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تقديراً لمساهماتهاًالفاعلة في تعزيز كفاءة الطاقة والحلول المستدامة

"دايكن" تحصد جائزة "سوبر براندز اإلمارات "2020
xxيناير  - 2021حازتً "دايكن الشرق األوسط وإفريقيا"ًً( )Daikin MEAعلىًًجائزةً "سوبر براندز
ت التجارية المبتكرة في مجالًتوفيرً
ً،فيًإنجازًجدي ًد يؤك ًد مكانتها الرائدة كإحدىًأبرز العالما ً
تً"2020
اإلمارا ً
ٍ
حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبري ًدً.ويأتيًحصولًالشركةًعلىًالجائزةًالمرموقةًمنً"سوبر براندز ً"ًً،
ت مبتكرةًوآمنة
ي تزوي ًد العمالء بمنتجا ً
الجهةًالمستقلةًوالمتخصصةًفيًتقييمًالعالماتًالتجارية ً ،تقديراًلتميّزهاًف ً
بيئياً.
ت وحلول ً"دايكن" بثقةً عالية ً،حيثً تستخدمً علىً نطاقً واسعً فيً كبرى المشاريع التجارية
وتحظى منتجا ً
ت الكربونية وضمان تحقيق
والصناعية ًكونهاًمص ّممةًخصيصا ًلتعزيز كفاءة استهالك الطاقة وتقليل االنبعاثا ً
تًهامً،الًسيّماًوأنهاًدفعةًقويةًلتعزيزًثقة
الراحة التامة للمستخدمينً ً.ويأتي حصول الشركة على الجائزة في وق ًٍ
ت .وتع ًد الجائزة
ت التجارية الموثوقة ضمن فئتها في دولة اإلمارا ً
المستهلك بـً"دايكن" باعتبارهاًواحدةًمن العالما ً
إضافةًهامة ًلمجموعة الجوائز المرموقةًالتيًحازتًعليهاًالشركةًسابقاً ،مثل "فوربس" ًو"غلوبال إنوفيشن"
و ً"غو ًد ديزاين"ً وغيرهاً .
وقال مايك إنجلش ،مدير ً"سوبر براندز الشرق األوسط""ً:نجحت ًدايكن في تعزيز قدراتها التنافسية في دولة
عةًواسعة ًمن
ت دعم ما بع ًد البيعً ،فضالًعن ًمجمو ً
اإلماراتً،مدعومةًبإدارةًكفؤة ً ًوحزمةًمتكاملةًمن ًخدما ً
ت
تًالنوعيةًالتي ترسخًريادة عالمتها التجارية في مجال كفاءة الطاقة واستخدام غازا ً
ت المبتكرةًواًلنشاطا ً
المنتجا ً
التبري ًد اآلمنة بيئياً"ً .
ألوسط ًوأفريقيا""ً :اختارتً"مجموعةً
ي "دايكن الشرق ا ً
تفً
ب الرئيس ًً -المبيعا ً
من جهته ،قال ًتونا غولنج ،نائ ً
ت لتكونًمركزاًومقراً لمصنعها ً في الشرق األوسط وأفريقياً،فيًسبيل ًتقديم خدماتنا ًالتيً
دايكن" دولة اإلمارا ً
تلبيًاحتياجاتًالسوقين المحليةًواإلقليمية .ونجحناًخالل مسيرتنا الممتدة على مدى  15عاماًفي السوق اإلماراتية
نً،
في ًتطوير وتنمية ًأعمالنا من خالل تعزيز جهودنا ًووجودنا وتوسيع نطاق مبيعاتنا وخدماتنا وشبكة الموزعي ً
ت"ً .
فضالًعنًالترويج للحلول المستدامة والمساهمةًبفعالية في دفعًمسارًالتنميةًالشاملة في دولة اإلمارا ً
ً
ت المساهمة
ت الماضية كواحدة من بينًأفضلًالشركا ً
ت عالمتنا التجارية على مدى السنوا ً
ج"ً:برز ً
وأضاف غولًن ً
ت مجموعة واسعة من
ث قدم ً
والمؤثرة في ًدفعًمسارًنموًواستدامة سوق ًالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ،حي ً
تًًالضخمة ً.واستطعناً
ت التبري ًد والتكييفًًالصغيرةً والمنفصلة وأجهزًة المبردا ً
الحلول التي تتراوح بين وحدا ً
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الحصولًعلى عقو ًد لمشاريع هامةً،كماًعملنا على توسيع نطاق عالمتنا التجاري ًة وانتشارها كعالمة رائدةًمنً
الطرازًاألول"ً.
