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ROLLS-ROYCE MOTOR CARS
เปิ ด PRIVATE OFFICE แห่งแรกของโลกทีด1 ไู บ

8 กรกฎาคม 2565, ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

• Rolls-Royce เปิ ดบริการ Private Office แห่งแรกนอกสหราชอาณาจักรทีด3 ไู บ
• Private Office Dubai
เป็ นสํานักงานย่อยแห่งแรกของอีกหลายแห่งทีค3 ล้ายคลึงกันทีม3 แี ผนจะเปิ ดให้บริการในเมืองทีเ3 ป็ นแหล่งรวมความหรูหราทีม3 ชี อ3ื เสียงทัวโลก
3
• Private Office Dubai เป็ นบริการทีข3 ยายออกมาจาก Home of Rolls-Royce ทีก3 ดู้ วูด
• นําเสนอการรับชมตัวอย่างยนตรกรรมแบบเป็ นส่วนตัว และการให้คาํ ปรึกษาในการสังผลิ
3 ตพิเศษโดยละเอียด
• Private Office Dubai เป็ นทีส3 ถานทีท3 าํ งานประจํานอกกูด้ วูดของ Bespoke Designer และ Bespoke Client
Experience Manager คนแรก

"การเปิดบริการ Private Office ถาวรแห่งแรกนอกกูด้ วูดในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี< ถือเป็ นสัญญาณบ่งบอกถึงก้าวสําคัญอีกก้าวของ
Rolls-Royce เป็ นเวลาหลายปีแล้วทีเH ราได้เชื<อเชิญลูกค้าวีไอพีของเรามาที H Home of Rolls-Royce ในกูด้ วูด
และขณะนี<ดว้ ยความต้องการอย่างล้นหลามเราจึงนํากูด้ วูดออกสูโ่ ลกภายนอก ไม่เพียงแต่เรามอบหมายให้หนึงH ในสมาชิกของทีม Rolls-Royce

Bespoke Design และ Bespoke Client Experience Manager
ประจําสํานักงานแห่งใหม่น<ีแต่เรายังจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอนั ทันสมัยเพือH ให้ลกู ค้าในภูมภิ าคตะวันออกกลางของเราสามารถเข้าถึงบริการที H

Home of Rolls-Royce ในเวสต์ ซัสเซกสจากทีอH นื H และได้เห็นยนตรกรรมโรลส์รอยซ์ทพี H วกเขาสังผลิ
H ตพิเศษในแบบฉบับของตนเองเป็ นรูปธรรม
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นีเH ป็ นอีกก้าวหนึงH ของวิวฒ
ั นาการของแบรนด์ทหี H ยังรากลึ
H
กในฐานะ House of Luxury (แบรนด์แห่งความหรูหรา) อย่างแท้จริง
พร้อมบริการออกแบบทีเH หนือระดับอย่างไร้อุปสรรคทีคH คู่ วรกับยนตรกรรมของเรา Private Office
จะส่งเสริมและสนับสนุนผูแ้ ทนจําหน่ายรถยนต์โรลส์-รอยซ์ในภูมภิ าคนี<ดว้ ยการยกระดับประสบการณ์เกียH วกับ Rolls-Royce ของลูกค้า”
Torsten Müller-Ötvös, Chief Executive Officer, Rolls-Royce Motor Cars

“ภูมภิ าคตะวันออกกลางถือเป็ นตลาดทีสH ร้างแรงบันดาลใจให้กบั Rolls-Royce Motor Cars
มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิงH เมือH พูดถึงยนตรกรรมบีสโป๊ ก สิงH ทีเH ราเปิดตัวในวันนี<มนี ยั สําคัญอย่างยิงH เนือH งจากเป็ นตัวแทน Private Office
ของโรลส์-รอยซ์แห่งแรกทีอH ยูน่ อกสหราชอาณาจักร และเป็ นการยืนยันว่าโรลส์-รอยซ์คอื House of Luxury อย่างแท้จริง Private

