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تویوتا و رمز موفقیت آن
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

اتومبیل در جهان شد.  از فورد، دومین تولیدکننده  با سبقت  در سال ۲۰۰۳ تویوتا 

جایگاه اول از نظر میزان فروش، از آِن جنرال موتورز است. غول خودروسازی ژاپن، 

اکنون با فروش سالیانه حدود هفت میلیون اتومبیل، ۱۱ درصد بازار جهانی خودرو را 

در اختیار دارد.

که مخاطبان  است  متنوعی  تبلیغاتی  فعالیت های  مدیون  موفقیت  این  از  بخشی 

جوان تر را هدف می گیرد و بخشی مدیون بازسازی مدل های قدیمی مثل خودروی 

کوروال )Corolla( است.
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پیشگام در صنعت خود
رمز دیگر موفقیت تویوتا این است که توانست از شرکتی که دنباله روی دیگران بود، 

به شرکت پیشگام این صنعت تبدیل شود. به عنوان مثال، تویوتا سفیر خودروهای 

حافظ محیط زیست است. در سال ۱۹۹۷، تویوتا اولین تولیدکننده خودرو بود که به 

تولید و فروش عمده اتومبیل های »های برید« )دوگانه سوز( )Hybrid( یعنی دارنده 

دو سیستم سوخت دست زد. در اتومبیل های های برید، یک موتور احتراق داخلی 

و  سوخت  مصرف  لحاظ  از  بنابراین  است؛  شده  ترکیب  الکتریکی  موتور  یک  با 

محافظت از محیط زیست در مرتبه ای باالتر از خودروهای عادی قرار دارد.

آقای »فوجیو چو« )Fujio Cho( مدیر شرکت تویوتا می گوید: »توسعه و گسترش 

اتومبیل های حافظ محیط زیست در استراتژی رشد آینده ما، نقش کلیدی دارد.«

انحصاری نبودن
زمانی که شرکت ها یک گونه جدید کاال یا فناوری ارائه می دهند، اغلب دچار این 

اشتباه می شوند که آن را در انحصار نام تجاری خود نگه می دارند. مثال شرکت اپل 

)Apple( را در نظر بگیرید که سعی داشت سیستم عاملش را فقط برای استفاده در 

کامپیوترهای اپل نگه دارد یا سونی که از دادن مجوز استفاده از فناوری »بتامکس« 

)Betamax( به دیگر سازندگان ویدیو، اجتناب می کرد.

 )VHS( »کافی است به موفقیت سیستم عامل مایکروسافت با فرمت »وی اچ اس

ویدیو نگاه کنید تا دریابید که پرطرفدارترین فناوری ها، آن هایی هستند که در اختیار 

شرکت های دیگر هم قرارگرفته اند؛ نه آن هایی که در انحصار یک نام تجاری خاص 

 )Ecocars( مانده اند. خوشبختانه تویوتا در برابر خودروهای حافظ محیط زیست

رفتار دفاعی در پیش نگرفت.

و  اطالعات  تبادل  برای  موافقت نامه ای  نیسان،  رقیبش  با  تویوتا   ۲۰۰۲ سال  در 
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شراکت در توسعه و پیشرفت و بهینه سازی خودروهای مجهز به فّناوری حفاظت 

از محیط زیست، امضا کرد.

دیگر  تویوتا  واقع  در  است.  تویوتا مشهود  در خط مشی  آینده نگری  توانایی  این 

صرفا یک سازنده قراردادی خودرو نیست و بیشتر به سازمانی شباهت دارد که 

سعی می کند کیفیت آینده رانندگی را تغییر دهد.

تویوتا در سال های اخیر به نوآوری هایی دست یافته است؛ به طور مثال خودرویی 

درست کرده است که »خودپارک« هست. در این خودرو، سنسورهای الکترونیکی 

)چشم الکترونیکی( تعبیه شده است که می تواند بدون برخورد با موانع خیابان، 

به طور اتوماتیک خودرو را به درستی پارک کند.

درحالی که ساخت اتومبیل های »خودپارک« و نیز حافظ محیط زیست تنها بخش 

کوچکی از حرفه تویوتا را تشکیل می دهد، مدل های شناخته شده تری مثل کوروال، 

نماد نام تجاری ای است که به آینده چشم دوخته است. شرکت تویوتا که در حال 

حاضر از شرکت فورد سبقت گرفته است، می تواند به زودی محبوب ترین سازنده 

خودرو در دنیا شود.

رمز موفقیت
ماموریتی  با  به شرکتی  عادی سازنده خودرو،  از یک شرکت  تویوتا  مأموریت:   .1

بسیار بزرگ تر تغییر یافته است. همکاری با شرکت نیسان با ساخت و پیشرفت 

تولید خودروهای حافظ محیط زیست، نشانه این تغییر است.

2. نوآوری: ابداعاتی مثل ماشین »خودپارک«، برای این شرکت مقدار زیادی روابط 

عمومی و اطالع رسانی ارزشمند و مثبت به همراه آورد و تویوتا را در جایگاه یک 

نام تجاری آینده نگر قرار داد.
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