ارﺗﻘﺎء و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر
را ارﺗﻘﺎ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ

ﺷﻮد و در ﻃﯽ  15ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ را ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ و ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﺮوش
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎﻻ و در ﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﺟﺮا

ﻣﯿﺸﻮد .از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺮوش اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﻣﺪرن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﺪود  230ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز ﻓﺮوش و ﺣﺪود  170ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﯾﺮان را در ﺣﻮزه ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰرگ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از آﻣﻮزش و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه

ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ

ﺣﻀﻮری ﻗﻮی و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﮐﻨﺎر اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ روز و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻢ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﺪ.

در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﭘﺬﯾﺮش ،اﻧﺘﻈﺎر ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و… ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻮآوری و ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎص ﻋﺼﺮ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

