اﺳﺘﺮاﺗﮋی وﻟﻮو ﺑﺮای ﺳﺎل  :۲۰۳۰ﻓﺮوش ﺧﻮدرو،
ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻗﯽ و ﻓﻘﻂ آﻧﻼﯾﻦ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
وﻟﻮو ﺗﺎ ﺳﺎل  2030ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروﺳﺎز اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر وﻟﻮو ﺟﺰو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دﯾﺰﻟﯽ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد .در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻗﯽﺳﺎزی ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮﺷﻨﺎم
ﺳﻮﺋﺪی ﻗﺼﺪ دارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮوش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﮐﺮده و ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ اﻗﺪام اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺗﺼﻤﯿﻢ وﻟﻮو ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،در راﺳﺘﺎی ﺑﺴﻂ دادن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه؛ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮﻗﯽﺳﺎزی  50درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎ ﺳﺎل  2025را ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻨﺮﯾﮏ ﮔﺮﯾﻦ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی وﻟﻮو »ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی درونﺳﻮز در ﺣﺎل ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
ﺷﺪن ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ آﯾﻨﺪه روﺷﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد«.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ آﻣﺪه ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ وﻟﻮو ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﺳﻮی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻌﻦ

ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﭼﻪ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮدروی دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را
ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ﺧﻮدروﻫﺎ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه

آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ و
ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

در ﮐﻨﺎر ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ ،وﻟﻮو ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻓﺎش ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ  XC40 Rechargeﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدروی ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،وﻟﻮو ﯾﮏ ﻣﺪل
ﺑﺮﻗﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮی  40را ﺑﺰودی ﭘﺮدهﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در »ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو« ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﺑﺮﻗﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه،
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺪل ﺑﺎﺷﺪ.

آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻟﻮو از ﺗﺴﻼ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را اﻟﮕﻮی ﺧﻮد

ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺗﺴﻼ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوﺷﯽ
ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﻮﺋﺪی ،ﻓﻮرد ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺳﺎل  2030ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ را ﺣﺬف

ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎل  2035را ﺑﺮای ﺣﺬف ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درونﺳﻮز از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻮی دﻧﯿﺎ و در ﻗﺎره اروﭘﺎ ،ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را وارد ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﻧﯿﺰ ﻗﻮل داده در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺶ ﻣﺪل

ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

