Rolls-Royce Motor Cars
សេចក្តីរបកាេព័ត៌មាន

រថយនត Rolls-Royce ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧៖ ឆ្នាំននរថយនតផលិតនចនពិសេេបបប Bespoke
ទីរក្ុង Goodwood នថៃេុរក្ ទី ១២ បែមក្រា ឆ្នាំ ២០១៨
បផនក្រថយនតបក្នចនពិសេេបបប Bespoke របេ់រក្ុមហុនរថយនត Rolls-Royce Motor Cars របមូលផ្ាំុសៅ

សោយអ្នក្រចនាមូត

វ ិេវក្រ

និងវ ិចិរតក្រ

បដលអាចជួយេសរមចឲ្យបានតាមចក្ខុវ ិេ័យដ៏មហិចិឆតា

និងជា

លក្ខណៈបុ គ្គលរបេ់អ្តិថិជនដ៏មានឥទធិពល និងយល់ដឹងែពេ់ របេ់មាក្យីសោរថយនត Rolls-Royce សនេះ។
នថៃសនេះ

េឹងបតរគ្ប់រថយនតទាំងអ្េ់ បដលផលិតសចញពី សរាងចរក្

Home of Rolls-Royce សៅទី រក្ុង

Goodwood ចរក្ពភពអ្ង់សគ្លេ គ្ឺជារថយនតផលិតនចនពិសេេបបប Bespoke។ ឆ្នាំ ២០១៧ គ្ឺ ជាឆ្នាំបដលរថយនត
Rolls-Royce បានអ្ភិវឌ្ឍការបក្នចនបបប

Bespoke

ឲ្យរ ីក្ចសរមើនមួយក្រមិតសទៀត

បដលជាលទធផល

សធវើឲ្យឆ្នាំ

២០១៧ ជាឆ្នាំបដលទទួ លបានេមិទធផលសរចើនបាំផុតផងបដរ េរមាប់ បផនក្ Bespoke ក្នុងរបវតតិសាស្តេត ១១៤ ឆ្នាំ
របេ់មាក្យីសោរថយនត Rolls-Royce។ ខាងសរកាមសនេះ គ្ឺជាការបង្ហាញេសងខបអ្ាំពីរថយនតបដលមានការរចនា
មូត និងវ ិចិរតក្មមបបប Bespoke របណីតបាំផុត បដលផលិតរួចរាល់ក្ុងរយៈកាលជាាំ
ន
ង ១២ បែមក្សនេះ។
រថយនត Sweptail
រថយនត Rolls-Royce „Sweptail‟ គ្ឺជាការេសរមចបានតាមសេចក្តីេុបិនរបេ់អ្តិថិជនមានក្់ បដលចង់ បានរថ
យនតបដលនចនសរបៀបដូចការសធវើនាវា។ រថយនត „Sweptail‟ សនេះរតូវបានបង្ហាញសៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ តាំ ណាងឲ្យភាព

របណីតពិតៗ បដលសធវើឲ្យការបក្នចនបបប Bespoke យក្លាំនាាំតាមការសាងេង់នាវា មានការអ្ភិវឌ្ឍន៍មួយក្រមិត
សទៀត។ រថយនត „Sweptail‟ សនេះ គ្ឺជាេមិទធផលសក្ើតសចញពីការេហការរវាងអ្តិថិជន និងវ ិចិរតក្រ សហើយរចនា
បថននរថយនតសនេះជាេក្ខីក្មមបង្ហាញឲ្យស
ឈានមុែសគ្សៅក្នុងពិភពសោក្

