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بازدید وزیر صنعت از غرفه ایران خودرو در نمایشگاه ترکمنستان

بازديدكنندگان قرار داده اس��ت .همچنين ش��ركت ايران
خ��ودرو ديزل با عرضه وانت پي��كاپ بنزيني ،ميني بوس
آري��ن ،كاميون ب��اري آريا و كاميونت  6ت��ن آرنا در اين
نمايش��گاه ،فعاالنه حض��ور دارد.اين نمايش��گاه با هدف
توسعه و افزايش حجم صادرات جمهوري اسالمي ايران
و به منظور برقراري ام��كان مراودات و مبادالت تجاري
بي��ن تجار و بازرگان��ان ايران و تركمنس��تان برگزار می
ش��ود .در اين ميان گروه صنعت��ي ايران خودرو به عنوان
بزرگترين خودروساز خاورميانه ،توانمندي خود را در توليد
خودروهاي به روز ،لوكس و داراي باالترين استانداردهاي
آاليندگي به نمايش م��ی گذارد.محصوالت ایران خودرو
در کش��ور ترکمنس��تان شناخته ش��ده اند .سمند از جمله
محصوالت ایران خودرو است که در این کشور مشتریان
بس��یاری داش��ته و از محبوبیت زیادی میان ترکمن ها
ب��ر خوردار اس��ت .گروه صنعتی ایران خ��ودرو قصد دارد
با ارائه محصوالت جدید در ترکمنس��تان بازار خود را در
این کشور توسعه دهد .اين نمايشگاه از تاريخ  28الي 30
مرداد 1394به مدت  3روز پذيراي بازديد كنندگان است.

دان�ش نفت :وزی�ر صنعت ،مع�دن و تج�ارت از غرفه

گروه صنعتی ایران خودرو در نمایش�گاه ترکمنس�تان بازدید
کرد.

به گزارش ايكوپرس ،نمایش��گاه جمهوری اسالمی
ایران در ترکمنستان با حضوربا تیرارشوف ،معاون رئیس
جمهوری ترکمنستان و مهندس نعمت زاده وزیر صنعت،
معدن و تجارت گش��ایش یافت.ارشوف در آیین گشایش
این نمایشگاه با اش��اره به ارتقا کیفیت اجناس و خدمات
ش��رکت های ایرانی خواس��تار افزایش مراودات تجاری
میان دو کشور ش��د.معاون رئیس جمهورترکمنستان نیز
ب��ه هنگام بازدید ازغرفه ایران خودرو به کیفیت خودروها
بخص��وص دنا اش��اره ک��رد و افزود:با توج��ه به کیفیت
باالی محصوالت ایران خودرو متمایل به حضور بیش��تر
ای��ن محصوالت در ترکمنس��تان هس��تیم.گروه صنعتي
اي��ران خودرو در این نمایش��گاه محص��والت جديد خود
ب��ا موتورهاي كم مص��رف را به نمايش درآورده اس��ت.
بر اس��اس اين گزارش ايران خودرو در نمايش��گاه مذكور
خودرو هاي دنا ،آريس��ان ،رانا و سورن را در معرض ديد

آغاز طرح هاي متنوع فروش ايران
خودرو در شهريورماه
دان�ش نفت :گ�روه صنعتي اي�ران خودرو طرح ه�اي متنوع
فروش محصوالت خود در شهريور ماه را آغاز كرد.

به گزارش ايكوپرس ،مع��اون بازاریابی و فروش گروه
صنعت��ی ای��ران خودرو با اع�لام اين خبر اظهار ك��رد :براي
پاس��خگويي به نيازهاي طيف گسترده اي از مشتریان سعي
داري��م از روش هاي متنوع فروش اس��تفاده كنيم ،از اين رو
طرح ه��اي جديد و متنوع فروش محص��والت ايران خودرو
از ابتدای ش��هريور ماه آغاز ش��ده است.مصطفي خان كرمي
گفت :پی��ش فروش ع��ادی ،پیش فروش پلکان��ی ،فروش

فوری و فروش اقس��اطی از جمله روش هائی هس��تند که در
شهریورماه ارائه ش��ده و مشتریان می توانند با توجه به توان
مالی و عالقه مندي خود به یکی از روش های خرید خودرو،
نس��بت به ثبت نام اق��دام كنند.وی زمان ش��روع طرح های
مذكور را از ابتدای ش��هریور ماه اعالم کرد و افزود :هموطنان
می توانند با مراجعه به نمایندگی های مجاز سراس��ر کش��ور
و یا از طریق س��ایت فروش اینترنتی ایران خودرو به نش��انی
 iranecar.ikco.comاز مزای��ای ط��رح ه��ای فروش
متنوع شهریور ماه بهره مند شوند.

رونمايي از وب سایت مهندسی و
تحقیقات بازار ایران خودرو

وب سایت مهندسی و تحقیقات بازار گروه صنعتی ایران خودرو با هدف تسریع
ارتباط با مشتریان و توسعه تعامل موثر با آنان رونمایی شد.

ب��ه گزارش ایکوپ��رس ،معاون بازاریابی و فروش ای��ران خودرو با اعالم
این خبر اظهار کرد :وب س��ایت مهندسی و تحقیقات بازار ،نتیجه برنامه ریزی
و تالش یک س��اله کارشناسان معاونت بازاریابی و فروش و مدیریت ارتباطات
گروه صنعتی ایران خودرو است.
وی با اش��اره به روند رو به رش��د نقش الکترونی��ک و اطالعات در همه
کس��ب و کارها ،دنی��ای مجازی را ارزان ترین و موثرترین اب��زار انتقال پیام از
سازمان به مخاطب و بالعکس دانست و افزود :براساس همین واقعقت ارتباطی،
گروه صنعتی ایران خودرو از این ابزار برای تفاهم و تعامل بیش��تر با مش��تریان
بهره گرفته است.
وی افزود :وب س��ایت جدید مهندس��ی و تحقیقات بازار ایران خودرو با
امکان برگزاری کلینیک های مجازی و ثبت نظرس��نجی ها فعال اس��ت و در
مراحل توسعه و تکامل ،گروه های مباحثه نیز به آن افزوده خواهد شد.
خ��ان کرمی یادآور ش��د :با ارتقای س��طح انتظارات کارب��ران و اهمیت
ارای��ه خدمات بیش��تر ،این س��امانه ک��ه در حال حاض��ر به نش��انی http://
 marketresearch.ikco.irدر دسترس است ،قابل تغییر خواهد بود.
مع��اون بازاریاب��ی و ف��روش ای��ران خودرو به��ره گیری از وب س��ایت
اختصاصی مهندس��ی و تحقیقات بازار ایران خودرو در سال  94را نقطه عطفی
در ارتقای کیفیت ارتباط و رضایت مندی مشتریان توصیف کرد.

