ﮔﺮوه رﻧﻮ آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد؛ ﮐﺎﻫﺶ  ۲۱.۳درﺻﺪی ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،دی ۱۳۹۹
ﮔﺮوه رﻧﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺧﻮد را در ﺳﺎل  2020ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ
 21.3درﺻﺪی ﺑﺎزار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ

وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ ﻟﻮﮐﺎ دی ﻣﯿﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮدآور و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ در ﺳﺎل  2021ﻣﯿﻼدی را دارد.

ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی رﻧﻮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی رﻧﻮ ،داﭼﯿﺎ و ﻻدا ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 2،949،849
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺗﺠﺎری اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  2019رﻧﻮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه  3،749،736دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزارﺧﻮدروی اﯾﺮان از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﮔﺮﭼﻪ رﻧﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎل دوم رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .رﻧﻮ در
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ  34.9درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و در ﺣﺪود  6.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه

اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺪ رﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮوش  1،787،121دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺪ داﭼﯿﺎ ﻧﯿﺰ 520،765

دﺳﺘﮕﺎه و ﺑﺮﻧﺪ آﻟﭙﺎﯾﻦ  1526دﺳﺘﮕﺎه از ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  A110را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺑﺮﻧﺪ رﻧﻮ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺷﺪ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را در

ﺑﺨﺶ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  115،888دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ در ﺳﺎل  2020ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﮐﻪ  2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎل  2019اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻧﻮ زوﺋﯽ اﯾﻦ
ﻫﺎﭼﺒﮏ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  96ﺷﻤﺴﯽ
ﺗﻮﺳﻂ رﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .رﻧﻮ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ رﻧﻮ ﺗﻮﺋﯿﻨﮕﻮ و

داﭼﯿﺎ اﺳﭙﺮﯾﻨﮓ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی و ﭘﻼﮔﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﯿﻮ ،ﮐﭙﭽﺮ و ﻣﮕﺎن از راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.

رﻧﻮ در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  30ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻧﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل  2020دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی  Co2ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوه داﯾﻤﻠﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
رﻧﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮی را از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮ روی ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﺗﺮ.
رﻧﻮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺗﯽ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ  4و  5ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و آﻟﭙﺎﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﭙﺮت ﺑﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