ើញថា មាក្យីសោសនេះ គ្ឺ ជារថយនតបដលផលិតដូចការ

សហើយក្៏េបញ្ជ
ជ ក្់ ឲ្យស

ផលិតនាវា

ើញពី ភាពក្ាំពូលរបេ់ែួនខាងផលិ
ល
តរថយនតតាមការ

បក្នចនបបប Bespoke ផងបដរ។ រថយនតបដលសរបៀបបាននឹងការកាត់ សដរេសមលៀក្បាំពាក្់ របណីតសនេះ គ្ឺអ្នុ វតតតាម
វ ិធីសាស្តេតននការផលិតរថយនត Rolls-Royce នាទេវតស ១៩២០ និង ១៩៣០។

ចក្ខុវ ិេ័យរបេ់អ្តិថិជនគ្ឺចង់
បានរថយនតទវរពី រសាងេង់ បបបនាវា បដលមានបាំពាក្់ ដាំបូលក្ញ្ចក្់។ លទធផលបដលទទួលបានគ្ឺ សាននដឯក្ដ៏
ទន់ េម័យ។
បាណា បដលរតូវបានផលិតសចញពី អាលុយមី ញូ មរ ឹង បង្ហាញឲ្យស

ចាំសហៀងរបេ់រថយនត „Sweptail‟ បង្ហាញឲ្យស

ើញនូវភាព ពិ សេេបបលក្។ រូបរាងពី

ើញថាជាតួអ្ងគដ៏អ្សាចរយ ែណៈបដលបផនក្ខាងសរកាយ គ្ឺ យក្លាំនាាំ

តាមនាវារបណាាំ ងរបេ់ពិភពសោក្ បដលរថយនតសនេះបានបសងកើតនូវទេសនាទនថមីទាំងស្េុងេរមាប់ រថយនតេ័រព
ទវរពីររបេ់ Rolls-Royce។ បផនក្ខាងសរកាយដ៏ស្េេ់សឆើតឆ្យ និងពិសេេបបលក្ ជាមួ យនឹងសាលក្សលែចុេះបញ្ជី
សលែ 08 បដលរតូវបានផលិតសចញពី រាប់ អាលុយមីញូ ម និងរតូវបានបូោសោយនដរហូតដល់ភឺលដូចក្ញ្ចក្់។
រថយនត „Sweptail‟ គ្ឺជារថយនត Bespoke បដលមានលក្ខណៈបុគ្គល និងមានបតមួយាមនពី រ។
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រថយនត New Phantom និង ‘វ ិចិរតសាល’ - ជាវ ិចិរតសាលសលើរថយនត
រថយនត New Rolls-Royce Phantom សេរ ីថមីរតូវបានបង្ហាញែលួនជាសាធារណៈកាលពី ឆ្នាំ ២០១៧ សោយ

ទទួលបានការសកាតេរសេើរទូទាំងេក្លសោក្។ ចាំ ណុចេនូលននេរមេ់រចនាបថរបេ់រថយនតសនេះគ្ឺ "វ ិចិ រត
សាល" បដលជាផ្ទាំងតាបលូ និងផ្ទាំងបញ្ជ
ជ ដ៏ទាំសនើបទន់ េម័យ និងរបណណីតបបបថមី។
ផ្ទាំងក្ញ្ចក្់រតូវបានតាំស

ើងសៅសលើនផទតាបលូ បដលផ្ល់ឱកាេឲ្យមានការបញ្ូច លនូវសាននដេិលបៈសៅសលើរថ

យនតរបេ់សោក្អ្នក្។ “វ ិចិរតសាល” គ្ឺ ជាការបសងកើតថមី បដលសធវើឲ្យចក្ខុវ ិេ័យ និងទឹក្នដក្ាំពូលក្នុងការសរបើ របាេ់
វតថុធាតុ សដើម សោយរថយនត Rolls-Royce រ ឹតបតមិនអាចសរបៀបបានបថមសទៀត។
រថយនត Dawn និង Wraith សៅឯ Porto Cervo
រថយនតពិសេេបបលក្ចាំនួនពី រសរគ្ឿង រតូវបានបសងកើតស

