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 المستدامة والحلول الطاقة كفاءة تعزيز في هاًالفاعلةلمساهمات تقديراً 

 "  2020اإلمارات  براندز سوبرة "جائز تحصد "دايكن"

 

 xx1202 يناير -  " ًًفريقياإو وسطاأل الشرق دايكنحازتً "(Daikin MEA) ًً "جائزعلى  براندز سوبرةً

توفيرًًمجال في كرةتالمب التجارية العالماًت كإحدىًأبرز الرائدة مكانتها يؤكًد ،ًفيًإنجاٍزًجديًد"2020ًًماراًتاإل

ًً،ً"براندز سوبر"ًً.ًويأتيًحصولًالشركةًعلىًالجائزةًالمرموقةًمنوالتبريًد الهواء وتكييف والتهوية التدفئة حلول

ًالتجاريةًتخصصةًفيًتقييموالمًمستقلةالجهةًًال ًلتميّزهاًً ً،العالمات  آمنةمبتكرةًو بمنتجاًت العمالء تزويًد فًيتقديرا 

 .بيئيا ً

 

كبرى "دايكنً" وحلول منتجاًت وتحظى فيً واسعً نطاقً علىً تستخدمً حيثً عالية،ً  التجارية المشاريع بثقةً

 تحقيق وضمان يةالكربون نبعاثاًتالا وتقليل الطاقة استهالك كفاءة لتعزيزكونهاًمصّممةًخصيصا ًًًًوالصناعية

 ثقة،ًالًسيّماًوأنهاًدفعةًقويةًلتعزيزًًهامًقتًٍو في الجائزة على الشركة حصول يأتيًو.ًًدمينللمستخ التامة الراحة

 الجائزة وتعًد .ماراًتاإل دولة في فئتها ضمن الموثوقة التجارية العالماًت باعتبارهاًواحدةًمن "دايكنـً"ب المستهلك

 "نوفيشنإ غلوبال"ًو "فوربس" مثلًًةًالتيًحازتًعليهاًالشركةًسابقا ،المرموق الجوائز لمجموعةًًإضافةًهامة

ً.وغيرها "ًديزاين غوًدً"و

 

 دولة في التنافسية قدراتها تعزيز في دايكن":ً"نجحتًًوسطاأل الشرق براندز سوبر"ًًمدير لش،جنإ مايك وقال

بإدارةًكفؤةًًمارااإل عنًًًً،البيع بعًد ما دعم خدماًتحزمةًمتكاملةًمنًًًوت،ًمدعومةً   منةًواسعةًًمجموًعفضالً 

 غازاًت واستخدام الطاقة كفاءة مجال في التجارية تهاعالم ترسخًريادة التيالنوعيةًًًًنشاطاًتاًلوالمبتكرةًً المنتجاًت

 ً".بيئيا ً اآلمنة التبريًد

 

اختارتً"مجموعةً"":ًًوأفريقياًًوسطاأًل الشرق دايكن" فًي المبيعاًتًً-ًًرئيسال نائًب ،جغولن توناًًقال جهته، من

و ماراًتاإل دولة دايكن" التيًًًخدماتنا تقديم،ًفيًسبيلًًفريقياأو وسطاأل الشرق في عهاًًمصنل را ًمقلتكونًمركزاً 

ًا ًاحتياجات  ةماراتياإل السوق فيا ًًعام 15 مدى على الممتدة مسيرتنا خاللنجحناًًو .ةقليميواإلةًًالمحلي لسوقينتلبي

،ًزعيًنموال وشبكة وخدماتنا مبيعاتنا نطاق وتوسيع ووجودناًًجهودنا تعزيز خالل من عمالناأً وتنمية تطويريًًف

عنً  ً".ماراًتاإل دولة في الشاملةًالتنميةًدفعًمسار في بفعاليةًلمساهمةوا المستدامة للحلول الترويجفضالً 

ً

 ةالمساهم الشركاًتًًفضلأًًبين من كواحدة ةيالماض السنواًت دىم على التجارية عالمتنا زًتبر:ً"ًجغولًن فضاأو

 من واسعة مجموعة قدمًت حيًث ،الهواء وتكييف التهويةو التدفئةوقًًس دفعًمسارًنموًواستدامةًًفي ةوالمؤثر

وًًوالتكييف التبريًد وحداًت بين تتراوح التي لالحلو واستطعناًًالضخمةًًمبرداًتال جهزًةأو المنفصلةالصغيرةً ً.
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رائدةًمنً مةالعك وانتشارها التجاريًة عالمتنا نطاق توسيع على ،ًكماًعملناهامة لمشاريع عقوًد الحصولًعلى

