ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺑﻨﺪه داﯾﻤﻠﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ب ام و ﺑﺎ
ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
دو ﺧﻮدروﺳﺎز آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ و ب ام و رﻗﺎﺑﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ ای ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ رﻗﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ .اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر رﻗﺎﺑﺖ ،ﮔﻬﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎی
ﺟﺎﻟﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﺻﻔﺤﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ.

در ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ب ام ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ و
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻫﺎﻟﻮوﯾﻦ ،ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ب ام و ﺗﺼﻮﯾﺮی
از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه  Eﮐﻼس ﻧﺴﺨﻪ  AMGرا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﭼﺎدری ﺑﺎ ﻃﺮح M5
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ب ام و در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ:

ﻫﺎﻟﻮوﯾﻦ اﻣﺴﺎل ،ﻫﺮ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺑﻨﺪه ای از رﻗﯿﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه

اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ! ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ،اﮐﺎﻧﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﯾﻌﻨﯽ داﯾﻤﻠﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﻮاب دﻧﺪان ﺷﮑﻦ

داﯾﻤﻠﺮ آﻣﺪه:

ﺟﺎﻟﺒﻪ ،اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ واﻗﻌﺎ ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه رادﯾﺎﺗﻮر…

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ داﯾﻤﻠﺮ ﺑﺎ روﯾﻪ اﺧﯿﺮی ﮐﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ب ام و در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد اﺑﻌﺎد ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ﮐﻠﯿﻮی ﺷﮑﻞ

ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀﺎ
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﻤﺴﺨﺮ ب ام و در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮاس اوور  X7و ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺳﺮی  7ﺑﺎ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ  4ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ،

ﻧﺸﺎن داد ب ام و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ﻧﺴﻞ آﺗﯽ ﺳﺮی  4و  M3ﻧﯿﺰ رﺷﺪ اﺑﻌﺎد ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ آدرﯾﺎن ون ﻫﻮﯾﺪوﻧﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ب ام و ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻓﺎع از روﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻣﺎﻏﻪ ﺣﺠﯿﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

آﻗﺎی ون ﻫﻮﯾﺪوﻧﮏ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ از ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺳﺮی  7را ﺑﻪ ﺳﻼﯾﻖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﻮد؛ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی در ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﯽ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮدن دارﻧﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺳﺮی  7ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
روﺑﺮو ﺷﺪه؛ اﻣﺎ در اروﭘﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

