
 
 

 خبر صحفي
 

 توسعھا في اإلمارات وتفتتح متجرین جدیدین فیھاتواصل  "دایكن"
 

 :2017،  األول تشرین  17 ، اإلثنیندبي، االمارات العربیة المتحدة،  

 المسؤولة عن تصنیع وتطویر حزمة متكاملةالتدفئة والتهویة وتكییف الهواء و ، الشركة الیابانیة الرائدة في مجال ‘ندایك’  أعلنت

متجرین جدیدین تابعین لها في  في المنطقة عبر افتتاحعن توسیع شبكتها من وكاالت البیع  ،من منتجات وأنظمة تكییف الهواء

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

بنظام العاكس الجداریة المزودة  مكیفات الهواءانتشار سلسلة منتجاتها الجدیدة من  لتوسیع ‘دایكن’  وفي إطار سعي

)inverterوالمعتمدة على غاز التبرید ( R-32 )R-32 Inverter Wall Mounted Seriesأحد ‘يالعماد’  )، افتتحت شركة ،

دیرة في صالة العرض المحدثة ضمن منطقة  أغسطس 12یوم  دولة اإلمارات، في ‘دایكن’ الموزعین المعتمدین لدى عالمة

، الوكیل الرائد في مجال التدفئة والتهویة وتكییف ‘للتكییف ش.ذ.م.م ربنی’  قامت شركةكما  ،قدم مربع 800مساحة دبي ب

 سبتمبر.  13 بتاریخ الهواء في دولة اإلمارات، بافتتاح أولى صاالت العرض الحصریة التابعة لها في الشارقة

بغض النظر عن درجات الحرارة المرتفعة في منطقة الشرق  دیدة لتقدم أداء تبرید استثنائيالج جرى تصمیم سلسلة المنتجاتقد و 

 الضاغط، إلى جانب R-32 وغاز التبریداألوسط، وذلك من خالل جمعها بین أحدث التقنیات الرائدة مثل العین الذكیة، 

 ، والذي یعتبر تطویرًا لوحدة الضاغط الدوراني ‘ندایك’ي تصنعها ذال بنظام العاكس الترددي

 

والخدمات المتعلقة بمنتجات التدفئة، والتبرید، والتهویة،  للمبیعات ‘دایكن’ ضمن قائمة وكالء دخلت‘العمادي’  شركةُیذكر أن 

 وتبرید الهواء، منذ أربعة سنوات. 

 

"جرى بناء صالة العرض الجدیدة بشكل خاص ‘: العمادي’وبهذا الصدد، قالت سامانثا انتوني، مدیر التسویق لدى شركة 

، فضًال عن تعزیز تسویقها وانتشارها في سوق دولة اإلمارات ‘دایكن’ تطرحهاللتركیز على سلسلة المنتجات الجدیدة التي 

صالة  فإن دیدلخدمة العمالء جنبًا إلى جنب مع تعییننا لمهندس مبیعات ج نةالمستویات المحسّ وبفضل  ،العربیة المتحدة

منتجات إلى المنازل في ، فضًال عن خدمة توصیل ال‘دایكن’مجموعة واسعة وممیزة من منتجات توفر  دیرةالعرض في منطقة 

 ساعات فقط".  غضون ثالث

 

"ساهمت المهارات التقنیة العالیة التي ‘: نیر للتكییف ش.ذ.م.مب’شركة لدى  المدیر اإلداريوبذات السیاق، قال بیني ماثیو، 

في تعزیز نمو شركتنا بشكل ملحوظ ضمن سوق دولة اإلمارات ‘ بنیر’لـ الممیزة، جنبًا إلى جنب مع الحرفیة ‘دایكن’تتمتع بها 



 
ما یوفره هذا التعاون  بفضل‘أفضلمستقبل ’للوصول إلى  أمامنا الطریقسیمهد ‘ دایكن’العربیة المتحدة. ونعتقد أن تعاوننا مع 

 السوق".  فيالمزید من العمالء  ورضا من حلول تبرید عالیة المستوى، وممارسات صدیقة للبیئة، بما یتیح لنا كسب ثقة

 

في  والمتوفرة حالیاً  )VRVأحدث المنتجات المزودة بنظام غاز التبرید متغیر التدفق (تصنیع ‘ دایكن’وأكد السید ماثیو اعتماد 

تعاوننا مع تمیز بكفاءة استهالك طاقة عالیة، حیث قال: "یمتد ما توصلت إلیه التقنیات، وت أحدثالسوق، والتي تترافق مع 

سنوات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ویعكس التوسع الذي قمنا به النمو الممیز الذي یشهده سوق نحو عشر  إلى‘ دایكن’

 والتهویة وتكییف الهواء في دولة اإلمارات.التدفئة 

ة لریادة السوق المحلي، على جمیع في تصدر الشركدورًا كبیرًا ساهم ‘ بنیر’الخبرات التقنیة الممیزة التي تتمتع بها  وتلعب 

التي راكة )، وستسهم هذه الشVRVوتجهیز المنتجات المزودة بنظام غاز التبرید متغیر التدفق (التركیب و أصعدة التصمیم 

 دولة اإلمارات".  فيلمزید من المشاریع طرحنا لالرائدة في ‘ دایكن’خبراتنا الممیزة ومنتجات  تجمع

 

: "على ‘الشرق األوسط وأفریقیا دایكن’لدى  المدیر اإلداريولینك، وفي إطار حدیثه حول سلسلة المنتجات الجدیدة، قال تونا ج

