درسﻫﺎﯾ از  ۱۲۰ﺳﺎﻟ ﯾ ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﺶ ﺗﺨﺼﺼ Saucony ﻧﺎم ﺧﻮد را از ﻧﻬﺮ  Sauconyدر اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺴﻠﻮاﻧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ اوﻟﯿﻦ ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۱۸۹۸ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻧﺎم اﯾﻦ رود

از ﮐﻠﻤﻪای ﺑﻮﻣ ﺑﻪ ﻧﺎم  Saconkو ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗ دو رود ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘ ﻟﻮﮔﻮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﻢ ﯾﺎدآور ﺟﺮﯾﺎن ﺑﭘﺎﯾﺎن آب اﺳﺖ و ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ در آن ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺴﺘﺮ رود اﺳﺖ.

ﻟﻮﮔﻮ ﮐﻤﭙﺎﻧSaucony 

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻏﻨ
ﮐﻤﭙﺎﻧ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﺶ  Sauconyاوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻧﻬﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۰۶ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد .در ﻫﻤﺎن
زﻣﺎن ،در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ،در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ آﻣﺮﯾﺎ ،ﭘﯿﻨﻪدوزی ﺑﻪ ﻧﺎم  Abraham Hydeﮐﻪ اﺻﺎﻟﺘﺎ
روس ﺑﻮد ،ﯾ ﻓﺮوﺷﺎه ﮐﻔﺶ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺎﯾﻫﺎﯾ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﺮشﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﺮد .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ
دو ﮐﻤﭙﺎﻧ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه ﺧﻮرد .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،آﻗﺎی ﻫﺎﯾﺪ ،ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داد و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾ ﭼﻮن ﮐﻔﺶ ﺑﯿﺲﺑﺎل ،اﺳﯿﺖ و ﮐﻔﺶ ﺑﻮﻟﯿﻨ را در دﻫﻪ  ۱۹۴۰ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ
ﮐـﺮد .ﻣﺤﺼـﻮﻻت او ﺣﺘـ در ﻓﻀـﺎ ﻫـﻢ ﭘﻮﺷﯿـﺪه ﺷـﺪ .در ﺳـﺎل  ۱۹۶۸ﯾـ از ﻓﻀﺎﻧﻮردﻫـﺎی ﻧﺎﺳـﺎ ﺑـﺎ ﻧـﺎم

 Walter Cunninghamدر آﭘﻮﻟﻮی  ۷ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ آﭘﻮﻟﻮی اﻧﺴﺎﻧ ﺑﻮد ،ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ آﻗﺎی ﻫﺎﯾﺪ را ﺑﻪ ﭘﺎ
ﮐﺮد .ﮐﻤﭙﺎﻧ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﺶ  Sauconyﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ۱۹۶۸ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﺶ دو را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ در آن زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧ آﻗﺎی ﻫﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻧﻘﻞ ﻣﺎن ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﯾ از ﻣﺠﻼت ﻣﻬﻢ آﻣﺮﯾﺎ را ﺑﺮد ﮐﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔ ﺑﺮای آن در ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ در ﺑﺎزار ﮐﻔﺶ دو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﺪ.

ﮐﻔﺶ  Jazzﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻤﭙﺎﻧSaucony 
در دﻫﻪ  Saucony ۱۹۸۰ﺑﻪ ﯾ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻔﺶ دو ﻣﯿﺪاﻧ در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در