ើងសៅឆ្នាំ ២០១៧ េរមាប់ េូឌ្ី
ទ សោរដូវសតតរបេ់

Rolls-Royce សៅ Porto Cervo ននទីរក្ុង Sardinia។ រថយនត Dawn ទវរពី របដលផលិតបបប Bespoke និងរថយនត
Wraith Black Badge រតូវបានក្ុមមង់ជាពិសេេសដើមបីបង្ហាញពី សារេាំខាន់ ននសកាេះដ៏ស្េេ់បាំរពងមួយសនេះ។
រថយនត Dawn សរបើ របាេ់រចនាបថបបបេមុ រទ បដលសធវើឲ្យនឹក្ស

ើញដល់ការសានក្់ សៅលាំបហក្នុងតាំបន់សឆនរ

សមឌ្ីបទរាសណមួយសនេះ។ រូបេញ្ជា Porto Cervo បដលមានបញ្ុច េះតបូងសែៀវពិតៗ និងគ្ជ់ែយង់ រតូវបានោាំសៅសលើ
តាបលូមុែរបេ់រថយនតសនេះ។ ពណ៌សែៀវទឹក្េមុរទ ោយជាមួយនឹងពណ៌េសៅសលើរតង់ថតឥវាន់ និងក្រមាល
បាត ជួយបាំសពញបបនថមេរមេ់ដល់ផ្ទាំងឈឺនមសាក្់ សៅក្នុងរថយនត។

រថយនត Porto Cervo Wraith វ ិញ យក្លាំនាាំតាមេរមេ់សពលរារតី របេ់ទីរក្ុង សាឌ្ី នា (Sardinia)។ នផទ
ខាងសរតបដលមានពណ៌សពរជសមម រតូវបានសធវើឲ្យឆលុេះភលឺថាលតាមរយៈការរបរបាេ់ថានាំបបបរសោង និង

ឹក្
ម ែណៈ

បដលនដទវរខាងក្នុងបដលសរបើ របាេ់បេបក្សដរពណ៌សមម គ្ឺ ជាលក្ខណៈេមាគល់បបបងងឹត និងេមុគ្សាមញរបេ់មូ
បដល Wraith Black Badge សៅសរកាមនេបរារតី។
រថយនត “Spirit of Calligraphy” Ghost
រថយនត “Spirit of Calligraphy” Ghost បដលក្ុមមង់បតមួយសរគ្ឿងោងពិសេេសនេះរតូវបានបង្ហាញសៅក្នុងទី

រក្ុងឌ្ូនប កាលពី ឆ្នាំ ២០១៧ បដលការរចនារតូវបានយក្លាំនាាំតាមសាននដេិលបៈបុរាណ ននអ្ក្សរអារាប់។ ពាក្យ
សពចន៍ នានារតូវបានចាក្់ពុមពសចញជារាងសផសងៗ

បដលបសងកើតបានជាទឹក្នដបបលក្បដលអ្ក្សរ

និងរូបភាពបសងកើត

សចញជារូបបតមួ យ។ ពាក្យមួយឃ្លលរបេ់សោក្ Sir Henry Royce បដលនិោយថា៖ “យក្អ្វីបដលលអបាំផុតនិងមាន
ស្សាប់ សហើយសធវើឲ្យកាន់បតលអជាងមុន។ របេិនសបើមិនមានសទ រតូវរចនាវាស

ើង បដលពាក្យសនេះជាភាសាអារាប់

រតូវបានេរសេរសចញជាសទវរូបសោេះសហើររបេ់រថយនត Rolls-Royce។ រូបអ្ក្សរពណ៌ទឹក្របាក្់ សនេះ រតូវបានបសងកើត
សោយវ ិចិរតក្រដ៏លបីលាញសឈាមេះថា Khaled Al Saai បដល រតូវបានបញ្ុច េះសៅចាំក្ណា
្ លផ្ទាំងតាបលូ និងរតូវបាន
បាក្់ដិនសៅចាំក្ណា
្ លពូក្ខាងសរកាយ រួមផសាំនឹងបេបក្ពណ៌េ ោយសមម និងមានពណ៌សែៀវទឹក្េមុរទបថម
សទៀត។
រថយនត „Elegance‟
រថយនត Ghost „Elegance” សនេះ រតូវបានក្ុមមង់េរមាប់ អ្នក្របមូលវតថុមានក្់ បដលរថយនតសនេះបានអ្ភិវឌ្ឍបផនក្