Office Dubai ของเราเป็ นบริการทีขH ยายออกมาจาก Home of Rolls-Royce ทีกH ดู้ วูดในมณฑลเวสต์ ซัสเซกส
และเป็ นสํานักงานย่อยแห่งแรกทีมH คี วามคล้ายคลึงอย่างมากกับ Home of Rolls-Royce ทีจH ะมีการเปิดให้บริการอีกหลายแห่งทัวโลก
H
นีไH ม่ใช่ผแู้ ทนจําหน่ายรถยนต์แต่มนั เป็ นประสบการณ์ทไี H ม่เหมือนใครทีลH กู ค้าสามารถทําให้ความคิดของพวกเขาเป็ นรูปธรรมและพบกับสํานักงานใหญ่ขอ
งเราและทีมงานของเราได้ในแบบเรียลไทม์ดว้ ยเทคโนโลยีทไี H ร้รอยต่อ”
Henrik Wilhelmsmeyer, Director of Sales and Brand, Rolls-Royce Motor Cars

Rolls-Royce Motor Cars เปิ ดตัว Private Office แห่งแรกของโลกในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สํานักงานย่อยนีQจะเป็ นบริการทีข3 ยายมาจากศูนย์แห่งความเป็ นเลิศด้านการผลิตยนตรกรรมหรูทม3ี ชี อ3ื เสียงระดับโลกของแบรนด์ท3ี Home of
Rolls-Royce ทีก3 ดู้ วูดในมณฑลเวสต์ ซัสเซกส ประเทศอังกฤษ
Private Office Dubai เป็ นสํานักงานย่อยแห่งแรกของอีกหลายแห่งทีค3 ล้ายคลึงกันทีม3 แี ผนจะเปิ ดให้บริการในเมืองหลวงแห่งความหรูหราหลัก
ๆ ของโลกในอีกไม่กป3ี ี ขา้ งหน้า Private Office เหล่านีQจะอํานวยความสะดวกในการติดต่อและกระชับความสัมพันธ์กบั ลูกค้าโรลส์รอยซ์ทวโลกให้
ั3
ใกล้ชดิ ยิง3 ขึนQ ตอกยําQ ชือ3 เสียงของแบรนด์ในฐานะแบรนด์หรูทม3ี งุ่ เน้นความสําคัญของลูกค้ามากทีส3 ดุ ในโลก
แน่นอนว่าจะไม่มอี ะไรดีไปกว่าการทีล3 กู ค้ามีโอกาสได้เยีย3 มชม Home of Rolls-Royce ทีก3 ดู้ วูดในมณฑลเวสต์
ซัสเซกสทีซ3 ง3ึ พวกเขาจะได้รบั ประสบการณ์ตรงจาก Global Centre of Luxury Manufacturing Excellence ของ RollsRoyce อย่างไรก็ตาม หากการเดินทางไม่สะดวก Rolls-Royce Private Office Dubai จะนํากูด้ วูด
ให้เข้ามาใกล้ทอ3ี ยูอ่ าศัยและทีท3 าํ งานของลูกค้ามากยิง3 ขึนQ
ในสภาพแวดล้อมทีส3 วยงามพร้อมผูเ้ ชีย3 วชาญทีม3 ที กั ษะสูงและมีประสบการณ์จะให้คาํ ปรึกษาแก่ลกู ค้าเพือ3 ค้นหาความฝั นและเรียนรูเ้ กีย3 วกับพวกเขาในฐา
นะปั จเจก เพือ3 สร้างผลงานชินQ เอกทีม3 เี อกลักษณ์และยอดเยีย3 มทีส3 ะท้อนถึงรสนิยมและความปรารถนาเฉพาะของบุคคลนันQ
Rolls-Royce Private Office แห่งใหม่ตงั Q อยูใ่ จกลางเมืองดูไบในย่าน One Central
ส่งมอบประสบการณ์ทไ3ี ม่เหมือนใครสําหรับเหล่าลูกค้าคนสําคัญทีส3 ดุ ของภูมภิ าคตะวันออกกลางโดยนําเสนอความสามารถและความเชีย3 วชาญของ
Home of Rolls-Royce สูห่ น้าบ้านของพวกเขา บริการนีQประสบความสําเร็จได้ไม่เพียงมาจากวัสดุต่าง ๆ
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ทีถ3 กู จัดแสดงและการให้การต้อนรับทีม3 ชี อ3ื เสียงในแบบฉบับของแบรนด์ แต่ยงั รวมถึงการแต่งตังQ Bespoke Lead Designer และ
Bespoke Client Experience Manager ประจําครังQ แรกนอกกูด้ วูด
ตําแหน่งสําคัญทังQ สองนีQถกู มอบหมายให้กบั บุคลากรทีเ3 ปี3 ยมด้วยประสบการณ์การทํางานกับโรลส์-รอยซ์
Michelle Lusby, Bespoke Lead Designer ย้ายมาทํางานทีส3 าํ นักงานทีด3 ไู บภายหลังจากร่วมงานกับแบรนด์มา 8 ปี
ซึง3 ก่อนหน้านีQเธอเคยทํางานในโปรเจ็คทีน3 ่าสนใจและสวยงามมาแล้วมากมาย รวมถึง Phantom Serenity
