در

ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻧﺴﻞ دوم ﺟﻮک را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را در
ﻧﻮع ﺧﻮد ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻔﻮرت ﺷﻮ Francfort Show) 2019
 (2019اﺳﺖ!

ﻓﺮاﻧﺴﻔﻮرت در واﻗﻊ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮده و اﺳﻢ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد! ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺎن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻗﺼﺪ
ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻔﻮرت ﺷﻮ  2019ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺟﻮک آزاد
اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻧﭽﻨﺎن ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ  23ﻧﻔﺮ از

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻮک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ آﻟﻔﺎروﻣﺌﻮ ،اﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ ،ﮐﺎدﯾﻼک ،ﺷﻮروﻟﺖ ،ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ ،ﻓﺮاری ،اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ ،ﻣﺰدا،
ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ،ﭘﮋو ،روﻟﺰروﯾﺲ ،ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ،وﻟﻮو و ﺳﻮﺑﺎرو ﺟﺰو ﻏﺎﯾﺒﺎن ﺑﺰرگ اﯾﻦ دوره از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺧﻮدروی ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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