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دوزانو نشستن
بــرای مــن جالب تریــن نکتــه ایــن بــود
کــه کارشــناس فــروش دو زانــو روی زمین
می نشســت و خریدار روی بهترین مبلمان تکیه
داده بــود و صحبت های کارشــناس فروش را
گوش می داد.شعار آنها این است که همیشه و در
هر حالتی حق با مشتری است لذا سعی می کنند
باالترین احترام را به مشتری خود بگذارند.
اما تحویل خودرو برای آنها مانند مراسم ما در
تحویل خودرو در قرعه کشــی است.البته بدون
اغراق میتوان گفت که شــرایط آن چندین پله
بهتر بود.
عکس یادگاری
اســتراتژی آنهــا اینگونــه بود که ماشــین
را موقــع تحویــل به یــک اتاقک شیشــه ای
می بردنــد کــه از بیــرون قابل رویت نیســت.
آنهــا ماشــین را بــه طــور کامــل نظافــت
می کردند و خوشــبو کننده می گذاشتند.پس از
آن شیشه های اتاقک از حالت کدر خارج می شد
و زمانی کــه خریدار خودروی خــود را می دید
عکاس نمایندگی چندین عکس می گرفت که در
نهایت موقع تحویل اسناد و مدارک ،عکس چاپ
شده تحویل مشتری می شد .
وقتــی خــودرو تحویل داده می شــد(هنگام
خــروج) تمام افراد نمایندگی در برابر مشــتری
تعظیم می کردنــد و کــف می زدند.این ایده و
احترام به مشــتری واقعاً متفکرانه است.لذا ایران
نیز باید به این ســمت حرکت و سعی کند برای
مشــتری خود ارزش قائل شــود.وقتی مشتری
با روی خوش مواجه شــود قطعــاً از خرید خود
لذت می برد.در ایــران حتی نمایندگی برندهای
خارجی هم با مشــتریان رفتار درستی ندارند و
تصور می کنند بعد از تحویل خودرو نســبت به
خریدار تعهدی ندارند.

تلنگر

در هر سفر تجربیات زیادی وجود دارد که همه ما
می توانیم در زندگی روزمره خود استفاده کنیم.
اما در ســفرهای خارجی ایــن امر دو چندان
می شــود چرا که مرتب شــرایط کشور خودمان
را با ســایر کشورها مقایســه و سعی می کنیم
پس از برگشــت به کشــورمان از آن بهره ببریم
ولــی در برخی اوقــات از توان ما خــارج و این
امر نیازمند آن اســت که ســازمان ها و ارگان ها
برای اجرا شدن آن اقدام کنند.
در این ســتون می خواهیم به سفرهایی اشاره
کنیم کــه در آن خودرو دخیل است.شــاید این
دســتاوردها بتواند در صنعت خــودرو و رفتار با
مشتریان اثر بگذارد و مردم هم بدانند که در سایر
کشورها مشتری چه جایگاهی دارد.یکی از دالیلی
که باعث شده نمایندگی ها رفتار مناسبی با مردم
نداشته باشند ،عدم اطالع از سایر کشورها است.
چنــدی پیــش بــه یکــی از نمایندگی های
فــروش خودروســازی مزدا در هیروشــیمای
ژاپــن رفته بودم.احترام به مشــتری حرف اول و
آخر را مــی زد .در ایران  20درصــد این نوع از
تکریم چه در برند داخلــی و چه خارجی ندیده
بودم.نمایندگی دارای تمــام امکانات رفاهی بود
حتــی جایگاهی مناســب برای بــازی فرزندان
مراجعــه کننــده در نظــر گرفته شــده بود تا
خانواده ها با خیال راحت در مورد انواع خودروها
اطالعات الزم را کسب کنند.

