GAC Motor ยกระดับธุรกิจในตลาดระดับภูมิภาค
สะทอนการเติบโตอยางม่น
ั คงในตางประเทศ

GAC Motor ไดรุกทําธุรกิจในตลาดโลกอยางตอเนื่อง โดยไดเปิ ดตัวยานยนตรุนใหม ๆ หลายรุนในตะวันออกกลาง
เปิ ดรานคาผูแทนจําหนาย 4 แหงในประเทศเอกวาดอร และกําลังเตรียมเปิ ดตัวรถยนตรุน GS8 ในตลาดรัสเซีย
ภายในปีนี้
คุณยวี่ จวิน ประธานบริษท
ั GAC Motor กลาววา “GAC Motor มีความมุงมน
ั ่ ในการกาวข้ น
ึ เป็ นแบรนดระดับโลก
โดยไดเสริมสรางความแข็งแกรงในการขยายการเป็ นพันธมิตรในระดับสากลไปทว
ั ่ โลก”
ในชวงไมกี่ปีที่ผานมานี้ GAC Motor ไดเติบโตข้ น
ึ อยางมน
ั ่ คงนับตงั ้ แตที่ไดประกาศกลยุทธบุกตลาดโลก ปั จจุบัน
GAC Motor มีการทําธุรกิจใน 16 ประเทศ ครอบคลุมยานยนตทงั ้ รถซีดาน รถเอสยูวี และรถเอ็มพีวี ทัง้ ยังไดรับ
การยอมรับในฐานะแบรนดยานยนตชน
ั ้ นําในหลาย ๆ ตลาด และเมื่อปี 2018 ที่ผานมา GAC Motor ทํายอดขายใน
ตางประเทศไดเพิ่มข้ น
ึ ถึง 69% เทียบรายปี
นับตงั ้ แตชวงตนปี 2019 ทาง GAC Motor ไดเดินหน ายกระดับการดําเนินงานในระดับสากล ซึ่งเขามายกระดับ
ศักยภาพทางการแขงขันของแบรนดในระดับโลก โดย GAC Motor ไดลองชิมลางในตลาดรัสเซียดวยการเปิ ดบริษท
ั
ลูกอยางเป็ นทางการในช่ อ
ื GAC Motor RUS ซึ่งมีการดําเนินงานแยกเป็ นอิสระ บริษท
ั ลูกแหงนี้ไดเริ่มดําเนินการ

เมื่อชวงตนเดือนเมษายนที่ผานมา และไดเริ่มเตรียมการเปิ ดตัวผลิตภัณฑและเปิ ดรานคาสาขาใหม ๆ
เมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา GAC Motor ไดเป็ นเจาภาพจัดการประชุมตัวแทนจําหนายทว
ั ่ โลกประจําปี  2019 เพื่อ
หารือเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจรวมกับบรรดาผูแทนจําหนายทว
ั ่ โลก โดยคุณยวี่ ไดกลาวในการ
ประชุมดังกลาววา “เราจะเดินหน าลงทุนในการสนับสนุนตัวแทนจําหนายและพันธมิตรของเรา เพื่อสรางความรวม
มือที่เป็ นประโยชนกับทุกฝาย”
จากนัน
้ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา GAC Motor International Limited บริษท
ั ในเครือของ GAC Motor ไดถือ
กําเนิดข้ น
ึ ในฮองกง โดยจะทําหน าที่เป็ นศูนยรวมเงินทุน ทรัพยากรบุคคล และการลงทุนของ GAC Motor เพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการรับและชําระเงิน พรอมทํางานรวมกับสถาบันการเงินเพื่อใหบริการบริหารคลังสินคาแกดี
ลเลอรจากนานาประเทศ และเมื่อผนึกกําลังกับบริษท
ั ลูกในรัสเซียและสาขาอ่ น
ื  ๆ ทัว
่ โลก สิ่งนี้ก็จะเขามาสนับสนุนก
ลยุทธสรางแบรนด GAC Motor ใหกาวไกลระดับโลก
นอกจากนี้ GAC Motor ยังไดมีการลงทุนในหลากหลายชองทาง เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคมากข้ น
ึ ทว
ั ่ โลก โดยทาง
บริษท
ั เป็ นพันธมิตรผูจัดหารถยนตอยางเป็ นทางการใหการประกวด Miss Universe Myanmar ปี  2019 เมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผานมา และลาสุดไมถึงสัปดาหที่ผานมา ในการแขงขันดวลความอึด Kalayaan Cup ยาว 12 ชัว
่ โมง
สําหรับนักซิ่งระดับฮารดคอรที่ประเทศฟิลิปปิ นส ทีมนักซิ่งของ GAC Motor ไดควารางวัลเหรียญทองกลับบานใน
หลายสาขาดวยกันแมเป็ นผูมาใหมในงานนี้
เพื่อตอบรับกับกระแสตอบรับอันดีในตลาด GAC Motor จึงมีแผนเรงการขยายธุรกิจในตางประเทศ พรอมเดินหน า
เปิ ดตัวยานยนตรุนใหม ๆ ในตลาดตาง ๆ ทัว
่ โลก เขารวมอีเวนตสําคัญของวงการยานยนตทว
ั ่ โลก และเปิ ดตัว
แคมเปญการตลาดในตางแดน
รับชมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC Motor ไดที่:
http://www.gac-motor.com/
เฟซบุก: https://www.facebook.com/GACMotor
อินสตาแกรม: https://www.instagram.com/gac_motor
ทวิตเตอร: https://www.twitter.com/gac_motor
ยูทูบ: http://www.youtube.com/c/GACMotorOfficial
รูปภาพ – https://photos.prnasia.com/prnh/20190624/2505866-1-a
รูปภาพ – https://photos.prnasia.com/prnh/20190624/2505866-1-b
รูปภาพ – https://photos.prnasia.com/prnh/20190624/2505866-1-c
คําบรรยายภาพ:

1). คุณยวี่ จวิน ประธานบริษท
ั GAC Motor แถลงความคืบหน าลาสุดในแผนบุกตลาดรัสเซีย ณ มหกรรม 2019 St.
Petersburg International Motor Show
2). การประชุมตัวแทนจําหนายระหวางประเทศของ GAC Motor ประจําปี  2019
3). เปิ ดตัว GAC Motor International Limited ที่ฮองกง

