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 في مصر  تفتتح مقرھا الجدید دایكن""

 
 الترویج مع في السوق المصریة الشركةوریادة الخطوة تھدف إلى تعزیز حضور 

 الةتكییف الفعّ لحلول ال
 

، الشركة العالمیة الرائدة في مجال ابتكار وتوفیر حلول )Daikinأعلنت "دایكن" ( - 2019 دیسمبر 18
ومنتجات تكییف الھواء والتدفئة والتھویة والتبرید المتقدمة للتطبیقات السكنیة والتجاریة والصناعیة، عن افتتاح 

وتھدف الشركة من . ةمصر في إطار مساعیھا لتوسیع حضورھا في السوق المصریجمھوریة جدید في ال المقر
 . مصرفي إلى تعزیز تواجدھا وتوفیر خدمات الدعم األساسیة لقاعدة عمالئھا  ذلكخالل 

 
تماشیاً مع خطتنا اإلداریة  مبیعات الشرق األوسط وأفریقیا لدى "دایكن": "  -وقال تونا غولنج، نائب الرئیس 

)0 (Fusion 2ب مبیعات جدیدة.، نسعى إلى تعزیز توسعنا في مختلف األسواق من خالل افتتاح شركات ومكات 
، حققنا نمواً ملحوظاً وبنینا سمعة قویة في السوق المحلیة، 2016فمنذ تأسیس شركة "دایكن مصر" في العام 

مما جعلنا من أھم الالعبین الرئیسیین في السوق المصري مدفوعین بحضور فعّال وإمكانات تشغیلیة رائدة 
 ساھمت في ترسیخ آفاق التوسع للشركة".

افتتاح المقر الجدید كاستثماراً جدیداً لنا وإضافة ھاّمة لمواصلة جھودنا لتحقیق حلمنا ورؤیتنا في التوسع یأتي و"
وترسیخ ریادتنا في السوق في كافة الدول التي نعمل فیھا، باإلضافة إلى الترویج لحلولنا في مجال تكییف الھواء 

  ."والتدفئة والتھویة والتبرید والمساھمة في دعم المجتمع
 

ع یمدیر عام شركة "دایكن مصر": "تعد جمھوریة مصر سوقاً واعدة لمشار، شونشي موشیاكيمن جانبھ، قال 
 ،ملیون نسمة 23واسعة النطاق. ومن المتوقع أن یرتفع عدد السكان الحالي للقاھرة والبالغ ال لسكنیةالتطویر ا

، حیث یقترن ھذا االرتفاع بشكل تلقائي مع االستثمارات في بناء 2050ملیون نسمة في العام  40إلى أكثر من 
المساحات المكتبیة ومراكز البیع بالتجزئة وقطاع الرعایة الصحیة. وبالتالي، من المتوقع حدوث نمو كبیر في 

 ."سوق تكییف الھواء
 

 دایكن في دبي،المقر الرئیسي لوبالتعاون مع  الجدید في مصر، مقرنامن خالل افتتاح وأضاف موشیاكي: "
  األعمال التي تنافس بقوة على المشاریع الكبرى مستفیدین من معرفةمجاالت فإننا نضع األساس لتطویر 

رة ومن خالل منتجاتنا الموفّ بالسوق المحلیة وخبرتھا االستثماریة. ) BPE Partners( "بارتنرزبي پي إي " شریكنا
توسیع أعمالنا التجاریة ، نستعد في "دایكن" إلى والصناعیة لالستخدامات السكنیة والتجاریةوالمصممة للطاقة 

تحقیق مزید من السوق منطلقاً لنا لھذه سیكون النجاح الذي سنحققھ في  ، حیثةبشكل كبیر في السوق المصری
   لنمو والتطور المستقبلي في منطقة الشرق األوسط وأفریقیا". ا
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لمجموعة واسعة من  والصیانة البیع "دایكن مصر" الجدید الواقع في القاھرة على تقدیم خدماتمقروسیساعد 

والترویج لھا في جمیع أنحاء مصر.  (Chillers)المبردات و ,VRV ,من السبلیت أنظمة ومعدات تكییف الھواء
كحل متكامل لتكییف الھواء، إلى جانب  (VRV)الجدید على نظام تدفق التبرید المتغیر الذكي  مقروسیحتوي ال

على ، والصیانة لمبیعاتا مقر باالضافة الىكما سیحتوي ال. التحكم وإدارة المبانيب األخرى الخاصة نظمةاأل
مع العمالء  للتواصلمن موظفي "دایكن"  مؤھل وسیكون ھناك أیضاً فریق. العرضصلة مركز للتدریب و

 الجدد والقدامى والعمل على تلبیة متطلباتھم.
 

 -انتھى-
 
 

 : للصناعات دایكن
وحلول دایكن للصناعات ھي شركة عالمیة رائدة في مجال تطویر وتصنیع مكیفات الھواء والتدفئة والتھویة ومنتجات التبرید 

، إلى دمج 1924التطبیقات السكنیة والتجاریة والصناعیة المتقدمة وعالیة الجودة. وتسعى الشركة، التي تأسست في الیابان عام 
الخبرة مع التجربة وذلك إلنشاء تقنیات مبتكرة جدیدة من خالل توقع المتطلبات المستقبلیة للعمالء والمجتمع بشكل عام. وعلى 

مصنع،  90ألف موظف، باإلضافة إلى  76لیة، حافظت دایكن على ریادتھا حیث تضم إلى عائلتھا الیوم مدى تسعة عقود متتا
 دولة حول العالم. 150فضالً عن حضورھا في 

 
وتعمل "دایكن الشرق األوسط وأفریقیا" على توفیر الدعم وخدمات ما بعد البیع لمجموعة كاملة من معدات وأنظمة التكییف في 

 .س التعاون الخلیجي والشرق األوسط وأفریقیاجمیع دول مجل
 

)، إحدى شركات صنادیق األسھم الخاصة الرائدة في مصر، وذلك BPE Partners" شراكة مع (دایكنوفي مصر، عقدت "
. وتقوم الشركة 2016لتأسیس "دایكن مصر لتكییف الھواء" ومقرھا القاھرة، والتي بدأت عملیاتھا في شھر أغسطس من العام 

فیر خدمات ترویج وبیع وخدمات دعم ما بعد البیع لكامل أنظمة تكییف الھواء والتدفئة والتھویة والتبرید التي تباع في السوق بتو
 المحلي.  

 
 

For further information, please contact: 
 
Orient Planet Group (OPG)  
Tel:  +971 4 4562888 
Email: media@orientplanet.com 
Website: www.orientplanet.com 
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