
 

 

  )آديداس و پوما( داستان موفقيت دو برادر 
  

اما . هزار نفر جمعيت در نزديكي نورنبرگ واقع در جنوب آلمان 24شهري كوچك است با  ( Herzogenaurach) هرتسوگن آوراخ
: تاريخي كه نتيجه جدال بين دو برادر است. تاريخ دو كنسرن بزرگ لوازم ورزشي جهان يعني آديداس و پوما در اين شهر نوشته شده است

 .برادران داسلر

  

 ان آديداس و پوماآغاز داست

بعد از اندك  وي آورد، قب به آدي نخست به نانوايي روي، اما آدولف داسلر ملبودهرچند سنت كفاشي در شهر هرتسوگن آوراخ ديرينه 
 وستبرادر كوچكتر نيز به او مي پيو سه سال بعد رودلف  كرداي از آشپزخانه مادر شروع به كفاشي  ميالدي در گوشه 1920در سال  ،زماني
ذكاوت، استعداد و پشتكار اين دو برادر به گونه اي بود كه كارگاه كفاشي كوچك آنها بزودي . نددگذارن دو با هم كارگاه كفاشي را بنيان و اي

هزار و  18به ده هزار و پانصد جفت كفش دو و ميداني و  1930به كارخانه اي تبديل شد و توليد كفش هاي ورزشي برادران داسلر در سال 
 .شش سال بعد تمامي ورزشكاران آلماني در المپيك برلين با كفش برادران داسلر وارد ميدان شدند. جفت كفش فوتبال رسيدپانصد 

آدي داسلر كه خود نيز ورزشكار بود براي توليد كفش هاي ورزشي يك فلسفه بنيادين داشت و آن اينكه كفش بايد متناسب با پاي ورزشكار 
او براي به تحقق رساندن اين ايده نخست همكاران خود را به ميادين ورزشي مي فرستاد تا رشته . باشد و رشته ورزشي او ساخته شده

به  او اول ما را «:گويد است در اين زمينه ميهاينريش شوگلر كه سالها براي داسلر كار كرده . ورزشي را مورد تحقيق و بررسي قرار دهند
نوع حركت، نحوه فشار پا و قرار گرفتن بر زمين، حال مي . زشي خيلي مهم بودمي فرستاد، برايش تحقيق در آن رشته ور زمين ورزش

 »قبل از هر كاري بايد نخست در مورد آن رشته ورزشي تحقيق مي شد. خواهد پرتاب نيزه، شمشير بازي و يا تنيس باشد

 
 ابتكار در تبليغ

 
از چهره يك ستاره ورزشي براي  ،براي نخستين بار در جهان تبليغات برادران داسلر بدعت ديگري را نيز از خود برجا گذاشتند و آن اينكه

او  .ار مدال طال در المپيك برلين شد جسي اونز دونده آمريكائي با كفش ساخت برادران داسلر موفق به كسب چه. بازار يابي استفاده كردند
كنسرن آديداس و پوما از چهره ستارگان براي تبليغ و بازاريابي امروز هم دو . نخستين ستاره اي بود كه به تبليغ براي لوازم ورزشي پرداخت

فشرد و تيم بايرن  ميشائيل شوماخر هم با كفش هاي پوما بر پدال گاز مي ،ي دارداتديويد بكهم با آديداس قرارداد تبليغ. استفاده مي كنند
آديداس در كنار تيم ملي آلمان، اسپانيا، فرانسه و آرژانتين در جام جهاني گذشته . مي گذارد مونيخ نيز با تجهيزات آديداس پا به ميدان

دوازده تيم ديگري كه در جام جهاني حضور داشتند نيز از تجهيزات پوما استفاده . تجهيزات تيم هاي ملي شش كشور ديگر را نيز تامين كرد
 .شدند مي كردند كه در ميان آنها ايتاليا، جمهوري چك و همه تيم هاي آفريقائي ديده مي
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 جنگ و پس از آن

 
آنها پس از بازگشت از جنگ به سختي . در دهه چهل ميالدي امواج جنگ خانمانسوز دوم جهاني، برادران داسلر را نيز به كام خود فرو برد 

ه اي بودند كه براي برزنت چادرهاي باقي مانده از جنگ و يا الستيك هاي آب انبارها، مواد اولي. توانستند كارخانه خود را سرپا نگه دارند
بود كه اختالف بين دو برادر باال گرفت تا اينكه باالخره در سال  در همين سالهاي دهه چهل. ورد استفاده قرار مي گرفتندساختن كفش م