آﻏﺎر دﻫﻪ  ،۱۹۹۰ﮐﻤﭙﺎﻧ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻦآوری ﮐﻔﺶ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮی
) (Gtidرا راهاﻧﺪازی ﮐﺮد .در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻢ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ وزن
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮی ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ ،ﻓﻦآوری ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی ﺗﺰرﯾﻘ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزی ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮوه او اﯾﻦ
اﻣﺎن را ﻣدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣ ﮐﻔ ﻣﯿﺎﻧ ﮐﻔﺶ ،ﻫﺮ دو ﻫﺪف را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .او اﯾﻦ دوره از ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾـﻦ ﮐﻤﭙـﺎﻧ را “ﺳﺎلﻫـﺎی  ”Everunﻣﻧﺎﻣـﺪ ﮐـﻪ از ﻓـﻦآوری ﺿﺮﺑـﻪﮔﯿﺮی ) (Everun EVRﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶راهاﻧﺪازی ﺷﺪ و در آن از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺒﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮای ۱۲۰
ﺳﺎل ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ دووﻣﯿﺪاﻧ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﻫﯿﺞ ﺑﺮﻧﺪ دﯾﺮی

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای ﭼﻨﯿﻦ ﻃﻮﻻﻧ و اﺻﯿﻞ ﻧﺪارد و دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه آن را ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ
ﻣداﻧﺪ ﮐﻪ او را از دﯾﺮ رﻗﺒﺎﯾﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﮐﻨﺪ.

اول ،دوﻧﺪﮔﺎن
 Sauconyﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻮآوری ﺟﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﯾ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑ
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ ،آﻣﺎﻧﺪا راﯾﺲ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ دوﻧﺪﮔﺎن را ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻧﺎﻣﺪ و در ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ
ﻣﺨﺘﻠﻔـ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻣـﺮدم ﺑﯿﺸﺘـﺮی را ﺑـﻪ دوﯾـﺪن ﺗﺸﻮﯾـﻖ ﮐﻨـﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ﯾـ از اﯾـﻦ
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫــﺎ Saucony Run for Good Foundation ،در ﺳــﺎل  ۲۰۰۶ﺑــﻮد .اﯾــﻦ ﮐﻤﭙﯿــﻦ در واﻗــﻊ ﺑــﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭼﺎﻗ در ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪ .ﮐﻤﭙﯿﻦ  Run Your Worldﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷از آن روﻧﻤﺎﯾ
ﺷﺪ ،ﺑﺮای دوﻧﺪﮔﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺖ و در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮی “ﻗﺪرت ﺗﺤﻮل ﺑﺮاﻧﯿﺮ دوﯾﺪن” را ﮐﺸﻒ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎل ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰ
ﺧـﺎﻧﻢ راﯾـﺲ در ﻣـﻮرد ﺳـﺎل  ۲۰۱۸ﻣﮔﻮﯾـﺪ“ :اﻣﺴـﺎل ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺧﺼﻮﺻـ ﺑـﺮای ﻣﺎﺳـﺖ .ﻣـﺎ در اﯾـﻦ ﺳـﺎل
ﻓﺮﺻﺖ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی  ۱۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  Sauconyرا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺬارﯾﻢ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎیﻣﺎن را در
زﻣﯿﻨﻪ دوﯾﺪن ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﯾﻢ ”.او در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ دوﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻮاﻧﺎﯾ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و درﺟﻪ ﯾ و
دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﯾ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧ از دوﯾﺪن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ راﯾﺲ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ در ﻧﻈﺮ
دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻔﺶﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ و اورﺟﯿﻨﺎل ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﺎزهای از ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﯾ از اﺻﻠﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪJazz shoe ،

اﺳــﺖ ﮐــﻪ در زﻣــﺎن ﺗﻮﻟﯿــﺪش در ﺳــﺎل  ۱۹۹۲ﺑﻪروزﺗﺮﯾــﻦ و ﺗﺨﺼﺼــﺗﺮﯾﻦ ﮐﻔــﺶ دو در ﺑــﺎزار ﮐﻔﺶﻫــﺎی
ﺗﺨﺼﺼ ورزﺷ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﯾ ﺳﺮی اﯾﻮﻧﺖ)ﻫﻤﺎﯾﺶ(ﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺟﺸـﻦ  ۱۲۰ﺳـﺎﻟ اﯾـﻦ ﺑﺮﻧـﺪ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۸اﺳـﺖ .اوﻟﯿـﻦ اﯾـﻮﻧﺖ در ﻣـﺎرس  ۲۰۱۸ﺑـﺎ روﻧﻤـﺎﯾ از ﮐﻔـﺶ
 Shaddow 5000 EVRﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻔﺶ ﺟﺪﯾﺪ در واﻗﻊ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻔﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز،

