
  

 " .خواھند خرید " محصول بھتری تولید کنید ، مردم حتما 

  
در تمام طول عمر خود کمپانی پارکر ، موسس  George Safford Parkerاین فلسفھ ای بود کھ جورج سافورد پارکر 

وقتی نتوانست خودنویسی را پیدا کند کھ خوب بنویسد و جوھر پس ندھد، بھ فکر  پارکرآقای . با اعتقاد کامل دنبال کرد
او کارش را بھ عنوان آموزگار آغاز کرد و برای داشتن درآمد بیشتر شروع بھ . تولید خودنویسی با کیفیت بھتر افتاد
  .فروش خودنویس ھای جان ھالند نمود

نویس ھایی کھ او فروختھ بود خوب کار نمی کردند او آنھا را چون مشتریان اصلی او شاگردانش بودند، ھرگاه خود
خود را اختراع کند و در اینجا بود کھ  خودنویستعمیر می کرد و بھ مشتریان باز می گرداند تا این کھ تصمیم گرفت 

بدین ترتیب کمپانی پارکر پا بھ عرضھ وجود . تبھ وقوع پیوس"  خودنویس بھتر" آرزوی آقای پارکر برای ساختن 
  .در ایالت ویسکانسن تاسیس شد ١٨٨٨نھاد و در سال 

وی اولین . اختراع خود را بھ ثبت رساند و یک سرمایھ گذار برای تولیداتش پیدا کرد پارکر در زمان کوتاھی آقای
رخ داد کھ لوکی  ١٨٩۴آمیز کمپانی در سال بھ ثبت رساند اما اولین اختراع موفقیت  ١٨٨٩اختراع خود را در سال 

  .بود جوھر نام داشت و خودنویسی مجھز بھ سیستم مخزن  Lucky Curveکرو 

برای  ١٩٠٣آقای پارکر در سال . بھ اختراعات متفاوتی در این صنعت پرداخت پارکربھ بعد کمپانی  ١٨٩۵از سال 
دور دنیا داشت کھ شروع بسیار خوبی برای شناساندن بازاریابی محصوالتش در خارج از مرزھای کشورش سفری بھ 

بھ او "   Russell  &Kenneth"در سال ھای بعد پسرانش راسل و کنت   . خودنویس ھای پارکر بھ جھانیان بود
 ١٩٢١بھ دنبال این موفقیت ھا در سال . مرز یک میلیون دالر گذشت فروش کمپانی از  ١٩١٨پیوستند و در سال 
  .بھ بازار آمد کھ در زمان خود نھ تنھا بھ روز بود بلکھ قیمت باالیی نیز داشت Duofold خودنویس دوفولد

وی دوران  . متولد شد  Janesvilleدر جینس ویل  ١٨٩٣سپتامبـر سال  ١۵، در  پارکـرراسـل پسر بزرگ جورج 
ثبت   Indianaدر ایندیانا  Howeدانـش آمـوزی خـود را در مدرسـھ جفرسـون گـذراند و بعد از آن در مدرسـھ ارتشـی 

   . نام نمود

نام نویسی   Rockfordدر طـی دوران جنگ جھـانی اول بـھ عنـوان داوطلب در دوره آمـوزش افسـری در راک فـورد 
) قبـل از شـروع جنگ (  ١٩١۴کـرد اما قبل از آنکـھ مأموریتی بھ وی واگـذار شـود جنگ بـھ پایان رسـید و در سـال 

  .در طبقـات دوم و سـوم سـاختمان مجلـھ مستقـر بـود ، بـھ تجـارت خـانوادگـیشـان پیـوست کارخانھ پارکرھنگـامی کـھ 

و مدیریت خیلی زود او را بھ مقـام اجـرایی رسـاند ، اعتبـار راسل بـھ حضـور مفیدش در تـوانایی او در سـازمانـدھی 
 بازار قلمکارخـانھ بـود و ھمین امر قبل از اتمـام جنگ باعث پیشـرفت سـریع او و تبـدیل شـدن بھ ابر قدرت برتر در 