آديداس نهاد و برادر آدي داسلر با استفاده از اختصار و تركيب نام خود و نام فاميلي اش بر كارخانه خود نام . كار به جدائي كشيد 1948
در مورد دالئل اختالف بين دو برادر گمانه زني و شايعات . كوچكتر نيز بهمين ترتيب نخست نام رودا و سپس پوما را بر كارخانه خود نهاد

 .مي دانند برخي اختالف آنها را برآمده از نحوه نگرش متفاوت به كار و توليد. بسيار است

 
 كشي در شهر دسته

 
هانس النگ شهردار شهر هرتسوگن آوراخ مي گويد كه كارگران و . اختالف اين دو برادر اما در چارچوب و محدوده خانواده داسلر باقي نماند

در شهر قبل از اينكه مردم به يكديگرجوابي بدهند، نخست به مارك كفش و يا . مندان آديداس و پوما به اين دو برادر بسيار وفادار بودندكار
لباس نگاه مي كردند تا مطمئن شوند كه خودي هستي يا نه، هيچگاه ازدواجي بين كارمندان دو شركت صورت نگرفته است، البته اين روزها 

 .الهاي قبل، اوضاع قدري آرام تر شدهنسبت به س

  

توانم بگويم كه ما يكديگر را دوست نداشتيم، اما ما هنوز هم برادر  مطمئنا، مي«: رودولف داسلر خود در مورد اختالف با برادر چنين مي گويد
ما . ير ممكن است و حقيقت ندارداين غ. جنگ بين برادران نمي تواند وجود داشته باشد. هستيم و اصال هم جنگي بين ما در كار نيست

 ».رقيب سرسخت هم بوديم و رقابت هم باعث رونق كسب و كار است

 
 رشد جهاني

 
در اين سال تيم ملي آلمان با كفش هاي آديداس كه داراي استوك پيچي بود و . آغاز شد 1954از سال  للي آديداسموفقيت بين الماما 

باره لر پيشكسوت افسانه اي آلمان در هاووه ز. استفاده مي شد، به عنوان قهرماني جهان دست يافتبراي نخستين بار در تاريخ فوتبال از آن 
استفاده از اين . از كفشي با استوك پيچي استفاده كرديم و اين در آن سالها معجزه محسوب مي شد 1954ما در سال «: اين كفش مي گويد

فريتس والتر در خاطرات خود . »توانستيم از استوك كوتاه و يا بلند استفاده كنيمكفش بدان معني بود كه با توجه به وضعيت هوا مي 
ميگويد كه چشم هاي آدي داسلر كه همراه تيم به مسابقات جام جهاني برن رفته بود، دائما بر زمين دوخته شده بود و سب هربرگر سر 

 !زد، آدي استوكها را بزن مربي تيم كه همه او را رئيس صدا مي كردند، با تغيير هوا فرياد مي

  

هر دو شركت به سرعت شهرت جهاني . عليرغم جدائي دو برادر، اما سرنوشت دو شركت آديداس و پوما شباهت هاي زيادي با هم دارند
ئيان از همان يافتند، هر دو نيز در دهه هفتاد با ورود شركت آمريكائي نايك به بازار تحت فشار اقتصادي شديدي قرار گرفتند، زيرا آمريكا
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اين دو شركت . در آغاز دهه هشتاد هر دو شركت در بحران اقتصادي فرو رفتند. توليد خود را در كشورهائي با دستمزد نازل آغاز كردند ،آغاز
 .از كردندسپس در آغاز دهه نود با ورود به بازار سهام و استفاده از روش هاي نوين مديريت، دور جديدي از شكوفائي و رونق اقتصادي را آغ

  

 
 تداوم رونق

 
هزار نفر در  25 در حدود .ارد يورو فروش ساالنه نزديك شوداكنون آديداس با خريد كنسرن لوازم ورزشي ريبوك مي رود تا به مرز ده ميلي

درصدي، فروش سال  35و با افزايش  ندنفر مشغول به كارهزار  6در شركت پوما نيز . سراسر جهان براي اين شركت مشغول به كار هستند
 .ميليون يورو بوده است 360ميليارد و چهار صد ميليون يورو رسيد كه سود خالص آن  2گذشته آن به 

 
رتسوگن آوراخ تا يازده درصد از بيكاري در رنج است، اما وضعيت اقتصادي در شهر ه 9در حالي كه اقتصاد آلمان در سالهاي گذشته بين 

شهر كوچك، اختالف دو برادر منجر به بوجود آمدن دو كنسرن جهاني شد، در اين شهر اكنون تنها دو درصد در اين . همواره خوب بوده
 .بيكار وجود دارد و هرتسوگن آوراخ به يكي از شهرهاي ثروتمند آلمان تبديل شده است
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