
 

 

 
ெமக்லாெரன் ேஹாண்டா ஃபார் லா 1(TM) அணியின் 

திய அதிகாரப் ர்வக் கூட்டாளி ஆகிற  ஷாண்டன் 
(Chandon) 

 

30 ெசப்டம்பர் 2015: ெமக்லாெரன் (McLaren) ேஹாண்டா (Honda) ஃபார் லா 1 
(Formula 1) அணி டன் ஒ  திய, பரவச ட் ம் கூட்டணிைய அறிவித்த  
ஷாண்டன் (Chandon), இதற்கான ஒப்பந்தம் இன்  ைகெய த்திடப்பட்ட . 
ஃபார் லா 1 சாித்திரத்தின் மிக ம் ெவற்றிகரமான அணிகளில் ஒன்றான 
ெமக்லாெரன், ள்ளல், பளபளப் , எல்ைலயற்ற ெவல் ம் உணர்  ஆகியவற்ைறப் 
பிரதிப க்கும் ஷாண்டன் ஒ  ள்ளியில் இைணகிறார்கள். இந்தப் திய கூட்டணி, 
ஷாண்டன்  நி வனத்தின் திறந்த உணர் , ‘ேஜாய் ெட வ்ர்' மற் ம் வாழ்க்ைகைய 
அந்தந்தக் கணத்தில் வா ம் அ கு ைறையக் கச்சிதமாக வ த் கிற . 

இந்தக் கூட்டணி ெதாைலேநாக்குடன் உ வாக்கப்பட்ட சர்வேதச அளவிலான 
இைணந்  பணியாற் தல் இ  ஷாண்டன் நி வனத்தின் பிரகாசிக்கும் 
மனப்பாங்ைகப் கழ்ெபற்ற ெமக்லாெரன் ேஹாண்டா ஃபார் லா 1 கு  க்குக் 
ெகாண் வ கிற . 

இந்தக் கூட்டணி இன்  ேவாகிங் (Woking), சர்ெர (Surrey), இங்கிலாந்தில் உள்ள 
ெமக்லாெரன் ெதாழில் ட்ப ைமயத்தில் அதிகாரப் ர்வமாக்கப்பட்ட . இதில் 
க்றிஸ்ெடாஃெப நவர்ெர (Christophe Navarre), தைலவர் மற் ம் ெசயல் அதிகாாி, 
ேமாெயட் ெஹன்ென  (Moët Hennessy) மற் ம் ரான் ெடன்னிஸ் (Ron Dennis), 
ெமக்லாெரன் ெதாழில் ட்பக் கு த் தைலவர் (McLaren Technology Group) மற் ம் 
ெசயல் அதிகாாி ஆகிேயார் ைகெய த்திட்டனர். 

 

ஷாண்டன் மற் ம் ெமக்லாெரன் ேஹாண்டா ஃபார் லா 1 கு : இ  சிறந்த 
அைமப் கள் ெதாைலேநாக்குடன் இைணந்  பணியாற் கின்றன  

ஃபார் லா 1 ேர ங் என்ப  சர்வேதச அளவில் கழ் ெபற்ற, பரபரப்பான காட்சிப் 
ெபா ேபாக்காகும். அதன் மத்தியில், ெமக்லாெரன் ேஹாண்டா ஃபார் லா 1 
கு வின் ேபரார்வம் அவர்கைளப் பலகாலமாக ெவற்றிகரமான சாம்பியன்களாக 
ஆக்கி ள்ள . 

ெமக்லாெரன் மற் ம் ேஹாண்டா ஆகிய இ  நி வனங்க ம் 2015 ஃபார் லா 1  
ப வத்தின் ெதாடக்கத்தில் மீண் ம் கூட் த்ெதாழில் பந்தயக் களத் க்கு வந்தன. 
ேமாட்டார் விைளயாட் ச் சாித்திரத்திேலேய மிக அதிக ஆதிக்கம் ெச த்திய ஒ  
ேஜா ைய இந்தக் கூட்டணி மீண் ம் இைணக்கிற : 1988 ெதாடங்கி ’92 வைர 



 

 

ெமக்லாெரன் மற் ம் ேஹாண்டா ெமாத்தம் எட்  உலக சாம்பியன்ஷிப் 
பட்டங்கைள ம் 44 கிராண்ட்ஸ் ப்ாிக்ஸ் (Grand Prix) ெவற்றிகைள ம் ெபற்றன, 
ெமாத்தம் 53 ேபால் தலாவ -இடம் ெபற்றன, 30 அதிேவகச் சுற் கைள நிகழ்த்தின, 
இைவ அைனத் ம் ெவ ம் 80 கிராண்ட்ஸ் ப்ாிக்ஸ் ேபாட் களில் நிகழ்த்தப்பட்டைவ. 