  .یاد می کردند"  راس مھربان " راسل در نظر ھمگان خوشنام بود و از او با عنوان. گردید

را کـھ  جوھـربیماری راسل شروع شد، در آن زمان تنھـا می توانست بخش گردش وکیوماتیک  ١٩٣٢در دسامبر سال 
بھ علت عفـونت و گرفتگـی  ١٩٣٣ژانویھ سال  ٨گـردیده بـود، مـدیریت کند و سرانجام در  اختـراع  ١٩٢٨در سـال 

این نوع سرطان اولین بار در  . پدیـد آمـده بود درگـذشت)  لوکـمی (ادر خـون شدیـد نای کـھ در اثـر یک نـوع سرطان ن
در دوران بازنشستگـی جـورج، ھیـچ اتفـاقی ھمچـون مرگ فرزنـد ارشـد نمیتوانسـت او را . جینس ویل شناختھ شـده بود

شـد و ھرگز نتوانست غم از دست  بـھ ایـن شـدت مغموم و متأثر کند، جـورج بعـد از مرگ راسل تبدیل بھ مردی افسرده
وی بـرای مـدت کـوتاھی از ریاست شرکـت کـنارھگـیری نمـود ولی بعـد از آن در . دادن پسرش را فراموش کنـد

در ھمـان زمان كنت پارکـر پسر کوچک جـورج کھ مدیر . در مقـام رئیس ھیـأت مدیره بھ کـار ادامـھ داد ١٩٣٣آوریـل 
  .عنوان ریاست جدید شرکت برگزیده شد فروش و تبلیغات بود بھ
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 HOWEدر جینس ویل متولد شد و ھمانند راسل تحصیالت خود را در مدرسھ ارتشی  ١٨٩۵آوریل  ٨كنت پاركر در 
در ایندیانا شروع كرد و بعد از آن نیز بھ چند مدرسھ خصوصی در آلمان و فرانسھ رفت و قبل از ورود بھ دانشگاه 

BROWN  درRhode Island سفرھای بسیاری نمود.   

ھنگامی كھ كنت برای اولین بار در بخش تبلیغاتی شركت پاركر شروع بھ كار كرد با استفاده از تجربیاتی كھ در شیكاگو 
كسب كرده بود خیلی زود توانست مدیریت پروژه تبلیغاتی دوفولد را بھ عھده بگیرد و تحول چشمگیری در سرمایھ 

در شیكاگو  ١٩٢۵ژوئن  ٨تنھا فرزند كنت، دانیال، در . ر خط تولید صنعت قلم پدید آوردگذاری دوفولد و بھ طور كلی د
  .او راه پدر را دنبال كرد و پا جای پای او نھاد بھ طوری كھ در سنین جوانی مدیر شركت پاركر شد. متولد شد

  

دورھای كھ در خدمات ھوایی  بزرگترین دغدغھ فكری كنت در زندگی بعد از خانواده و تجارت، پرواز بود وی پس از
نیروی دریایی داشت بر آن شد تا بھ خدمات ھوایی پست ایاالت متحده بپیوندد و ھمین شور و اشتیاق باعث خرید یك 

  .گردید ١٩٢٨ھواپیمای تك موتوره در سال 

وب می شد كھ در انجام شد و در واقع یك ھواپیمای آموزشی محس Fleet Modelھواپیمای  اولین پرواز تك نفره وی با 
كھ مدرسھ پرواز و آژانس پروازھای تفریحی برای قشر پردرآمد بھ شمار  Gray Goose Air   Lineاز ١٩٢٩سال 

  .می رفت، خریداری شده بود كھ البتھ كنت نیز سھم اندكی در آن داشت

  

  

  :منبع 

www.ParkerLatifi.com 
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