
 العظمة في العادي: الروح التي تلهم جي أيه سي موتور
قم بالشي الصحيح وواظب عليه. هذا  --/ بي آر نيوزواير /  2019آب/أغسطس،  26غوانغجو، الصين، 

عاما من الجهد الذي حول فيه ما يقرب من  41إلى ابنه بعد  اتالغابأحد حراس هو المعتقد الذي نقله 
شجرة. وبعد كيلومتر مربع من منطقة جبلية قاحلة إلى جنة خضراء وارفة زرعها بنصف مليون  2.27

 تقاعده، انتقل عمله الروتيني اليومي المتمثل في حماية ومراقبة الغابة التي بناها مع ابنه إلى ابنه.
 
جي أيه سي ية من قبل الصين جيانغشي مقاطعة في وابنه عادي عجوز رجل عن القصة هذه تسجيل تم

 .الناس من المزيد إلىحيث انتشرت  موتور
 

 زراعة مهمة في بحياتهما الجيالن ساهم، األمل هذا بفضل. أفضل مستقبل في اأملهم األشجار تمثل
 خالل من بالفعل ذلك حققا اولكنهم يمين"،عظ" أبًدانفسيهما  يعتبرا لم. يوم بعد يوًما وحمايتها األشجار
 .الخضراء األشجار من واسعة مجموعةحصال على و ، اليومية احياتهم في التراكمية الجهود

 
 قصة جي أيه سي موتور روي ت. اليومية الحياة في الصحيح الشيء فعلالمواظبة على  من تنبعكلها  لعظمةا

هذين ب شيدوهي قصة ال ت. جيل بعد جياًل  ومثابرتهم بمعتقداتهم يلتزمون  عاديون  أشخاص أنشأها التي العظمة
 إدراك عند العاديين األشخاص هؤالءمثل ل الطريق نفس أيًضا بعتت هاولكن ،"ينالعادي تحية" بـ فقطالشخصين 

 .العالميين للمستهلكين للتنقل ممتعة حياة خلق حلم بتحقيق التزامهم
 

 التطوير على اإلصرار خالل من الصحيح الشيء فعل على، باالبتكار مدفوعةً جي أيه سي موتور،  ركزت
 في الوسط الحلول ورفض البيع بعد ما وخدمة والتوزيع واإلنتاج التصميم معايير بأعلى االلتزام مع األمامإلى 

 .السوق  بها في االعتراف وزيادة بجوائز الفوز على الشركة هذا ساعد وقد. التحديات مواجهة
 

 سنوات بعس لمدة الصينية التجارية العالمات جميع بين األولى المرتبة جي أيه سي موتور شركة احتلت
 على يدل مما آلسيا المحيط الهادىء من شركة جي دي باور،  الصينية األولية الجودة دراسة في متتالية

 التوريد سلسلة إلى التصنيعو ، المبتكر والتطوير البحث من الجودة حول المتمحورة الشركة استراتيجية
 . والخدمات والمبيعات

 



 ستكرس، العاديين الناس هؤالء قصص من مستوحاةال، العظمة لتحقيق السعي في المتمثلة هاارؤيوبمتابعتها 
 .العالميين للمستهلكين بالتميزتسمة الم والخدمات المنتجات لتطوير باستمرار نفسها جي أيه سي موتور

 
  :يرجى زيارة عن جي أيه سي موتور، لمزيد من المعلومات

 
 https://www.facebook.com/GACMotor  فيسبوك: 

 https://www.instagram.com/gac_motorإنستاغرام: 

 https://twitter.com/gac_motorتويتر: 

 http://www.youtube.com/c/GACMotorOfficialتيوب: و ي

 تصالت اإلعالم:ل 
 سوكي وونغ

+86-186-8058-2829 
sukie_gacmotor@126.com 
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