“ெமக்லாெரன் ேஹாண்டா ஃபார் லா 1 கு வின் கைதப் மனிதப் ெப யற்சியின் 
குணாதிசயத்ைதக் ெகாண்ட , இந்த விைளயாட் ன் சர்வேதசத் தளத்தில் சிறந்  
விளங்கிய ரர்கள், ெவற்றியாளர்களால் நிரம்பிய . இந்த அணி ஒவ்ெவா  
கணத்ைத ம் ைகப்பற் , திய சவால்கைளத் திறந்த மனத் டன் ஏற் க்ெகாண்  
சாதிப்ப ” என்றார் க்றிஸ்ெடாஃெப நவர்ெர, “ெமக்லாெரன் ேஹாண்டா ஃபார் லா 1 
அணி டன் கூட்டணி அைமப்பதில் ஷாண்டன் நி வனத் க்கு மிக ம் மகிழ்ச்சி. 
உலெகங்கு ள்ள எங்கள் ரசிகர்கைள ஒன்றாக இைணப்பதற்கும் இந்த இைணப்ைபக் 
ெகாண்டா ஆழம் வளமான திய நிகழ்  இ .” 

“ேமாெயட் ெஹன்ென  நி வனம் ெமக்லாெரன் ேஹாண்டா அணி டன் ஷாண்டன் 
வாயிலாக இைணந்  ஒ  தனித் வமான, ெதாைல ேநாக்குடனான கூட்டணிைய 
அைமக்கத் தீர்மானித்தி ப்ப  மிக ம் மகிழ்ச்சி த ம் விஷயம்” என்றார் ரான் 
ெடன்னிஸ், “ஷாண்டன் மற் ம் ெமக்லாெரன் ேஹாண்டா இைடயிலான ெபா த்தம் 
மிக ம் இயல்பான , காரணம், இந்த இ  நி வனங்க ம் நாங்கள் எைதச் 
ெசய்தா ம் அதில் ைமையக் ெகாண் வரேவண் ம் என்ற ேபரார்வத்ைதப் 
பகிர்ந் ெகாள்கிேறாம், அத் டன் எங்க ைடய தனித் வமான பாணி ம் 
அ கு ைற ம் ஒேரமாதிாியான . ெமக்லாெரன் ேஹாண்டா வி ள்ள எல்லா ம், 
ெப ைமக்குாிய ேமாெயட் ெஹன்ென  ெதாகுப்பின் கழ்ெபற்ற பிராண்ட்களில் 
ஒன்றான ஷாண்டன் உடன் கூட்டணி ேசர்வைத மிக ம் மதிப் மிக்க க கிேறாம்.” 

 

ஷாண்டன் இந்த ெவளிப்பைடத்தன்ைம மற் ம் இைணந்  பணியாற் தல் 
உணர்வின் அ ப்பைடயில் உ வான : இ  சிறப்பான, பலன்த ம் சந்திப் கைள 
வரேவற்கிற . தைலசிறந்த ம பானம் நி ணர்கள் ெரனால்ட் ேபாாியர் (Renaud 
Poirier) உலைகச் சுற்றிவந்  பளபளக்கும் ஒயின்கைள உ வாக்குவதற்கான சிறந்த 
இயற்ைகச் சூழல்கைளக் கண்டறிவத றப்பட்டார். அவர் த ல் 1959ல் 
ெமண்ேடாஜா, அர்ெஜன் னா க்கு வந்தார், உள் ர் ஒயின் தயாாிப்பாளர்க டன் 
இைணந்  பணியாற்றினார், பாரம்பாியமான ஃபிெரஞ்சு ஒயின் தயாாிப் ைறகைள 
உள் ர் வைககளில் அமல்ப த்தினார். இந்தப் பன் கத்தன்ைம வாய்ந்த 
ெவளிப்பைடத்தன்ைம ம், விஷயங்கைள வித்தியாசமாகச் ெசய்யேவண் ம் என்கிற 
நிதான அ கு ைற ம் இைணந் , மிகச் சிறந்த, திய வைகயான உள் ர்ப் 
பளபளக்கும் ஒயின்கைள உ வாக்கின. இன் , 55க்கும் ேமற்பட்ட ஆண் கள் 
கடந்தபிறகு, ஷாண்டன் ைவன்யார்ட்கள் அர்ெஜன் னா (1959), அெமாிக்கா (1973), 
பிேரசில் (1973), ஆஸ்திேர யா (1986), இந்தியா (2013) மற் ம் சீனா (2014) ஆகிய 
நா களில் உள்ளன. ஓர் உண்ைமயான மற் ம் மதிப் மிகுந்த பிராண்டான ஷாண்டன் 
ஒயின்கள் உலெகங்கும் அ பவித் . 

ஷாண்டன் மற் ம் ெமக்லாெரன் 

ெமக்லாெரன் மற் ம் ஷாண்டன் இரண் ம் காலத்ைத ம் அதிந ன 
ெதாழில் ட்பத்ைத ம் பயன்ப த்திக்ெகாண்  ன்ேன  ைவ! இ  நி வனங்க ம் 



 

 

தங்கள  ெவல் ம் உணர்ைவ ம் குைறயற்ற ைம ம் பயன் ப த் கின்றன: 
ெமக்லாெரன் தன  இைணயற்ற ேரசிங் கார்களில், மற் ம் ஷாண்டன் தன  ஒயின் 
தயாாிக்கும் திறனில், தன  ம பானம் தயாாித்தல் உன்னதத் தன்ைமையக் 
ெகாண் வர உலகம் வ ம் ேத வதில். 

