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تكـّرم المجموعــة
العربية للسيــارات

كّرمت »فورد« الشرق األوسط مؤخرا املجموعة 
العربية للس���يارات، وكالء ف���ورد ولينكولن 
وميركوري في الكويت، تقديرا ألدائها االستثنائي 
وإجنازاته���ا الالفتة على صعيد مبادرات رضا 
العمالء في الكويت.  وس���جلت دراس���ة »آراء 
عمالء فورد«، التي جترى ش���هريا بتكليف من 
شركة فورد، حتسنا كبيرا في مختلف املجاالت 
املتعلقة بخدمات ما بعد البيع وعمليات اخلدمة 
التي توفرها املجموعة العربية للسيارات، والتي 
ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز مستوى رضا 

العمالء. وتقيس الدراس���ة الشهرية مستويات 
رضا العمالء فيم���ا يتعلق بأداء عمليات البيع 
وجودة اخلدمات التي يوفرها وكالء »فورد« في 

مختلف أرجاء املنطقة. 
وبهذه املناس���بة قال مدي���ر خدمات ما بعد 
البيع في »املجموعة العربية للسيارات« دون 
مويرهيد: يسعدنا أن نحصل على هذه اجلائزة 
املرموقة التي تكرم اجلهود الدؤوبة التي يبذلها 
فريق عملنا في حتقيق بعض أعلى مستويات 

رضا العمالء في جميع أنحاء املنطقة.
 وأضاف: »نحن ملتزمون أكثر من أي وقت 
مض���ى باملس���اهمة في جناح منتج���ات فورد 
ولينكولن وميركوري ف���ي الكويت، من خالل 
تزويد عمالئنا بخدمات متخصصة عالية اجلودة. 
وال ش���ك في أن اآلراء اإليجابية لعمالئنا متثل 
أفضل تك���رمي جلهودنا، كما أنه���ا تعد مصدر 
تشجيع لنا لالرتقاء بأدائنا على نحو متواصل«. 
من جهت���ه قال مدير خدمة العمالء في »فورد« 
الش���رق األوسط كريس نويل »إننا نثني على 
جهود »املجموعة العربية للسيارات« ملا حققته 
من إجنازات متميزة، ونقدر عاليا تفانيها الكبير 
في توفير خدم���ات للعمالء وفق أرقى معايير 
اجلودة العاملية. وأكثر ما مييز »املجموعة العربية 
للس���يارات« رغبتها الدائم���ة في احلفاظ على 
التفوق من البرامج التدريبية املس���تمرة التي 
تنظمها بهدف مواكبة أفض���ل التطورات على 

صعيد خدمة العمالء«. 

عندم���ا ترى األميركان واألوروبيون يقبلون على س���يارة هيونداي بش���كل عجيب، قد يحركك 
الفضول لتس���أل عن السبب الذي يجعل هذه السيارة الكورية تنافس مثيالتها األوربية واألميركية 
بعد أن حققت منوا كاس���حا ومتسارعا في آسيا، وكان لهيونداي أن حققت أغلى حضور لها عندما 

نالت املركز الثاني في أوروبا وأميركا، واملركز األول في الهند، بلد املليار نسمة، وفي مصر.
 عندما قامت مجلة »Automotive Industry« مبس���حها االس���تبياني الواس���ع، تبني لها وبنتيجة 
واضحة أن هيونداي تقفز بخطوات واس���عة نحو األمام، وأنها حققت املركز اخلامس كأكبر شركة 
س���يارات في العالم بامتياز. وتبعتها مجلة »Business Week« في العام 2005 مبنحها تصنيف أهم 
عالم���ة جتارية عاملية متنامية لتؤكد النتيجة التي وصلت له���ا هيئة »InterBrand(« التي قالت ان 
هيونداي استحقت وبجدارة أعلى تقييم عاملي متجاوزة منافسيها منذ العام 2005.  وحققت هيونداي 
مبيعات تزيد عن السنة التي سبقتها بنسبة 25.1% )أي 245.8 الف مركبة وذلك في تقرير مبيعاتها 
شهر أغسطس املاضي( سندرك أن هذه الشركة عمالقة مبا فيه الكفاية لتبقى خارج االنهيارات التي 

أصابت العالم عامة وشركات السيارات خاصة، أما 
املبيعات الشهرية التي تشهد تصاعدا ملحوظا مع 
نهاية كل ش���هر فقد سجلت أيضا ارتفاع املبيعات 
في شهر أغس���طس عن شهر يوليو بنسبة %25.6 
وبع���دد 199 الف مركبة بعد أن كانت املبيعات لهذا 