Bespoke

ឲ្យឈានែពេ់មួយក្រមិតសទៀត

សោយកាលយជារថយនតដាំបូងសគ្បដលសរបើរបាេ់ ថានាំោយជាមួយរាប់

សពរជ។ ថានាំសនេះរតូវបានោក្់សឈាមេះថា "ហវូងតារាសពរជ” ទឹក្ថានាំដ៏ពិសេេបបលក្សនេះមានោយរាប់សពរជចាំនួន
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១០០០ រាប់ បដលរតូវបានក្ិនឲ្យកាលយជាសមៅោងមដឋ បដលសធវើឲ្យនផទខាងសរតមានពនលឺភឺលសផលក្ាមនគ្ូសរបៀប។
នផទេងខាងរថយនតរតូវបានរ ាំសលចបបនថមសោយគ្ាំនូេឆនូតសភាលេះពណ៌រក្ហម

បដលឆលុេះនឹងនផទខាងក្នុង
បដលបាំពាក្់ សោយបេបក្ពណ៌សមម និងសថនររ ាំសលចពណ៌រក្ហម បដលសថនរពណ៌សនេះបនតមានសៅសលើនផទទវរ និងឆនូត
ពូក្។

បនទេះសឈើ

Tudor

Oak

ោងរសោងសៅសលើនផទតាបលូ

និងសមម

រតូវបានសធវើឲ្យកាន់ បតសលចសធាលបថមសទៀតតាម

រយៈ សថនរសទលពណ៌រក្ហមសៅចាំពីសលើផ្ទាំងតាបលូ និងបញ្ចប់សោយនា

ិកាបបប Bespoke សៅសលើសនាេះ។

រថយនត „Dawn in Fuxia‟
សៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ អ្នក្របមូ លវតថុជនជាតិ អាសមរ ិក្ សោក្ Michael Fux បានទទួ លរថយនតបបប Bespoke ទី
១០ របេ់ែួនពី
ល
Rolls-Royce។ បនាទប់ពីសោក្បានសៅទេសនក្ិចចសៅសឆនរ Pebble Beach សៅឆ្នាំ ២០១៦ បដលទី

សនាេះ សោក្បានរបមូលេាំណុាំរតបក្ផ្ក fuchsia សោក្ក្៏បានឲ្យរក្ុមការង្ហរ Bespoke សៅ Goodwood នចនរថ
យនត Dawn មួយសរគ្ឿងជាមួ យនឹងពណ៌ថមីបដលទក្់ បភនក្។ ជាលទធផល រថយនតសនេះរតូវបានបង្ហាញសៅឯក្មមវ ិធី
របមូលផ្ាំុរថយនត Quail ក្នុងរដឋកាលីហ័រវ ញ សហើយរថយនត “Dawn in Fuxia” គ្ឺជារថយនតបដលមានពណ៌ពិសេេ
មួយសទៀត ក្នុងចាំសណាមេាំណុាំពណ៌ពិសេេៗរបេ់រថយនត Rolls-Royce សហើយពណ៌សនេះ ទុក្សរបើ របាេ់ផ្្ច់ មុែ
េរមាប់ បតសោក្ Fux បុសណាណេះ។ ការក្ុមមង់សលើក្សនេះ គ្ឺជារថយនត Dawn ទីពីររបេ់សោក្ សហើយ បនាទប់ពីទទួល