بقدرتها على ضمان توفیر درجة  السرعة الثابتة، تتمیز المكیفات المزودة بنظام العاكسعكس مكیفات الهواء التقلیدیة ذات 

من  أعلى ومستویاتفي درجة حرارة  أقل اً تفاوت موفرةً لحفاظ على ثبات درجة حرارة الغرفة، ا قدرتها فيحرارة ثابتة عبر تعدیل 

 زات التقلیدیة". الطراب مقارنة أقل بكثیر ضجیجبإصدار الراحة، إلى جانب تمیزها 

 

على میزتین  تنطوي أیضاً سلسلة منتجات مكیفات الهواء الجداریة المزودة بنظام العاكس أن  إلى كما أشار السید جولینك

ضمن مكیفات الهواء، إلى  R-32تستخدم غاز التبرید  التي الشركة العالمیة األولى‘ دایكن’أساسیتین، تتمثل األولى بكون 

الثانیة فتتمثل في جانب كونها الشركة الوحیدة التي تعمل على تطویر وتصنیع مكیفات الهواء وغازات التبرید في آن معًا. أما 

% 50 تصل حتى أقل بنسبةكون هذا النظام العاكس األكثر مراعاًة للشروط البیئیة، إلى جانب كفاءته في استهالك الطاقة، 

 األنظمة التقلیدیة". ب مقارنة

 

ال ریوجي سانو، رئیس في المنطقة، ق‘ دایكن’عمل  ةوفي معرض تأكیده على أهمیة افتتاح صالتي العرض في دعم مسیر 

مع  على تواصل مباشر فهمنجاح الشركة،  مسیرة جزءًا مهمًا من‘ دایكن’ُیشكل وكالء : "‘الشرق األوسط وأفریقیادایكن ’شركة 

وفرت كل وقد كالئنا الممیزین. إذ ال یمكننا الوصول لجمیع األسواق بمفردنا، ومن هنا تنبع األهمیة الكبیرة لشبكة و  ،المستهلك

ونحتاج للمزید من الرؤیة التي تحتاجها شركتنا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ‘ بنیر للتكییف’و‘ العمادي’من شركتي 

 ."من التقدم ضمن سوق دولة اإلماراتصاالت العرض المشابهة لنحقق المزید 

 



 
 التجاریة في إطار حرص العالمةنشاء العدید من العالقات والشراكات إلبشكل مستمر ‘ دایكن’ سعي سانو إلىر السید اكما أش

یضمن تزوید الوكالء بجمیع  وذلك بشكلاإلمارات، بما فیها سوق  على تعزیز مستوى أداء الوكالء ضمن مختلف األسواق،

 ‘. دایكن’األدوات الالزمة لتعزیز حضور منتجات 

 

في دولة اإلمارات  لعالمتنا األبرز الوكالء‘ بنیر’و‘ العمادي’ تشكل كل من شركتيوفي ذات السیاق، أضاف تونا جولینك: "

یة التي لسوق، فقد قدمت كال الشركتین الرؤ العربیة المتحدة. وعلى الرغم من عدم اعتمادنا على وكاالت حصریة ضمن هذا ا

یسعدنا ما توصلت إلیه ‘. دایكن’ضمن المنطقة، إلى جانب تقدیرهما للفوائد الكبیرة التي توفرها منتجات ‘ دایكن’تحتاجها 

ة بفوائد سلسلة منتجاتنا المزودة بنظام العاكس، والتي عادت على الشرك حضور تعزیز ساهمت في استثماراتنا من نتائج ممیزة

 رائدًا في القطاع".  بل مشرق انطالقًا من كونها العبًا رئیسیاً لمستق‘ دایكن’جمة، وكلنا ثقة بتحقیق 

 

، وذلك كجزء من دعمها ةالمقبلاالشهر تخطط الفتتاح صالة عرض أخرى في الشارقة خالل ‘ العمادي’ُیذكر أن شركة 

 . خالل االشهر المقبلة أیضاً عرض أخرى في أبوظبي افتتاح صالة ‘ بنیر’كما تعتزم ‘. دایكن’المستمر لـ

 

 

 -انتهى-

 ‘دایكن’ نبذة عن

ألف موظف  68عالمیة رائدة في التدفئة والتهویة وتكییف الهواء، وتضم أكثر من یابانیة شركة ‘ الصناعیةدایكن ’ُتعد شركة 

وصیانة معدات مكیفات الهواء، ومعدات تطویر، وتصنیع، وبیع، ببشكل أساسي ‘ دایكن’ تختصفي مختلف أنحاء العالم. 

. ویقع مقر یةالتدفئة، والتهویة، والتبرید، وغازات التبرید، وغیرها من المواد الكیمیائیة األخرى، فضًال عن منتجات الهیدرولیك

 لعالم. بلدًا حول ا 150في  تحظى بحضور قويموقع تصنیع و  90الشركة الرئیسي في مدینة أوساكا في الیابان، كما تمتلك 

بیع لمجموعة متكاملة وأنظمة ما بعد الوخدمة الترویج والصیانة البیع و دمات خ ‘الشرق األوسط وأفریقیا دایكن’وتقدم شركة 

 مكیفات الهواء في دول مجلس التعاون الخلیجي، والشرق األوسط وأفریقیا. 

 

 "الشرق األوسط وأفریقیا دایكن’شركة 
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