ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﻄﻤﺌﻦ ،ﻧﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدرو ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزار ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدرو ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﺷﻮار
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ از اﻫﻤﯿﺖ دو ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎده آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص( در ﺳﺎل  ،1383ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺳﺐ را در راﺳﺘﺎی ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺧﻠﻖ
ارزش ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ اﺻﻠﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻫﺎی ﻣﺠﺎز و اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﻮدروﯾﯽ ،در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارد.

ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ،آﯾﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻗﻄﻌﺎت روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از آن ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروی ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺛﺒﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد
در ﺳﺒﺪ ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ روال ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ
اﻟﺘﻬﺎب و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻐﺮ روال
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ و اﺟﺮای آن ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺮی ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮدروﺳﺎز
ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو در ﺑﺎزار ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی زود ﻫﻨﮕﺎم ،ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺻﻮﻟﯽ و
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻀﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﻮزش
دﯾﺪه و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻫﻤﻮاره در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﺣﺪاﻗﻞ
ﮐﺮدن زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺪم ﻫﺎی
ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو و
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد؛ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش و اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ،ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻧﺒﺎر ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺪم ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