 ".ًالطرازًاألول

ً

ًضمنهًاالدولًالتيًنعملًاألسواقًوضمنًكافةًًاألبرزإلىًأنًنصبحًالعالمةًالتجاريةًًقدما ًًنسعًى:ً"واختتمًغولنًج

ًاألوسطًوأفريقيامنطقةًًفيًً ًالريادةًضمنًالشرق ًإيجابيًوتحقيق ًإحداثًتحول ًإلى ًبرؤيةًطموحةًتهدف ،ًمدفوعين

قطاعًالتدفئةًوالتهويةًوتكييفًالهواء،ًمنًخاللًتوظيفًالقدراتًالعاليةًوالمزاياًالتنافسيةًلحلولناًالمبتكرةًفيً

ًمجالًتحسينًكفاءةًاستهالكًالطاقةًوجودةًالهواءًوتعزيزًحمايةًالبيئة.ً"

 

منًً والتهويةًوتكييفًالهواء،ًفيًمجالًالتدفئةًًوتحظىًباعترافًعالميًًوقعهاًكشركةًرائدةًومبتكرةًًموانطالقاً 

ًًًًتمضي بالتزاماتها"دايكن" الوفاءً فيً وًًقدماً  ًًالبيئيةً في بالمساهمةً تقنياتهًااالرتقاءً خاللً منً المجتمعً ًرفاهيةً

ًتعملًعًًالمتطورة ًالتي ًالخضراء، ًاالوحلولها ًالهواءًوتقليل ًنوعية ًتحسين ًاألضرارالحدًمنًًوًًالكربونيًةنبعاثاتًًلى

 طبقةًاألوزونً.التيًتلحقًًب

ً

مواقعًالًًأبرزًًمصنعًفي100ًًألفًموظفًحولًالعالم،ًباإلضافةًإلىًأكثرًمن80ًًًًوتضمًشركةً"دايكن"ًحاليا ًً

كماًاستطاعتًًً.بلدا 150ًًًمنتجاتًالشركةًفيًأكثرًمنًًوتوزيعًًويتمًبيعًًأنحاءًالعالم.ًًمختلفًًستراتيجيةًفيًًاال

وذلكًللسنةً،2019ًًالسنةًالماليةًًًًخاللًًمليارًدوالر23.8ًً%ًفيًمبيعاتها،ًأيًماًيعادل2.8ًًتحقيقًزيادةًبنسبةًً

 العاشرةًعلىًالتوالي.ًً

ً

وهوًماًمليارًدوالر،65ًًًًًًحواليًًتضاعفتًإلىوعةًدايكن"ًً"مجمًًويجدرًالذكرًبأّنًالقيمةًالسوقيةًاإلجماليةًلـ

ًسبيلًمواجهةًالتحدياتًالناشئةًضمًناستراتيجيةًمرونةًاألعمالًالتيًتتبعهاًفيًًًًإلىًنجاحًًيعودًبالدرجةًاألولى

ًالضخمةًًالعالميًًالقتصادًًاال ًاستثماراتها ًإلى ًاومتقلب،ًباإلضافة ًااإلجراءات ًالتيًتتبعهاًًالستباقية إطارًًًفيألخرى

ً".20دارةًاالستراتيجيةً"فيوجنًًخطتهاًلإل
ً

 - انتهى-

 "دايكن":نبذة عن شركة 

وحلولً التبريدً ومنتجاتً والتهويةً والتدفئةً الهواءً مكيفاتً وتصنيعً تطويرً مجالً فيً رائدةً عالميةً شركةً هيً للصناعاتً دايكنً

ًً اليابانًعام فيً التيًتأسستً الشركة،ً الجودة.ًوتسعىً المتقدمةًوعاليةً السكنيةًوالتجاريةًوالصناعيةً إلىًدمج1924ًًالتطبيقاتً ً،

لكًإلنشاءًتقنياتًمبتكرةًجديدةًمنًخاللًتوقعًالمتطلباتًالمستقبليةًللعمالءًوالمجتمعًبشكلًعام.ًوعلىًمدىًالخبرةًمعًالتجربةًوذ

عن100ًًًألفًموظف،ًباإلضافةًإلى80ًًًًتسعةًعقودًمتتالية،ًحافظتًدايكنًعلىًريادتهاًحيثًتضمًإلىًعائلتهاًاليومًً مصنع،ًفضالً 

 .دولةًحولًالعالم150ًحضورهاًفيً

ً

"دايكنًالشرقًاألوسطًوأفريقيا"ًعلىًتوفيرًالدعمًوخدماتًماًبعدًالبيع،ًلمجموعةًكاملةًمنًمعداتًوأنظمةًالتكييفًفيًًوتعملًً

 جميعًدولًمجلسًالتعاونًالخليجيًوالشرقًاألوسطًوأفريقيًا