الشهر في العام املاضي 158.5 الف مركبة.
 وفي هذا السياق قال مدير عام شركة شمال اخلليج 
رائد ترجمان »لقد استطاعت شركة هيونداي موتور 
أن تطبق وبنجاح استراتيجية تسويقية وعملية 
مكنتها من جتاوز األزمة العاملية، وينظر العالم اآلن 

إليها كنموذج جناح في مواجهة األزمات«.
 وأضاف قائ���ال: كذلك في الس���وق احمللية في 
الكويت، استطعنا ورغم تأثر السوق االقتصادية 
بعوامل األزمة العاملية، أن نحقق نتائج بيعية طيبة 
بفضل االعتماد على فلسفة تسويقية مناسبة مكنتنا 
من احلفاظ على حصتنا السوقية واالرتقاء بها مع 
استمرارنا في تزويد السوق بأحدث منتجات هيونداي 

من الس���يارات بجميع فئاتها.  وأوضح لتحقيق ثبات ورسوخ قوي في هذه األزمة التي أثرت على 
الزبائن قمنا بتصميم برامج تسويقية تالئم احتياجات وقدرات الزبائن على اختالف شرائحهم فكانت 
ليدنا عروض قوية شملت تخفيض األسعار، وعروض التملك باإليجار والعروض التي متت في شهر 

رمضان وحلقتها برامج قوية كحملة )أقل قسط( ملجموعة كبيرة من موديالت هيونداي.
 وبني »س���اندنا عروضنا وبرامجنا التسويقية بعدد من املشاريع التطويرية البيعية واخلدمية 
الكبرى حيث قمنا بافتتاح العديد من مراكز اخلدمة الشريعة التي توفر على زبائننا الوقت واجلهد 
معا لنكون قريبني إليهم، وافتتحت الشركة مركز صيانة ومركز لبيع قطع الغيار في اجلهراء، إضافة 

إلى وجود مركزين رئيسيني في الشويخ واألحمدي«.
وأش���ار الى أن هيونداي، اسم صار رمزا لعمالق الس���يارات الكوري الذي ترتفع له القبعات في 
جميع أس���واق الس���يارات حول العالم، هذه السيارة الكورية التي أطلقت عالمتها ألول مرة في عام 
1967 لتحتل في العام 2005 موقع الس���يارة املثالية كما أش���ارت مجلة »Auto Pacific« ولتتبعها في 
األعوام الالحقة بألقاب ال تقل فخرا عن س���ابقتها 
كجائزة »س���يارة العام في أميركا الشمالية« وهو 
أول لقب تناله شركة س���يارات كورية، وذلك عن 
س���يارتها الفاتنة I10، والذي أحلقته باملركز األول 

جلائزة »AutoCar« عام 2009. 
جتدر االشارة الى أنه في العام 1967 تفرعت شركة 
هيونداي للسيارات من شركة هيونداي اإلنشائية 
العمالقة على يد مؤسسها تشانغ جو يانغ لتوفر 
لألسواق الكورية أوال واآلس���يوية ثانيا سيارات 
ومركبات جتاري التط���ور التكنولوجي، فكان لها 
أن تخطت احلدود وتنافس الس���يارات األميركية 
العريقة في عقر دارها، وجتعل األوربيني يتخلون 

عن تعصبهم لسياراتهم الوطنية. 
ومن���ذ مجموعة صغيرة م���ن العمال في كوريا 
اجلنوبية، بلغ عدد العاملني في هيونداي العاملية 
اآلن م���ا يقارب 75 الف موظف حول العالم )تقرير 

31 مارس 2009(.

أسطول متنوع يلبي 
رغبات الجميع

أطلقت هيونداي منذ تأسيسها الكثير من موديالت 
السيارات التي اختلفت في تصاميمها ومحركاتها 
ووظائفها وشريحة زبائنها، فضمت موديالتها سيارات 
Excel، Accent، Atos، Azera، Dynasty، Elantra، Equus/

 Centennial، Genisis، Genisis coupe، Getz، Grandeur،
i10 ،i20 ،Sonata، Tiburon/Tuscani، i30 إضافة إلى 
 Entourage، Galloper، سيارات الدفع الرباعي والفان
 Porter، Santa Fe، ،1000-H ،100-Grace، Starex، H

.Starex، Terracan، Trajet، Tucson، Veracruz
ام���ا املركب���ات التجارية فش���ملت اكثر من 25 
موديال وعدد من السيارات والشاحنات والباصات 

وغيرها.