ெகாண்டா வதற்கு, அ பவிப்பதற்கு, மகிழ்வதற்கு எப்ேபா ம் ஒ  காரணம் 
உள்ள , அ  ஒ  சவாலான பந்தயத்தின் நிைறவாக இ க்கலாம், அல்ல  ஒ  நல்ல 
நாளின் நிைறவாக இ க்கலாம்! நீங்கள் வாழ்க்ைகையத் திறந்த மனத் டன் அ கி, 
அ  ைவத்தி க்கும் அழகிய வாய்ப் கைளப் பயன்ப த்திக்ெகாள் ம்ேபா , அந்தக் 
கணங்கைளக் ெகாண்டா வதற்கான சிறந்த பளபளக்கும் ெகாண்டாட்டமாக 
ஷாண்டன் திகழ்கிற . 

ஷாண்டன் மற் ம் ெமக்லாெரன் ேஹாண்டா உலகின் மிகப் பிரபலமான நகரங்களில் 
உள்ளன. ஃபார் லா 1 ஐந்  கண்டங்களில் 19 நா களில் உள்ள , ஷாண்டன் தன  
ஒயிைன ஆ  நா களில் தயாாிக்கிற , ஐந்  கண்டங்களி ம் கிைடக்கிற . 

ஷாண்டன் பற்றி   
ஷாண்டன் என்ப  LVMH கு மத்தின் ஓர் அங்கமான ேமாயட் ெஹன்ென  யின் 
மிகப் பிரபலமான தயாாிப் களில் ஒன் . ஒ  ப்பான, இயல்பான, கலகலப்பான 

திய வைகப் பளபளக்கும் ஒயினான ஷாண்டன் ஒ  தன்னிச்ைசயான, 
ெவளிப்பைடயான உணர் , உண்ைமயான இைணப் கைள உ வாக்கும் ஆைசயின் 
அ ப்பைடயில் ேதான்றிய . பிெரஞ்சு பாரம்பாிய ஒயின் தயாாித்தைல உள் ர்க் 
ைகவிைனத்திற டன் இைணத்  உ வாக்கப்பட்ட ஷாண்டன் இன்  உலெகங்கும் 
ஆ  ெதாழிற்சாைல ெகாண் ள்ள . இைவ ஒவ்ெவான் ம் அந்நி வனம் 
உலெகங்கும் சுற்றித் தன  பளபளக்கும் ஒயின் கைளத் தயாாிப்பதற்கு ஏற்ற சிறந்த 
இயற்ைகச் சூழல்கைளக் கண்டறிந்ததன் பலன்கள் திகழ்கின்றன: அர்ெஜன் னா, 
அெமாிக்கா, பிேரசில், ஆஸ்திேர யா, இந்தியா மற் ம் சீனா. 

ெமக்லாெரன் ேஹாண்டா ஃபார் லா 1 கு ைவ ப்பற்றி  
நி  சிலாந்ைதச் ேசர்ந்த ேரசிங் ஓட் நரான ப் ஸ் ெமக்லாெரன் (Bruce McLaren) 
1963ல் ெமக்லாெரன் அணிைய உ வாக்கினார். ெமக்லாெரன் 20 உலக 
சாம்பியன்ஷிப்கள் மற் ம் 180க்கும் ேமற்பட்ட க்ராண்ட்ஸ் ப்ாிக்ஸ் ெவன் ள்ள . 
ெமக்லாெரன் இப்ேபா  உலக அளவில் இந்த விைளயாட் ன் மிக ம் ெவற்றிகரமான 
ேபாட் யாளர்களில் ஒ வராக ம், உலகின் மிக ம் ஒப்பற்ற உயர் ெதாழில் ட்ப 
பிராண்ட்களில் ஒன்றாக ம் மதிக்கப்ப கிற . 

ெமக்லாெரன்-ேஹாண்டா மற் ம் ஷாண்டன் 2016 F1 ப வத்தில் ஆரம்பித் த் தங்கள் 
கூட்டணிையத் ெதாடங்குவார்கள். 

 

பத்திாிைகத் ெதாடர் கள்:  

ைலன் க்ாிெலாெவ (Line Crieloue)     ேடனியல் ேகால் ங் (Daniel Golding) 

ஈலான்-எெடல்மன் (ELAN-Edelman)                   கு  கார்ப்பேரட் ெபா  உற கள் ேமலாளர் 

ேமாெயட் ெஹன்ென  க்காக                        ெமக்லாெரன் ெதாழில் ட்பக் கு  

line.crieloue@elanedelman.com        daniel.golding@McLaren.com 

ெதாைலேபசி: +33-1-86-21-51-01               ெதாைலேபசி: +44-7717-450-469 