ยนตรกรรมบีสโป๊ กขันQ สูงเพียงหนึ3งเดียวทีท3 าํ ให้โลกจับตามองในเรือ3 งของแนวคิดทีม3 เี อกลักษณ์และการเลือกใช้วสั ดุตกแต่งทีก3 าํ หนดนิยามใหม่แห่งความห
รูหราของความเงียบสงบ Chris Hardy ย้ายมาจาก กูด้ วูดเพือ3 เข้ารับตําแหน่ง Bespoke Client Experience Manager
จากการร่วมงานกับโรลส์-รอยซ์มากว่าห้าปี
เขานําความหลงใหลทีจ3 ริงแท้ของลูกค้ามาสูบ่ ทบาทใหม่ทไ3ี ม่เหมือนใครโดยเขาจะให้คาํ แนะนําลูกค้าผูเ้ ยีย3 มชมผ่านประสบการณ์อนั ยอดเยีย3 มซึง3 รอคอยพ
วกเขาอยูท่ 3ี Private Office Dubai
เพือ3 ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีนยั สําคัญ บริการหลักสามโปรแกรมทีเ3 ป็ นหัวใจของ Private Office ได้แก่
บริการสังผลิ
3 ตตัวถังพิเศษของโรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royce Coachbuild) ทีเ3 พิง3 ถูกรือQ ฟืQ นขึนQ มาใหม่ การสังผลิ
3 ตพิเศษแบบเฉพาะบุคคลขันQ สูง
(High Bespoke Commissioning) และการเข้าถึง Private Office Collection ของยนตรกรรมชินQ เอกทีไ3 ม่ซQาํ ใคร
ข้อเสนอเหล่านีQเป็ นส่วนหนึ3งของกลยุทธ์ทช3ี ว่ ยส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างแบรนด์และเครือข่ายผูแ้ ทนจําหน่ายรถยนต์โรลส์รอยซ์ทวโลกด้
ั3
วยการเปิ ดสํานักงาน Global Private Office ในสถานทีท3 ไ3ี ด้รบั เลือกทัวโลก
3
ทังQ นีQ Private Office Dubai เป็ นสํานักงานย่อยแห่งแรกของโลกทีก3 า้ วไปไกลกว่าประสบการณ์เดิม ๆ ทีผ3 แู้ ทนจําหน่ายรถยนต์มอบให้
การพบปะกับลูกค้าแต่ละรายจะค้นหารายละเอียดเฉพาะบุคคลของลูกค้าและความหลากหลายของความชืน3 ชอบ ความปรารถนา
และความต้องการตามหลักการยศาสตร์ (ศาสตร์แห่งการออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายของผูใ้ ช้งาน)
ทีมนักออกแบบบีสโป๊ กจะกําหนดเกณฑ์บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ประเมินเฉดสีและอารมณ์ ดึงแนวคิดจากบทสนทนา รูปภาพ และปั จจัยอืน3 ๆ
อีกมากมายเพือ3 รังสรรค์ยนตรกรรมทีส3 ามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างละเอียดรอบคอบ แม่นยํา และเหมาะสม
ทีส3 ะท้อนถึงบุคลิกภาพและความปรารถนาของลูกค้า
ด้วยความช่วยเหลือจากตัวอย่างวัสดุและการสรุปรายละเอียดล่วงหน้า Private Office
จะสามารถรังสรรค์ตวั เลือกเบือQ งต้นโดยการใช้เครือ3 งมือการออกแบบภาพเพือ3 จุดประกายการออกแบบ
พืนQ ทีห3 รูหราภายในสํานักงานอ้างอิงจากองค์ประกอบการออกแบบ รวมทังQ เฉดสีและวัสดุจากกูด้ วูดเพือ3 ช่วยส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานของลูกค้า
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เมือ3 ได้มกี ารเห็นพ้องต้องกันกับทิศทางการออกแบบ
ลูกค้าจะมีโอกาสในการหารือเกีย3 วกับรายละเอียดของการสังผลิ
3 ตยนตรกรรมพิเศษกับทีมวิศวกรและช่างฝีมอื โดยตรงผูซ้ ง3ึ นําแนวคิดของลูกค้าไปปฏิบตั ใิ ห้
บังเกิดผลในแต่ละช่วงสําคัญของการผลิต
ทีมงานระดับภูมภิ าคจาก Rolls-Royce Private Office แต่ละแห่งทัวโลกจะนํ
3
าเสนอรถยนต์ทเ3ี สร็จสมบูรณ์ให้กบั ลูกค้าเป็ นการส่วนตัว
พร้อมของทีร3 ะลึกของกระบวนการรังสรรค์ยานยนต์ในรูปแบบ Bespoke Build Book ซึง3 ช่วยให้ลกู ค้าจดจํา
ย้อนรอยประสบการณ์อกี ครังQ และระลึกถึงการเดินทางในการสร้างสรรค์

