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عرضه محصوالت گروه پاریزان صنعت در نمایشگاه دبي

بعد از حضور موفق
شركت  Boltechدر
نــمــايــشــگــاه هــاي
مختلف ،بر آن شديم
تا مصاحبه ايي را با
جناب آقاي مهندس
جنابي ،مدير بخش
صادرات انجام دهيم
كه خالصه ي آن را در
ادامه خواهيد خواند:
 آخرين نمايشگاهيكه شركت در آن حضور
داشت در كجا برگزار
شد و چه برندهايي در
آن شركت داشتند؟
پس از نمايشگاه اربيل ،
ايتاليا و نمايشگاه توانمندي
هــاي صــادراتــي ايـــران ،
چهارمين نمايشگاهي كه شركت پاريزان صنعت با نام
تجاري  Boltechبراي كارهاي صادراتي در آن شركت
كرد ،نمايشگاه هاي  Auto Mechanicalدبي كه
هر سال برگزار مي شود بود
اين نمايشگاه يكي از شعبات نمايشگاه هاي Auto
 Mechanicalآلمان مي باشد كه هر  2سال يك بار
در آلمان برگزار مي شود .
هر ساله نمايشگاه دبي در زمينه After Market
(تجهيزات مرتبط با خودرو) مانند قطعات يدكي  ،تجهيزات
تعميرگاهي و صنايع وابسته واقع در نمايشگاه بين المللي
دبي برگزار مي شود.
 نحوه استقبال از نمايشگاه و غرفه Boltechچگونه بود؟
نحوه استقبال از غرفه فراتر از انتظار ما بود ،زماني كه قرار
شد فعاليت صادراتي آغاز شود در ابتدا شركت با نام پاريزان
صنعت در سال  2011حضور داشت .در همان دوره اول
هم استقبال مناسب بود ولي به دليل برخي مشكالت ادامه
پيدا نكرد.
شركت درانتهاي سال  2012و اوايل سال  2013تصميم
گرفت كه مجددا صادرات را فعال كند ،به همين دليل در
نمايشگاه هاي مختلفي شركت كرد و با اين كه به نظر مي
رسيد نمايشگاه از حد و اندازه هاي شركت ما بزرگتر است،
و شايد ما نتوانيم در اين نمايشگاه رقابت كنيم ،ولي
برعكس آن چيزي كه تصور مي كرديم  ،استقبال خيلي
خوب بود و تمام تجهيزاتي كه همراه خود برده بوديم به
فروش رسيد و ما هم اكنون نماينده فروش در امارات
متحده عربي داريم كه فروش تجهيزات را در كشور امارات
بر عهده خواهد داشت .الزم به ذكر است كه اين نماينده

عالوه بر فروش محصوالت  ،Boltechنمايندگي
محصوالت شركت هاي خوب اروپايي را هم بر عهده دارد.
نماينده ي جديد شركت در دبي كيفيت محصوالت
 Boltechرا مناسب و قابل رقابت و مقايسه با
محصوالت اروپايي مي داند ،همين طور به دليل اين كه
هزينه انتقال محصوالت از ايران به دبي  ،نسبت به هزينه
انتقال از چين به دبي كمتر مي باشد مي توان محصولي با
كيفيتي مشابه محصول اروپايي و قيمتي تقريبا برابر
محصوالت چيني را عرضه كرد .
 چه محصوالتي به نمايشگاه برده شد و همينطور چه دستگاه هايي به فروش رسيدند؟
انواع باالنس  ،انواع الستيك درآر  ،جك  2ستون چهار تن
كه براي اولين بار عرضه شد  ،جك قيچي دوبل چهار
ستون كه همگي به فروش رسيدند.
 در حال حاضر فروش محصوالت به كشورهاياروپايي ادامه دارد؟
بله ،بعد از نمايشگاه ايتاليا ،نماينده فروشي در تمام نقاط
ايتاليا داريم ،عالوه بر آن ،يكي از مديران فروش بين
المللي محصوالت تعميرگاهي به استخدام شركت
 Boltechدرآمده و با ما همكاري مي كند  ،قبال سوابق
زيادي در شركت هاي اروپايي تامين كننده تجهيزات
تعميرگاهي داشته كه در حال حاضر با ما همكاري مي كند
و مشتريان زيادي را براي ما فراهم خواهد كرد.
ما در حال حاضر داخل ايتاليا فروشمان به صورت روتين
بوده ،سعي و تالشمان نيز اين است كه در ديگر كشورهاي
اروپايي محصوالت را به فروش برسانيم مانند بازار هاي
كشور روسيه  ،اروپاي شرقي و همين طور آفريقا فعاليت
داشتيم.
 -آيا مشتريان از محصوالت شركت Boltech