បានរថយនត Dawn ដាំបូងបដលមានបតមួយសរគ្ឿង សឈាមេះថា “Fux Blue” កាលពី ឆ្នាំ ២០១៦។ សដើមបីសធវើឲ្យនឹក្
ស

ើញដល់រថយនតទីមួយ នផទក្ុងរបេ់
ន
“Dawn in Fuxia” រតូវបានបាំពាក្់ សោយបេបក្ពណ៌េោងស្េេ់សាអត។
រថយនត „Dawn B50‟ េរមាប់េណា
ឋ ារ Hotel Byblos
សដើមបីជាការរ ាំឭក្ែួប ៥០ ឆ្នាំននេណា
ឋ ារ Hotel Byblos សៅ Saint-Tropez កាលពីឆ្នាំ ២០១៧ រក្ុមហុនរថ

យនត Rolls-Royce Motor Cars បានបង្ហាញមូបដល “Dawn B50” ជារថយនតមានការនចនបបប Bespoke ោងពិសេេ
និងមានបតមួយសរគ្ឿង សោយយក្លាំនាាំតាមអាកាេធាតុ ក្ក្់សត្ និងភាពរេ់រសវ ើក្របេ់សឆនរ Côte d'Azur ។ រថ
យនត Dawn B50 សនេះរតូវបានក្ុមមង់សោយេណា
ឋ ារ Hotel Byblos ក្នុងនាមជារថយនត “សពរជរបេ់ Saint-Tropez”
សហើយនផទខាងសរតមានពីរពណ៌ោយាន។
ការរចបាច់ពណ៌បញ្ូច លានោងភលឺស្េេ់សាអតសនេះរតូវបានបសងកើត
ស

ើងផ្្ច់មុែសដើមបីអ្បអ្រដល់ែួបរបេ់េណា
ឋ ារសនេះ ជាមួយនឹងបនទេះសឈាមេះជាប់ ទវរបបប Bespoke និងឆនូតភលី

បដលគ្ូេថានាំសោយនដោងចាំណានសៅសលើនផទទាំងេងខាងរបេ់រថយនតសោយមានរូបេញ្ជា „B50‟ បថមសទៀត។
នផទខាងក្នុងោងរបណីតគ្ឺយក្លាំនាាំតាមពនលឺរពេះអាទិតយននសឆនរេមុរទសមឌ្ី បទរាសណ

ជាមួយនឹងពណ៌ទឹក្រក្ូច

បដលរ ាំសលចសលើនផទតាបលូ និងសៅតាមសថនរពូក្ និងក្រមាលរថយនតបថមសទៀត។
ការរ ាំឭក្ដល់រថយនត Silver Dawn ដ៏ពិសេេ

រថយនត Sliver Dawn ឆ្នាំ ១៩៥២ដ៏ក្រមមួ យសរគ្ឿងបដលេថិតក្នុងចាំសណាមរថយនតចាំនួនតិចសរគ្ឿងបុសណាណេះ

បដលបានផលិត រតូវបានោក្់តាាំងបង្ហាញោងេង្ហាសៅឯសរាងចរក្របេ់រថយនត Rolls-Royce។ រថយនតសនាេះរតូវ
បានលក្់ ថីមសៅឲ្យអ្តិថិជនសៅរបសទេកាណាោ សហើយសៅឆ្នាំ ២០១៧ មានការក្ុមមង់ រថយនត Dawn ថមី ពី អ្តិថិ
ជនសៅរបសទេកាណាោដបដល សហើយរថយនតសនេះ គ្ឺ បានរ ាំឭក្ដល់រថយនតដ៏ពិសេេក្នុងែួប ៦៥ ឆ្នាំរបេ់ែួន។
ល
រថយនត Dawn សេរ ីថមីសនេះ មាននផទពីរពណ៌ោយាន គ្ឺសពរជសែៀវ និងទឹក្របាក្់ សហើយបដលយក្លាំនាាំតាម
នផទពណ៌េឹងបតដូចានជាមួយនឹងរថយនតសេរ ីឆ្នាំ ១៩៥២ រពមជាមួយនឹងឆនូតភលីបាញ់ថានាំបបប Bespoke បដល សធវើ
ជាលក្ខណៈោច់ពីានជាសលើក្ដាំបូងេរមាប់ រថយនត