ยนตรกรรมโรลส์-รอยซ์แบบสังผลิ
3 ตพิเศษ

Private Office Dubai ตังQ อยูท่ อ3ี าคาร The Offices 4 ในเขต One Central พร้อมให้การต้อนรับลูกค้าแล้ววันนีQ
โดยสามารถทําการนัดหมายเพือ3 เข้ารับคําปรึกษาแบบส่วนตัวผ่านผูแ้ ทนจําหน่ายรถยนต์ในพืนQ ทีใ3 กล้คณ
ุ

- จบ -!
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Facebook
ข้อมูลสําหรับบรรณาธิ การ
โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส เป็ นบริษทั ในเครือ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป มีสาํ นักงานใหญ่และฐานการผลิตอยู่ทก3ี ูด้ วูด เวสต์ซสั เซก
ซึง3 เป็ นสถานทีแ3 ห่งเดียวในโลก ทีย3 นตรกรรมระดับซูเปอร์ลกั ชัวรีทุกคัน ผ่านการประกอบ ด้วยมืออย่างประณีต
โดยพนักงานผูเ้ ชีย3 วชาญทังQ ชายและหญิงกว่า 2,000 ชีวติ ทังQ นีQ โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส เป็ นคนละบริษทั และไม่มสี ่วนเกีย3 วข้องใด ๆ กับ
บมจ.โรลส์-รอยซ์ ผูผ้ ลิตระบบขับดันและเครื3องยนต์อากาศยาน
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Kristen Lim
Vera Chen
Lim Shen Yee
Yvonne Brigitte
Chloe Bui
Chutinun Guna-Tilaka
Hal Serudin
Helpdesk

+65 8189 9892
+65 9816 2480
+60 12 218 9015
+62 819 0635 2975
+84 38 7717442 ^
+66 61 956 2939
+65 6838 9675
+65 9017 6272 *
+66 83 076 6196

kristen.lim@rrmcapac.com
vera.chen@rrmcapac.com
shen.yee@rrmcapac.com
yvonne.b@rrmcapac.com
chloe@rrmcapac.com
chutinun@imageimpact.co.th
hal.serudin@rolls-roycemotorcars.com
info@rrmcapac.com

*WhatsApp / ^Zalo
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