رضايت دارند ؟
ببنيد اگر رضايتي دركار نبود،
خريدي نيز انجام نمي شد ،اما
رضايت مشتري هيچگاه با يك
ماه ،دو ماه قابل سنجش نيست.
اين رضايت مشتري در چند ماه
آينده مي تواند خود را آشكار
سازد و ايجاد شود.
ما براي آنكه بتوانيم به آن نقطه
برسيم و مشتري از ما راضي
باشد يا از محصوالت رضايت
داشته باشد ،ما چند كار اساسي
انجام داديم:
يكي از اين كارها ايجاد بخش
رضايت مشتري در شركت
پاريزان صنعت است كه به
طرفي در حال سوق دادن مي
باشد كه رضايت مشتريان

خارجي را نيز جويا باشد.
همين طور داخل سايت  Boltechيك قسمتي براي
شكايت و رضايت و همين طور نظرات و پيشنهادها وجود
دارد و مشتريان مي توانند از طريق آن اقدام كنند و بخش
رضايت مشتري ما تالش دارد با تماس تلفني و ايميلي ،
نظرات آنها را جويا شوند
كار ديگري كه براي بهبود كارها انجام شد ،از كارشناسهاي
خارجي كه خودشان طراح و توليد كننده تجهيزات
تعميرگاهي در اروپا هستند دعوت كرديم كه محصوالت
شركت ما را چك و تست كنند و به نوعي مي توان گفت
محصوالت ما را مميزي كنند و به اين نتيجه برسند كه آيا
كيفيتشان مناسب است يا خير؟
يكي ديگر از كارها نيز يك  Market Researchدر
بازارهاي مختلف انجام داديم كه بتوانيم محصوالتي را
مطابق بازارهايشان برايشان فراهم كنيم ،مثل بازار اروپا
كه يك سري نيازها و خواسته ها دارد ،بازار آفريقا يك
سري خواسته ها دارد كه ما داريم بر اساس آن طي يك
زمان بندي مشخص و مرتبي با كارخانه انجام شده كه
بتوانند محصوالت جديدي را مطابق خواسته آنها انجام
بدهيم.
خود اين كار در واقع باعت رضايت مشتري خواهد شد به
اين دليل كه مشتري وقتي كه چيزي را نياز دارد و ما
بتوانيم آن محصول را با كيفيت تحويلشان بدهيم و عالوه
بر آن قطعات يدكي مناسب را تامين كنيم و همين طور
مشتري اين امكان را داشته باشد كه درد و دل هايش را با
شركت مطرح كند كه اين ارتباط از طريق ايستگاه هاي
شنوايي مختلف و همين طور از طريق ايميل و به زودي
اميدوار هستيم روشهاي ديگري نيز ايجاد كنيم.
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 در اين نمايشگاه آيا رقباي شركت Boltechنيز حضور داشتند؟
در ايران تا به حال شركتي را نداشتيم كه
بخواهد به صورت فعال در نمايشگاه ها غرفه
داشته باشد
 چرا؟رقباي ايراني ما هميشه در نمايشگاه ها
شركت مي كنند به عنوان بازديد كننده كه
فقط به عنوان نمايندگان شركتها از غرفه ها
ديدن كنند و با اين شركتها آشنا شوند ،ولي
اينكه بخواهند در يكي از اين نمايشگاه ها
داراي غرفه باشند و محصولي را عرضه كنند،
من تا به حال در اين نمايشگاه مشاهده نكردم،
در نمايشگاه هاي ديگر هم بعيد مي دانم و تا
به حال نشنيده ام.
رقباي خارجي كه طبيعتا در اين نمايشگاه ها
حضور دارنـــد  ،در نمايشگاه Auto
 Mechanicalايتاليا كه تقريبا همه حضور
داشتند و در نمايشگاه دبي تا حدودي از آنها حضور داشتند و
در نمايشگاه اربيل نيز به همين گونه بود .
 آينده كاري در اروپا رو چگونه ارزيابي ميكنيد ؟با توجه به تفاوت هزينه هاي توليد در ايران و اروپا و با
توجه به اين كه ما استراتژيمان اين است كه مي خواهيم
محصوالت را با كيفيتي مشابه اروپا توليد كنيم ولي قيمتي
كمتر نسبت به قيمت محصول مشابه اروپايي داشته باشد.
ما اگر بازار اروپا را به  3قسمت تقسيم كنيم  ،يك قسمت
 ،قسمت شركتها و تعميرگاهاي خودرو هست مانند تويوتا ،
بنز و ......
اين تعميرگاههاي مجاز و رسمي معموال تجهيزات خود را
از طريق شركت اصلي تامين مي كنند و به طبع ما در حال
حاضر نمي توانيم وارد اين بازارها شويم چون اين بازار در

علمي

دست شركتهاي تراز اول دنيا مي باشد.
قسمتهاي ديگر تعميرگاههاي خرد و متوسط هستند ،اين
تعميرگاهها به دليل سرمايه گزاري كم مجبور هستند
تجهيزات متفرقه خريداري كنند كه معموال تجهيزات چيني
هستند به دليل ارزان بودن قيمتشان كه كيفيت اروپايي را به
هيچ وجه ندارند.
ما ميخواهيم در بين اين دو محصول قرار بگيريم  ،يعني
محصولي مشابه محصول اروپايي و قيمتي تقريبا مشابه
چيني ،بنابراين در درجه اول آن دنبال تعميرگاههاي كه
متوسط رو به خوب هستيم و همين طور تعميرگاههاي خرد
كه كم كم سوقشان بدهيم كه از سمت محصوالت چيني
كنار بروند و به سمت محصوالت ما كشيده شوند كه كار
بسيار بسيار مشكلي است.