ً
ىًقدماًًإلىًأنًنصبحًالعالمةًالتجاريةًاألبرزًضمنًكافةًاألسواقًوالدولًالتيًنعملًضمنهًاً
ج"ً:نسع ً
واختتمًغولن ً
فيًمنطقةًالشرقًاألوسطًوأفريقياً،مدفوعينًبرؤيةًطموحةًتهدفًإلىًإحداثًتحولًإيجابيًوتحقيقًالريادةًضمنً
قطاعًالتدفئةًوالتهويةًوتكييفًالهواءً،منًخاللًتوظيفًالقدراتًالعاليةًوالمزاياًالتنافسيةًلحلولناًالمبتكرةًفيً
مجالًتحسينًكفاءةًاستهالكًالطاقةًوجودةًالهواءًوتعزيزًحمايةًالبيئةً "ً .
وانطالقاًمن ًموقعهاًكشركةًرائدةًومبتكرة ًوتحظىًباعترافًعالمي ًفيًمجالًالتدفئة ًوالتهويةًوتكييفًالهواءً،
تمضيًً"دايكن"ًًقدماً فيً الوفاءً بالتزاماتهاًًالبيئيةً والمساهمةً فيًًاالرتقاءً برفاهيةً المجتمعً منً خاللً تقنياتهًاً
المتطورةًوحلولهاًالخضراءً،التيًتعملًعلىًتحسينًنوعيةًالهواءًوتقليلًاالنبعاثاتًالكربوني ًةًوالحدًمنًاألضرارً
التيًتلحقًًبطبقةًاألوزونً.
ً
وتضمًشركةً"دايكن"ًحاليا ًً 80ألفًموظفًحولًالعالمً،باإلضافةًإلىًأكثرًمن ًً 100مصنعًفي ًأبرز ًالمواقعً
االستراتيجيةًفي ًمختلف ًأنحاءًالعالمً .ويتمًبيع ًوتوزيع ًمنتجاتًالشركةًفيًأكثرًمن ًً 150بلداًً .كماًاستطاعتً
تحقيقًزيادةًبنسبةًً%2.8فيًمبيعاتهاً،أيًماًيعادل ًً 23.8مليارًدوالر ًخالل ًالسنةًالمالية ًً ،2019وذلكًللسنةً
العاشرةًعلىًالتواليً.
ً
ّ
ويجدرًالذكرًبأنًالقيمةًالسوقيةًاإلجماليةًلـ ً"مجموعةًدايكن" ًتضاعفتًإلى ًحوالي ًً 65مليارًدوالرً ،وهوًماً
نً
يعودًبالدرجةًاألولىًإلىًنجاحًاستراتيجيةًمرونةًاألعمالًالتيًتتبعهاًفيًسبيلًمواجهةًالتحدياتًالناشئةًضم ً
االقتصادًالعالميًالمتقلبً،باإلضافةًإلىًاستثماراتهاًالضخمةًواإلجراءاتًاالستباقيةًاألخرىًالتيًتتبعهاًفيًإطارً
خطتهاًلإلدارةًاالستراتيجيةً"فيوجنًً ."20
ً

انتهى-نبذة عن شركة "دايكن":
دايكنً للصناعاتً هيً شركةً عالميةً رائدةً فيً مجالً تطويرً وتصنيعً مكيفاتً الهواءً والتدفئةً والتهويةً ومنتجاتً التبريدً وحلولً
التطبيقاتًالسكنيةًوالتجاريةًوالصناعيةًالمتقدمةًوعاليةًالجودةً.وتسعىًالشركةً،التيًتأسستًفيًاليابانًعام ًً،1924إلىًدمجً
الخبرةًمعًالتجربةًوذ لكًإلنشاءًتقنياتًمبتكرةًجديدةًمنًخاللًتوقعًالمتطلباتًالمستقبليةًللعمالءًوالمجتمعًبشكلًعامً.وعلىًمدىً
تسعةًعقودًمتتاليةً،حافظتًدايكنًعلىًريادتهاًحيثًتضمًإلىًعائلتهاًاليومًً80ألفًموظفً،باإلضافةًإلىًً100مصنعً،فضالًعنً
حضورهاًفيًً150دولةًحولًالعالم.
ً
وتعمل ً "دايكنًالشرقًاألوسطًوأفريقيا"ًعلىًتوفيرًالدعمًوخدماتًماًبعدًالبيعً،لمجموعةًكاملةًمنًمعداتًوأنظمةًالتكييفًفيً
جميعًدولًمجلسًالتعاونًالخليجيًوالشرقًاألوسطًوأفريقياً