مهرداد امینی

سفرنامهخودرویی

پاتوق ماشینبازها کجاست؟
عماد الدین جعفری

آدمهــای عجیبــی هســتند هیچ چیز مثــل دیدن
یک ماشــین و یا حــرف زدن در مورد آن برایشــان
لذتبخش نیســت .فرقی نمیکند کجا باشد فقط هر
جا که هست ماشــینها هم آنجا باشند .اگرچه همه
جای ایــران پراکندهاند ،اما تقریبــاً همه همدیگر را
میشناسند و شــاید با هم رفاقتی نداشته باشند ،اما
اســم هم را شــنیدهاند و یا خودرویشان چند بار در
میان دیگر ماشــینبازها دســت به دست شده است.
مکانهایی وجود دارد که عالقهمندان به ماشــین که
البته کارشــان از عالقه گذشته و زندگیشان ماشین
شــده برای خود پاتوقهایی دارنــد که هم در آن کار
میکنند و هم با دوستانشــان گپ میزنند .بهترین
مکان برای جمع شدن ماشینبازان گاراژهای تعمیر و
بازسازی خودروهای قدیمی و آمادهسازی ماشینهای
مسابقهای است.
جایی که در آن همه جور آدمی پیدا میشــود که
همه آنها یک عالقه مشــترک دارند؛ آن هم ماشین.
در این گاراژها اتفاقات جالبی میافتد .ادبیات متفاوتی
در جریان اســت و البته همه جور معامالت خودرویی
نیز شکل میگیرد از خرید و فروش و معاوضه قطعات
گرفته تا خود خودرو .البته این نکته را فراموش نکنید
که همیشه شــخصی یا اشخاصی هم در این پاتوقها
سوژه خنده میشــوند ،اما با تکهکالمهای خودرویی
مث ً
ال اگر کســی نتواند جملهای را درســت بیان کند
میگویند فالنی ریپ میزند و یا اگر کســی بیش از
حد بلوف بزند ساســاتش را میکشند و از این دست
تکهکالمها زیاد است .بازار کلکل هم که داغ داغ است
و هر کســی میخواهد بگوید که خودروی بهتری را

برای شــهر و یا برای مسابقه درســت کرده است .در
این میان اوج هیجان و شــلوغی این پاتوق بهخصوص
گاراژهای ماشینهای مسابقه روزهای قبل از مسابقه
اســت همان روزهایی که هم کار هســت ،هم خنده،
کلکل و استرس.
در ایــن زمانها و مکانها ممکن اســت که همه
سخت مشغول کار باشند چراکه باید خودرو به مسابقه
برسد ،اما همیشه فرصت برای شوخی و خنده هست
بهخصــوص زمان غذا خوردن .در برخی از این گاراژها
خالقیت به باالترین حد رسیده و برای دست انداختن
دیگران و البته جلوگیری از فراموش شدن سوتی افراد،
تخته وایت بردی نصب شده تا سوتیها نوشته شود.
هر کســی وارد گاراژ میشود قطعاً نظرش به تخته
وایت برد جلب شــده و آن را با دقت میخواند حتی
افرادی که برای اولیــنبار به آنجا پا میگذارند کمی
متعجب میشوند که اینها چیست؟
اما این همه ماجرا نیســت آنها تولــد یکدیگر را
فراموش نکرده و حتماً مراسمی برای یکدیگر میگیرند
آن هــم از جنس خودرویی .کادوهــای تولد متفاوت
بوده ،اما کیکها عموماً خودرویی است مث ً
ال اگر شما
عالقه به شــورولت ایمپاال مدل  1964داشته باشید و
یا صاحب آن خودرو باشــید احتمال اینکه کیک تولد
شما همین مدل خودرو باشد بسیار باالست .هدیه هم
میتواند یکی از قطعات گران قیمت خودروی شــما
باشــد که چند نفر با هم آن را برای شــما میخرند.
این همدلیها ،دست انداختنها و خندیدنها همه و
همه زندگی ماشینبازانی را تشکیل میدهد که عشق
ماشین را میتوان در برق چشمانشان دید وقتی که
از خودرو برای شــما حرف میزنند و یا به خودروهای
مختلف نگاه میکنند.

بهترین مکان برای جمع شدن
ماشینبازان گاراژهای تعمیر و
بازسازی خودروهای قدیمی و
آمادهسازی ماشینهای مسابقهای است.
جایی که در آن همه جور آدمی پیدا میشود
که همه آنها یک عالقه مشترک دارند؛ آن
هم ماشین