التحالف أفضل من المنافسة
لفت���ت هيونداي األنظار وأصبحت تقرع أبواب 
الدول حول العالم لدخول أسواقها، فكان لها أن بنت 
أول حتالفاتها مع شركة فورد األميركية وأطلقتا معا 
سيارة هيونداي كورتينا في العام 1975 وكانت من 

تصميم املبدع اإليطالي جيورجيو جيوغيارو.
 لكن أول دخول لألسواق األميركية كان في العام 
1986 بسيارتها Excel التي مازال الكثيرون يتغنون 
بقوتها ويحنون إلى ماضيها وكأنها أسطورة صناعية، 
وكان لهذه السيارة أن نالت لقب »واحد من أفضل 
10 منتجات« من مجلة »Fortune« األميركية، وحلق 
هذا التحالف في العام 2000 حتالف آخر مع شركة 
دميلر كرايسلر، كما توصلت الشركة في وقت الحق 
إلى بناء حتالفات مع شركة ميتسوبيشي اليابانية 
 Equus/Centennial أثمر إطالق سيارات ثورية مثل

.Grandeur وسيارة
 في العام 1998 وبعد الهزة االقتصادية الكبيرة التي 
أصابت االقتصادات اآلسيوية، استطاعت هيونداي 
أن تقف بعيدة عن االنهيارات التي حدثت في مختلف 
قطاعات اإلنتاج واالستهالك، بل انتقلت إلى فكرة 
االس���تحواذ حيث أخذت حتت جناحها شركة كيا 
موتورز، واشترت الشركة كذلك كامل أسهم دميلر 
كرايسلر التي تخارجت من التحالف بقيام هيونداي 

بشراء كامل حصتها.

مئات املاليني من الدوالرات استثمرتها 
هيونداي في تعزيز قوتها وادائها وجمالها 
ومواصفات سالمتها. ولم تكن النتيجة مخيبة 
أبدا، ففي العام 2004 حققت الشركة مبيعات 
هائلة في أميركا واندفع اسم هيونداي مرتقيا 
سلم املجد في دراسات جي دي باور املعتمدة 
عاملي��ا تتربع املركز الثان��ي في فئة جودة 
العالمة التجارية بعد تويوتا، لكن العام 2006 
ش��هد انطالقة أقوى عندما حلت هيونداي 
في املركز الثالث بعد بورش��ه ولكزس في 
دراس��ات جي دي باور الستبيان اجلودة 

االساسية. 

وتترقب أسواق السيارات العاملية املنافسة 
املدوية للس��يارة اجلديدة القادمة سوناتا 
التي استثمرت الشركة في تطويرها مبلغ 
372 مليون دوالر واستغرقت 4 سنوات من 
التطوير جلعلها قطعة أس��طورية يسجلها 
تاريخ العلم احلدي��ث، واجتازت هيونداي 
أقسى اختيارات التصادم في كل دول العالم 

ونالت أعلى مستويات التقييم.
فس��ياراتها Entourage امليني فان نالت 
النقاط اخلمس من وكالة NHTSA االميركية، 
أما وكالة IIHS فمنحتها أيضا درجة »االختيار 

الذهبي للسالمة« في العام 2006. 

الثالثة بعد بورشه ولكزس

موظفو املجموعة العربية للسيارات لدي تسلمهم اجلوائز

فورد
أحدث مبادرات الخدمة

للترحيب  فري��ق متخص��ص 
بالعمالء، وإرشادهم وتنظيم حركة 
الزوار � فريق متخصص في تسليم 
املركبات للعمالء � عمليات خاصة 
لضمان إجراء الفحص األولي بالشكل 
املناسب، واتخاذ قرارات تهم العمالء 
وحتسني عمليات »إصالح األعطال 
متاما من احملاولة األولى« � مراقبة 
صارمة للج��ودة للحد من عمليات 
التصليح املتكررة � آلية عمل خاصة 
تختصر فت��رة انتظ��ار العمالء � 
شاشات تتيح للعمالء تتبع مراحل 

معامالتهم.

على درب المنافسة العالمية
بعـد النمـو الكاسـح

والمتسارع في آسيا

رائد ترجمان 

اسمها يعني الحداثة وشعارها مصـافحة بين الشركة والعميل

هيونـداي 


