Магазин

Отговаряме на
вашите нужди
по

лесен начин
Приложения за магазин
Да се разхождате по главна улица е страхотно преживяване.
Могат ли тези магазини действително да бъдат подобрени?
От естетическа гледна точка, вероятно не. От гледна точка на
Daikin/устойчивостта, отговорът вероятно е „да“.
За максимизиране на енергийната ефективност, екипът на
Daikin за международните ключови клиенти не разглежда
вашия магазин като комбинация от отделни пространства, а като
едно цяло. За да предложим най-точното решение за вашите
изисквания, ние имаме разширено продуктово портфолио с
пълна гама от най-добрите в класа си енергийноефективни
продукти. Вземете например самопочистващата се касета,
която почиства своя филтър, или напълно плоската касета
със сензори за присъствие, която намалява консумацията на
енергия, ако не бъде отчетено присъствие на хора.
Ние знаем, че може да имате много кратки срокове да
отворите нови магазини и ефективността е от изключителна
важност. Екипът на Daikin за международни ключови
клиенти проследява вашите проекти отблизо, за да може
вашият магазин да бъде открит навреме, независимо от
местоположението. Освен това, ефективните предварително
договорени потоци за закупуване във всички ваши
международни пазари ще спомогнат за гладкото протичане
на проекта.

Mагазин на главна улица може да бъде скъп от гледна точка
на първоначална инвестиция, както и по отношение на
текущите разходи. Но, разбира се, вие искате да посрещнете
всеки посетител по комфортен начин. Заедно с нашите
клиенти, ние извършваме измервания на място, за да
определим свързаната с ОВК консумация на енергия в
съответствие с определени критерии. Примери от практиката
показват значителни спестявания с оборудване на Daikin.
В заключение, откриването на магазин и ефективното му
управление не винаги е лесно. Daikin, обаче, знае няколко
начина да улесни нещата за вас, за което може да свидетелства
пример от практиката, описан на гърба.
Екипът на Daikin за основни международни клиенти има
дългогодишен опит при разработването на магазини на
главни улици и може да ви подпомогне при проектирането,
оптимизирането и обслужването на вашето ОВК оборудване
във всички ваши международни пазари благодарение на
голямата ни мрежа.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
Самопочистващата се касета - уникален продукт на
Daikin е избрана от много известни вериги магазини в
областта на модата поради нейната ефективност и чистота.
Самопочистващата се касета намалява потреблението на
енергия с до 50% и прави ненужно почистването на филтрите.

Подкрепяме ви
във всяка ваша стъпка

Пример от
практиката

Магазин
„Отличното партньорство с Daikin доведе до огромни икономии
при оперативните разходи“
Този пример от практиката е свързан с водеща световна група в модата с присъствие в повече от 40 страни.
Подобно на много други търговци на дребно в областта на модата, тази компания търсеше начин
да намали своите оперативни разходи. Тъй като свързаното с ОВК потребление на енергия имаше
значителна роля в общия размер на разходите на енергия, имаше смисъл потреблението на енергия
за ОВК да се оптимизира колкото е възможно повече.
Това, което първоначално започна като сътрудничество за един проект, в крайна сметка доведе до
това Daikin да покаже разходите за целия жизнен цикъл за всички магазини.
Клиентът успя да намали текущите разходи наполовина в сравнение с предишното им ниво. Нивата
на емисии на CO2 бяха намалени с 58% след въвеждането на нашето оборудване. Като цяло, тясното
сътрудничество доведе до годишни икономии в размер на € 20 000 за магазин .
Техниката за разходите през жизнения цикъл улеснява търговците на дребно в областта на модата
при вземането на правилните решения. С прозрачна и ценна информация, предоставена от Daikin,
нашият клиент успя значително да оптимизира разходите в своите магазини през жизнения им
цикъл. Чрез просто сравнение за цена на квадратен метър, може лесно да се направи сравнение и
корекция за други магазини.
Фактор
Eмисии на CO2 (тона CO2)
Текущи разходи/година (€)
Първоначална инвестиция

Преди
170
€ 46 580
€ 365 000

С Daikin
71
€ 21 438
€ 350 000

Разлика (%)
58%
54%
4,1%

Нашият подход за жизнения цикъл, услуга, предоставяна на международните ключови клиенти, е
уникален инструмент, който показва къде има потенциал за икономии. Техниката използва пазарния
опит и надеждните данни, които само Daikin може да предостави. Важно е да се отбележи, че няма да
се наложи да разчитате на теоретични модели без никаква проверка на реалността.
Когато искате да направите оценка на разходите през целия жизнен цикъл или смятате, че вашите
оперативни разходи са ежедневна грижа, може да е страхотна идея да се свържете с екипа на Daikin
Europe за международните ключови клиенти.
Тази водеща световна група в областта на модата е убедена в тази насока. А вие?

За повече информация относно международните ключови клиенти, моля свържете се с:

ECPBG13-521

Daikin Europe N.V. - Офис Брюксел
Chaussée de Mons 1424
1070 Anderlecht - Белгия
Тел.: +32 2 529 61 24
keyaccounts@daikineurope.com
Или посетете нашия уеб сайт: daikin.eu/minisite/international-key-accounts

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: office@daikin.at, www. daikin.bg
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