به هر حال با توجه به تحريم هايي كه
وجود دارد و صحبت هايي كه راجع به ايران
در دنيا هست ،راضي كردن مشتري به
خريدن جنس از ايران كار ساده اي نيست،
هزينه هاي انتقال از ايران به اروپا به دليل
مسافت طوالني زياد است و به دليل صادرات
كم ايران اين كار اقتصادي نمي باشد.
روشهايي كه معموال استفاده ميكنيم،
ارسال تجهيزات به صورت كلي و پخش آن
از طريق خود اروپا مي باشد كه در حال انجام
شدن مي باشد .در شركت  Boltechكه
در اروپا داراي امكانات ،انبار و امكانات مالي
است و خريداران اروپايي و خيلي از خريداران
بدون آنكه نياز باشد از ايران تجهيزات را
خريداري كنند مستقيم از ايتاليا حمل مي
شود .بنابراين آينده خوبي متصور هستم
اگرچه زمان خواهد برد و نمي توان گفت در
 6ماه آينده قطعا به ثمر خواهد نشست.
مقداري صبر و تحمل نياز دارد و هم كمك سازمان هاي
دولتي و حمايت آنان...
خودمان بعضي مشكالت را تجربه مي كنيم و سعي به حل
آنها مي كنيم ولي براي ادامه صادرات با تمام مشكالت و
زيان هاي مالي كه قطعا در ابتداي كار وجود دارد و پذيرش
آن هم از هر كسي بر نمي آيد ،به طور حتم حمايت
سازمانهاي دولتي ،بانك ها  ،سازمان توسعه صادرات ايران و
ديگر سازمانهاي در ارتباط با وزارت صنعت و معدن نياز
هست  ،به لطف خدا مديران ما اين صبر و تحمل را دارند تا
كار انجام شود قطعا ما در آينده نياز به كمك هاي ديگر نيز
خواهيم داشت.

چگونه هنگام رانندگي كردن با مه مقابله كنيم

حميد سلگي  -حسين دلجوي

رانندگي در مه زياد را مي توان مانند رانندگي با چشم بسته دانست....
آمار نشان ميدهد كه خطرات زيادي در هنگام رانندگي كردن وجود دارد .در هنگام سفر هيچ چيز مهمتر از زندگي شما نيست كه ارزش شرط بندي داشته باشد .اگر در جاده اي با مه و تاريك رانندگي
مي كنيد براي اينكه در امان باشيد بايد صبر كنيد كه مه به خوبي از بين برود .اگر چه چاره اي مطمئن و سومندي نيست  .بنابراين بايد شيوه هاي رانندگي را در مه بخوانيم و از آن پيروي كنيم.
مه چيست؟
مه از ذرات معلق آب در هوا ساخته مي شود .تفاوت بين اين دو در تراكم آنهاست .مه چگالتر است بنابراين ذرات آب بيشتري در آن وجود دارد .براي راهنمايي اگر شما نتوانيد تا  1000متر جلوي
خود را ببينيد آن را مه مي نامند .اگر چه بيشتر مردم شامل رانندگان وقتي كه ميدان ديدشان كمتر از  200متر ميرسد براي طبقه بندي مه مي گويند.
رانندگي در مه؟
هنگام رانندگي در مه و شب بايد از موارد خاصي پيروي كرد.در يك لحظه مه ميتواند ناحيه از غبار نور را به يك پتو ضخيم تبديل كند.بديهي است سريع تر بودن شما در رانندگي در مدت زمان كم
از خطر جلوگيري ميكند.
اگر وارد مه شديدي شديد آينه ها يتان را به آرامي چك كنيد با استفاده از پدال ترمز سرعت را كم نموده به طوري كه چراغهايتان براي رانندگان ديگر هشدار دهد.
اگر چه با نور جلوي ماشين براي روشن شدن در مه كاهش ميابد ولي مي تواند ببيند .راننده در مه هميشه بايد به سرعت سنج نگاه كند زيرا راننده به آب و هوا خو گرفته و ناخوداگاه سرعتش بيشتر
ميشو د.اگر شما تنها بتوانيد كمتر از 12متر جلو خود را ببينيد احتياج است كه سرعت خود را كمتر از  20كيلومتر كاهش دهيد.
از برف پاكن براي از بين بردن حباب روي شيشه استفاده كنيد.
و در آخر اگر مي خواهيد ماشين خود را در يك جاده اصلي پارك كنيد سعي كنيد وسيله نقليه خود را به طور كامل از جاده دور كنيد.

برای چاپ مقاالت خود در زمینه تجهیزات
تعمیرگاهی با ما تماس بگیرید
مقاالت با نام نویسنده در نشریه چاپ خواهد شد.
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