
 
 

 ضمانالبالتعاون مع شركة  أول معرض حصري لمنتجاتها في رأس الخيمة حاافتت

  تعتزم توسيع أعمالها في دولة اإلماراتدايكن  
 

2018 أكتوبر 10 –دبي ، اإلمارات العربية المتحدة   

 

لتنمية أعمالها في  سعيهاعن تصنيع معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء،  مجال الرائدة عالميًا فياليابانية ، الشركة ‘دايكن’أعلنت 
في لها أول صالة عرض حصرية وبدأت الشركة تنفيذ خطتها التوسعية من خالل افتتاح اإلمارات عبر توسيع شبكة مبيعاتها في الدولة. 

وتعتزم الشركة افتتاح عددًا من  .رأس الخيمةلعالمة دايكن في  معتمدالموّزع ال، ضمان لألجهزة الكهربائيةالشركة مع  بالتعاون رأس الخيمة 
 خالل األشهر القادمة.  خرى صاالت العرض في اإلمارات اال

يرتكز نمو عالمة دايكن على ثالثة أركان رئيسية "لدى دايكن:  ، نائب رئيس إدارة المبيعات في الشرق األوسط وأفريقياجقال تونا جولينو 
العالمة الرائدة على مستوى العالم، ومنتجاتها المتفوقة التي توفر الراحة والكفاءة وتخفض تكاليف الطاقة التي يتكبدها وهي سمعة 

ضمان هي خير الشركة . ونعتبر المستخدمين، فضاًل عن شبكة من الموّزعين الممّيزين القادرين على تمثيل العالمة التجارية بصورة راقية
 ." عين الذي نتطلع إليهمستوى الموز مثال على 

دايكن. وأضاف:  ألعماللدى دايكن على أهمية السوق اإلماراتية بالنسبة  ماراتاإلدولة ، المدير العام للمبيعات في سامر علويةبدوره شّدد 
 اً عمراني لكونها دولة دائمة التجدد وتشهد تطوراً  نظراً  في المنطقةالتجارية دايكن عالمة لنمو  اً رئيسي اً اإلمارات العربية المتحدة محرك تعدّ "

رأس الخيمة الستضافة صالة اخترنا ، الدولةعلى صعيد  ناشبكة مبيعاتالطموحة تشمل توسيع خطتنا التوسعية في حين أن و . اً واقتصادي
 لنا."عرض حصرية أخرى 

خالل تصميم مكيفات داخلية مبتكرة، ويتميز بوجود مجموعة  يقدم المعرض الجديد الواقع في منطقة النخيل حلواًل ألصحاب المنازل منو 
 . "VRVو"العاكس )االنفرتر( المنتجات الكاملة بتقنيات 

هذا المعرض ال يقتصر على بيع المنتجات، بل يوفر تجربة متكاملة مميزة للعمالء، مال: "الضمان، سيف الدين الوقال المدير العام لشركة 
بما في ذلك شراء منتجات عالية الكفاءة، وخدمات تركيب احترافية وخدمات ما بعد البيع. كما سيشكل المعرض نقطة تواصل مع عمالئنا 

  تتيح لنا رصد احتياجاتهم المتغّيرة وتطوير خدماتنا بناء عليها."

، وتتمّيز بتقديم منتجات عالية الكفاءة وصديقة التدفئة والتبريد وتكييف الهواء حلولتعتبر دايكن الصناعية الشركة الرائدة في العالم في و 
في ثمانينيات القرن الماضي.  VRVبكونها من األكثر ابتكارًا في الصناعة، ال سيما وأنها اخترعت تقنية للبيئة. وتشتهر الشركة اليابانية 

 دولة.  150مركز انتاج وتواجد في  90ألف موظف حول العالم، ولديها  70ويعمل لدى الشركة حوالي 

 -انتهى  -

 

 



 
 

كة دايكن  عن شر

يد وتكييف الهواء, وتضم أكبر من  ي مجال التدفئة والتبر
 
ي العالم ف

 
كة الرائدة ف العالم.  ألف موظف حول 70تعتبر دايكن الصناعية الشر

يد والمواد الكيميائية األخرى  يد وغازات التبر ي تصنيع معدات تكييف الهواء والتدفئة والتهوية والتبر
 
ي المقام األول ف

 
م دايكن ف وكذلك وتلب  

ي اليابان ويوجد 
 
ي أوساكا ف

 
قاعدة  90المنتجات الهيدروليكية النفطية وبيعها وتقديم الدعم ما بعد البيع. ويقع مقر الرئيسي لدايكن ف

ي اكبر من 
 
 دولة حول العالم.  150إنتاج عالمية ومبيعات ف

ي جميع 
 
ق األوسط وأفريقيا بتسويق وتوفبر خدمة الدعم ما بعد البيع لمجموعة كاملة من أجهزة وأنظمة تكييف الهواء ف تقوم دايكن الشر

ق األوسط وأفريقيا.  ي ومنطقة الشر  دول مجلس التعاون الخليجر

 

كة الضمان  عن شر

ي عام تأ
 
كة "الضمان لألجهزة الكهربائية" ف ي رأس الخيمة ،  1993سست شر

 
ة ما بعد البيع الجهزة بيع وخدمالأعمال وتقدم ، وتقع ف

ي  لكافة المتطلبات تكييف الهواء
 .والفلل والفنادق المبان 
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