آن را ﺳﺒﺗﺮ ،راﺣﺖﺗﺮ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﮐﻔ ﻣﯿﺎﻧ
ﮐﺎﻣــﻞ در اﯾــﻦ ﮐﻔــﺶ ﺑﺮﮔﺸــﺖ اﻧــﺮژی ﺑﯿﺸﺘــﺮ ﺷــﺪ ،از ﯾــ ﻻﯾــﻪ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻨﻔــﺲ در روﯾــﻪ آن اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ ﺗــﺎ
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و اﻧﺪازه را ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ زﺑﺎﻧﻪ و ﭘﺎﺷﻨﻪ ﮐﻔﺶ ،ﭼﺮم درﺟﻪ ﻋﺎﻟ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده
ﺷﺪ .از اﯾﻦ ﮐﻔﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود و در ﺳﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دوﯾﺪن ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ورزش ﻧﯿﺴﺖ
در ﻣﺎه ﻣﻪ ،ﺧﺎﻧﻢ  Anne Cavassaﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓ و ﻣﻌﺎون ﺑﺎزارﯾﺎﺑ و ﭘﻮﺷﺎک در  Brooks Runningﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد .او
ﻗﺒﻼ در ﺑﺮﻧــﺪﻫﺎﯾ ﭼــﻮن ﺗﯿﻤﺒﺮﻟﻨــﺪ ،ﻧــﺎﯾ ،اﯾﺒــﺲ و رﯾﺒــﻮک ﭘﺴــﺖﻫﺎی ﻣــﺪﯾﺮﯾﺘ داﺷﺘــﻪ اﺳــﺖRichie .
 Woodforthﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه  Wolverineدر ﺑﻮﺳﺘﻮن ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از ﮐﻤﭙﺎﻧ ﻣﺎدر Wolverine Worldwide
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧ Saucony از زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧاش در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد ،در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻢ
 Anne Cavassaﻣﮔﻮﯾﺪ“ :ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎواﺳﺎ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻓﺮاواﻧ ﮐﻪ دارد ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮیاش ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ و ﻧﻮآوری ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻮد .ارﺗﺒﺎﻃ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ دوﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪﻣﺎن در
آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ”.ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﭙﺎﻧ Wolverine از ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺎﻟ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﻮد
ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠ اراﺋﻪ ﻧﻤدﻫﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮔﺰارش درآﻣﺪ ﮔﺮوه در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮد ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻤ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﺮﮐﺮد روﻧﻤﺎﯾ از
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﻤ ﻣﺸﻼت ﮐﯿﻔ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را روی درآﻣﺪ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ روی ﻋﻤﻠﺮد ﻓﺼﻞ اول  ۲۰۱۸ﻧﯿﺰ ﺑﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﻃﻮل
ﺑﺸﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد .ﺧﺎﻧﻢ  Cavassaدر ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ:
“دوﯾﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ورزش ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﯾ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﻔﺮ ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ در
ﺟﺸﻦ  ۱۲۰ﺳﺎﻟ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪام و ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺰهای ﮐﻪ ﺑﺮدهاﯾﻢ ،ﺗﻌﻬﺪﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓ و ﺣﻀﻮر
ﯾ ﺗﯿﻢ واﻗﻌﺎ دﻟﺴﻮر و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد Saucony ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد را در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﻢ ﮐﺮده،
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ دوﻧﺪﮔﺎن در ﻫﺮ ﺟﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ”.

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺠﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻔﺶ – ﺷﻤﺎره ۲۴۹