Rolls-Royce។

សៅនផទខាងក្នុងរថយនត

បេបក្ពណ៌របសផេះ

ោយសែៀវរតូវបានសរបើ រម
ួ ានរពមជាមួយនឹងបនទេះសឈើ Crossbanded Walnut Burr បដលផលិតស
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ើងេឹងបតដូច

សៅនឹងរថយនតសដើមទាំងស្េុង។

សរគ្ឿងបាំពាក្់ បសងាើយរួមមាននា

ិកាបបប Bespoke ជាមួយនឹងការឆ្លក្់សលែ

“១៩៥២” និងការឆ្លក្់ សទវរូប Spirit of Ecstasy សលើបនទេះសឈើ ។
េាំណុាំរថយនតេរមាប់របសទេក្ូសរខាងតបូង
េាំណុាំរថយនត
សេអ្ូ ល

េរមាប់ ក្ូសរ

Bespoke

រតូវបានបង្ហាញសៅឯសាថនទូតចរក្ភពអ្ង់សគ្លេសៅក្នុងទីរក្ុង

សដើមបីបង្ហាញពី សក្រតាំបណលដ៏ស្េេ់សាអតរបេ់របសទេក្ូសរខាងតបូង ជាមួ យនឹងភាពទន់ េម័យនា

សពលបចចុបបនន។ រថយនត Ghost Seoul Edition ឆលុេះបង្ហាញនូវពណ៌ បដលមានសៅសលើទង់ជាតិ Taegukgi របេ់
របសទេក្ូសរខាងតបូង រពមជាមួយនឹងពណ៌េភលឺ និងឆនូតភលីសភាលេះ បដលមានពណ៌សែៀវ និងរក្ហម រពមជាមួ យនឹង
រូបបបប Bespoke គ្ូេសោយនដ បដលជាគ្ាំនូរេុី

ូ Namsan ននទីរក្ុងសេអ្ូ ល។ េរមាប់
ូអ្ុីតរបេ់អ្ារនិមិតតរប
នផទខាងក្នុង បេបក្ពណ៌សមម រតូវបានបាំសពញេរមេ់បបនថមសោយឆលុេះជាមួ យនឹងសថនរ និងឆនូតពូក្ បដលមានពណ៌
េ សែៀវ និងរក្ហម។

ចាំបណក្ឯរថយនត Wraith Busan Edition រតូវបានយក្លាំនាាំតាមពណ៌ទីរក្ុងតាំបន់សឆនរមួយសនេះ ជាមួយនឹង
នផទខាងសរតមានពីរពណ៌ោយាន

គ្ឺពណ៌សែៀវ

និងទឹក្របាក្់

បដលសធវើឲ្យនឹក្ស

ើញដល់ពនលឺរពាលៗនន

េមុរទបដលព័ទធជុាំវ ិញ។ រូបសៅបផនក្ខាងសរកាយយក្លាំនាាំតាមការង្ហរសធវើទវររបណីត „hanok‟ បបបរបនពណីរបេ់
ក្ូសរ

