ﺧﻮدروﺳﺎزان ژاﭘﻨﯽ وﻓﺎدارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را در
ﺑﺎزار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دارﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺗﻮﺳﻂ وﺑﺴﺎﯾﺖ  iSeeCarsاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮﯾﻮس وﻓﺎدارﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دارد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  13.7درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران ﭘﺮﯾﻮس،
ﺣﺪاﻗﻞ  15ﺳﺎل ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮی از ﺷﺪت وﻓﺎداری ﺧﺮﯾﺪاران
اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ژاﭘﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ رﻗﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وﻓﺎداری 6.1 ،درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺴﺎب دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮﯾﻮس ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺧﻮدروی ﺧﻮد وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﭘﺮﯾﻮس ،ﮐﺮاساوور ﻫﺎﯾﻠﻨﺪر ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از ﺗﻮﯾﻮﺗﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ  12.4درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ دوم
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﯽ از ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﯿﮑﺎپ ﺗﺎﮐﻮﻣﺎ رﺳﯿﺪه؛ ﻣﯿﺰان
وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎپ ﻣﺤﺒﻮب  11.6درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدروﺳﺎز ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ژاﭘﻨﯽ اﺳﺖ! ﻃﺒﻖ
ﺳﯿﻨﺎ و  11.3درﺻﺪ از دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﯿﮑﺎپ
ارزﯾﺎﺑﯽ  ،iSeeCarsﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  11.5درﺻﺪ از دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﯿﻨﯽون ِ
ﺗﻮﻧﺪرا ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ  15ﺳﺎل ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺷﺸﻢ ﺗﺎ دﻫﻢ ﺑﺎ  9.4 ،9.8 ،10.4 ،10.7و  9.1درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪلﻫﺎی ﻫﻮﻧﺪا
 ،CR-Vﻫﻮﻧﺪا ﭘﺎﯾﻠﻮت ،ﺳﻮﺑﺎرو ﻓﻮرﺳﺘﺮ ،ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  4Runnerو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺳﮑﻮﯾﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺧﻮدروﺳﺎزان ژاﭘﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪه و ده رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را از
آن ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﮐﺎرﻟﺮ ﺑﺮاﺋﺮ ) (Karl Brauerﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  iSeeCarsﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ درﺧﺸﺶ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ – ﺑﻪوﯾﮋه
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و ﻫﻮﻧﺪا – در ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و دوام ﺑﺎﻻ رﯾﺸﻪ دارد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﻧﻬﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﺑﺮاﺋﺮ
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

ده ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ از  15ﺳﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
از ﺑﯿﻦ ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎپﻫﺎ وﻓﺎدارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ،

 5.9درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﺣﺪاﻗﻞ  15ﺳﺎل ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ رﻗﻢ
ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن ﭘﯿﮑﺎپﻫﺎ  6.3درﺻﺪ اﺳﺖ.

ده ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ از  15ﺳﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
در ﮐﻼس ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﭙﺮت ،دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺰدا  MX-5ﻣﯿﺎﺗﺎ وﻓﺎدارﺗﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ  7.6درﺻﺪ از
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از  15ﺳﺎل اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،بامو  Z4ﺑﺎ  6.7درﺻﺪ و
بامو  M5ﺑﺎ  4.9درﺻﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم و ﺳﻮم اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ؛ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻢ ﺑﺎ  4.3و 4.2
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﻮروﻟﺖ ﮐﻮروت و ﻓﻮرد  GTرﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ده ﻣﺪل اﺳﭙﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ از  15ﺳﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ  iSeeCarsدادهﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  660,000ﺧﻮدروی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  1981اﻟﯽ  2005ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در ﺳﺎل  2020ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺪلﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

