آشنایی با شرکت اسکانیا
شرکت اسکانیا در سال  1911میالدی از ادغام دو شرکت سوئدی بوجود آمد .یکی از این دو شرکت تولید کننده
دوچرخه و دیگری تولید کننده واگن های قطار بود .شرکت تولید کننده دوچرخه در آستانه ورشکستگی پیشنهاد ادغام
با تولید کننده واگن های قطار را پذیرفت و وارد عرصه تولید خودروهای سبک و سنگین شدند .لوگو فعلی شرکت
اسکانیا (ترکیبی از سر عقاب ،عالمت خاندان سلطنتی و چرخ) نیز از تغییر در لوگوی اولیه شرکت تولید کننده واگن
بوجود آمد .لوگوی اولیه شامل یک شیردال (حیوانی افسانه ای با بدن شیر و سر عقاب) و یک عالمت خاندان سلطنتی
بود:
شیردال

عالمت خاندان سلطنتی

آرم نهایی شرکت اسکانیا:

در سال  1696میالدی بدلیل شکایت شرکت بنز ،اسکانیا به حکم دادگاه مجبور شد سه پره دور آرم خود را بخاطر
شباهت به آرم سه ستاره بنز تغییر داده و به شکل زیر درآورد:
آرم فعلی شرکت اسکانیا:

جالب است بدانید که با توجه به وجود رقبای جدی در اروپا که تولید خودروهای ارزان قیمت را بر عهده داشتند،
اسکانیا به طراحی و تولید اتومبیلهای لوکس گران قیمت مانند لیموزین نسل سوم روی آورد که بعنوان مثال سرنشین
می توانست با فشردن یک کلید با راننده صحبت کنند .همچنین اتومبیل های مسابقه ی دو سرنشین را نیز به تولیدات
خود اضافه نمود .بدلیل وقوع جنگ جهانی اول و مشکالت اقتصادی آن زمان ،اسکانیا در سال  1921ورشکست شد
که البته با کمک های مالی بانکی توانست مجددا کار خود را آغاز نماید .در طول جنگ جهانی دوم نیز به تولید تانک
و خودروهای نظامی برای ارتش سوئد روی آورد .در دهه های  50و  60میالدی به عنوان نماینده تولیدات جیپ و
فولکس قورباغه ای توانست منابع اقتصادی مناسبی کسب کند و همچنین به رقیب جدی برای ولوو بدل گردد .مدیریت
هوشمندانه این شرکت با بازاریابی صحیح توانسته در کشورهای مختلف دنیا به شکار رقبا رفته و توسعه قابل قبولی

در زمینه اقتصادی داشته باشد (بعنوان مثال با شناسایی راههای صعب العبور کوهستانی برزیل ،به تولید اتوبوسهای
قدرتمندی که توانایی حرکت در جاده های آنچنانی را داشته باشد ،پرداخته است) .این امر موجب شده است که اسکانیا
سهم مهمی از بازار تولید کامیون ،کشنده ،اتوبوس ،ماشین های (راهسازی ،کشاورزی ،آتش نشانی و  ) ...را به خود
اختصاص دهد.
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