Отговаряме на вашите нужди по

лесен начин

Магазин
Ресторант

Хотел
Бензиностанция

ЕКИП ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ

ПОДКРЕПЯМЕ ВИ
ВЪВ ВСЯКА
ВАША СТЪПКА

Не искате ли нещата да са

лесни?
ЕФЕКТИВНОСТ

• Кратки и прости начини за комуни

Никой наистина не търси сложност в бизнеса, понеже това често води до

проектирането до монтажа, валид

грешки, закъснения или загуби. За съжаление светът, в който всички ние

• Насоки относно последните мест

правим бизнес, понякога е доста сложен. Като търсим по-нататъшно
развитие на бизнеса, ние всички разширяваме международните си
дейности. И това не прави нещата лесни.
Като мултинационална компания, вие заслужавате най-добрите
партньори. Партньори, които могат да разрешат проблемите
ви и да се чувствате комфортно. С Daikin вие сте намерили
такъв партньор.

УЕДНАКВЯВАНЕ

Тъй като Daikin би искала нещата да бъдат лесни … за вас.

• Предварително договорени

И ние можем да ви помогнем с това.

потоци за покупки за вашите

Ето защо ние разработихме нашата Международна

международни пазари

партньорска програма. Програма, която ще включва
всички елементи, които ще направят живота ви по-лесен,
персонализирана към вашата ситуация и нужди.
За тази цел ние също имаме специална група от хора,
нашият екип за международни ключови клиенти,
експерти в бизнеса и истински организатори. Те могат да
разчитат на световна мрежа от колеги и партньори във

• Можете да разчитате на
широка мрежа за поддръжка и
следпродажбено обслужване
за всички ваши международни
нужди
• Можете да разчитате на

всички сегменти и аспекти на нашия бизнес. Те са винаги на

международен гаранционен

разположение да ви помогнат.

пакет с еднакви процедури

1 МЕЖДУН
ТОЧКА ЗА

Вашият международен партнь

Уникално техничес

Централно разположен

> Гарантира б

и интелигентни

> Създава ко

предимст

Нека видим какво те и Daikin могат да направят за вас…
			… да направят нещата по-лесни.

Предимствата за ВАС
• Осигуряване на комфорт за вашите клиенти по
всяко време
• Гарантиране на непрекъсваемостта на бизнес
процесите

ПРОЗРАЧНОСТ
• Цените за оборудване и услуги за

• Поддръжка за оптимизиране на р
вашата ОВК инсталация

Предимствата за ВАС
• Помагаме ви да осигурим повече завършени проекти и
ви спестяваме време и пари

• Помагаме ви да спазвате законовите изисквания

икация по време на цикъла на проекта от

дни във всички международни пазари

тни регламенти и държавни програми

ГЪВКАВОСТ

НАРОДНА
А КОНТАКТ

ьор/организатор/координатор

ско ноу-хау и опит

ние в Брюксел (Белгия)

бързи, прости

• Можете да разчитате на нашата
международна мрежа от
сертифицирани монтажници
на Daikin ИЛИ да използвате
вашите собствени надеждни
партньори
• Най-изгодните планове
за покупка, включително
признаване на обеми

и комуникации

онкурентно

Предимствата за ВАС

тво за Вас

• Насладете се на свободата в партньорството ни
• Най-добрата стойност за Вашите средства

вашите международни покупки

разходите през жизнения цикъл на

Предимствата за ВАС

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

• Предимство от лесно бюджетиране/поръчки

инвестицията в енергийно ефективно ОВК и
правилната поддръжка могат годишно да ви
спестят € 15 000 за магазин, като същевременно
намалят емисиите на CO2 с 10 тона годишно за
магазин.

• Увеличете рентабилността и/или завършете
повече проекти със същите капиталови
разходи

можете да имате безплатно отопление, когато
разглеждате вашата сграда като цяло.

Daikin

Подкрепяме ви
във всяка ваша стъпка

Daikin Europe N.V.: Компанията
През 1973 г. Daikin Industries Ltd. създаде Daikin Europe N.V.,
за да персонализира продуктите на Daikin за специфичните
нужди и изисквания на Европа, Близкия изток, Русия и
Африка (ЕМЕА). С помощта на нашата обширна мрежа от над
5400 служители в 50 страни от EMEA, можем да предоставим
локална поддръжка на нашите клиенти, където и да се
намират те.
Daikin произвежда високоефективна и пълна гама от
качествени климатични продукти за вътрешно отопление и
системи за търговски, битови и промишлени приложения.
Продуктовата ни гама се състои от отопление, вентилация,
климатици, системи за контрол, приложни системи и
хладилни продукти.

Daikin води пътя
Ние считаме устойчивостта на околната среда за една от
нашите основни ценности и това е отразено във всичко,
което правим. Това ни доведе до първата линия при
разработването на нови хладилни агенти, като също сме
пионер в нулево-енергийните сгради и сме един от найголемите участници при иновациите и разработването на
водещи технологии на пазара.
Ние гледаме в дългосрочен план, а вие?
Можете да намерите повече фирмена информация на нашия
уеб сайт www.daikin.eu

ECPBG13-520A
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

За повече информация относно международните
ключови клиенти, моля свържете се с:
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:
www.daikin.eu/international-key-accounts
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