សហើយក្៏មានបាំ ពាក្់ដូចានសៅនផទខាងក្នុងរថយនត

គ្ឺ សៅតាមតាបលូ។

សោយយក្លាំនាាំតាមនផទសម

សពល

រពលប់ សៅតាមរជលងភនាំបដលសៅជិតទី រក្ុងសនាេះ ឆនូតភលីសទល បដលមានពណ៌ផ្កឈូក្ភលឺ បានទញចាំណាប់
អារមមណ៍សៅសលើនផទរតឹមសាមនន រថយនតសនេះ។ ពណ៌សនេះ ក្៏ មានសរបើ សៅសលើសថនរពូក្ ផ្ទាំងឧបក្រណ៍បញ្ជ
ជ និង សែនើយ
„RR‟ សៅនផទខាងក្នុងផងបដរ បដលបាំពាក្់បេបក្ពណ៌របសផេះ និងពណ៌សែៀវោយាន។
-ចប់េរមាប់ព័ត៌មានបបនថម៖
សោក្អ្នក្អាចទទួលបាននូវសេចក្តីរបកាេព័ត៌មាន និងឯក្សារសារព័ត៌មាន ក្៏ដូចជារូបភាព និងវ ីបដអ្ូ បដល
មានគ្ុណភាពចាេ់ សៅសលើសគ្ហទាំព័រព័ត៌មានរបេ់រក្ុមហុន គ្ឺPressClub។ សោក្អ្នក្ក្៏អាចទក្់ទងមក្រក្ុម
ការង្ហរទាំនាក្់ ទាំនងរបេ់រក្ុមហុន Rolls-Royce Motor Cars សៅសលើសគ្ហទាំព័រ Twitter និង Instagram ។
ទាំនាក្់ទាំនងសារព័ត៌មាន
រក្ុង Goodwood


នាយក្បផនក្ទាំ នាក្់ទាំនងេក្ល
Richard Carter
+44 (0) 1243 384060

richard.carter@rolls-roycemotorcars.com



មន្តនតីបផនក្ទាំ នាក្់ ទាំនងេក្លេរមាប់ រក្ុមហុន
Andrew Ball
+44 (0) 1243 384064
andrew.ball@rolls-roycemotorcars.com



មន្តនតីបផនក្ទាំនាក្់ទាំនងេក្លេរមាប់ ផលិតផល
Andrew Boyle



+44 (0) 1243 384062

andrew.boyle@rolls-roycemotorcars.com

មន្តនតីទាំនាក្់ ទាំនងេក្លេរមាប់រសបៀបរបបជី វ ិត
Emma Rickett

+44 (0) 1243 384061

emma.rickett@rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Motor Cars
The Drive, Westhampnett, Chichester, West Sussex PO18 0SH
Telephone +44 (0)1243 384000
www.press.rolls-roycemotorcars.com

តាមតាំបន់


អាេុីបាេុីហិក្
វ -ខាងសជើង
Rosemary Mitchell









+81 (0) 3 6259 8888

អាេុីបាេុីហិក្
វ - ខាងតបូង
Hal Serudin
+65 6838 9675

hal.serudin@rolls-roycemotorcars.com

ចិន
Anna Xu

+ 86 1084558037

anna.xu@rolls-roycemotorcars.com

អ្ឺរប
ុ - ខាងសក្ើត
Frank Tiemann

+49 (0) 89 382 29581

frank.tiemann@rolls-roycemotorcars.com

អ្ឺរប
ុ ខាងសជើង និងScandinavia
Ruth Hucklenbroich+49 (0) 89 382 60064



+971 561717883

jamal.almawed@rolls-roycemotorcars.com

+1 201 930 8308

gerry.spahn@rolls-roycemotorcarsna.com

ទវីបអាសមរ ិក្
Gerry Spahn



ruth.hucklenbroich@rolls-roycemotorcars.com

មជឈឹមបូពា៌ អាន្តហវិក្ និងឥណា
ា
Jamal Al Mawed



rosemary.mitchell@rolls-roycemotorcars.com

ចរក្ភពអ្ង់ សគ្លេ និងអ្ឺរប
ុ បបក្ខាងលិច
Matthew Jones

+44 (0) 7815 245929

matthew.jones@rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Motor Cars
The Drive, Westhampnett, Chichester, West Sussex PO18 0SH
Telephone +44 (0)1243 384000
www.press.rolls-roycemotorcars.com

