
 

 دایكن وجاالكسي كولینج تكنولوجیز تنظمان فعالیة خاصة لعرض باقة من أحدث تقنیات التبرید
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لتسلیط سیتي‘ فستیفال دبي ’إنتركونتینتال فندق في خاصة فعالیة تكنولوجیز‘ كولینج ’جاالكسي شركة مع بالتعاون ’دایكن‘                  نّظمت
VRV المتغیر التبرید سائل تدفق وأنظمة (االنفرتر) العاكس الضاغط تقنیة تشمل التي ’دایكن‘ تقینات أحدث من باقة على                   الضوء
المقاولین من ضیفًا مئتین من اكثر بحضور الفعالیة وأقیمت الجانبین. بین مؤخرًا إبرامه تم الذي التعاون أعقاب في وذلك ،((                    
من بدءًا الرائدة، ’دایكن‘ منتجات استخدام علیها ینطوي التي الكثیرة المزایا استكشاف فرصة لهم أتیحت والذین                  واالستشاریین،

 الكفاءة التشغیلیة العالیة وانخفاض التكالیف، ووصوًال إلى حمایة البیئة والحفاظ علیها.

’دایكن‘ "تؤمن وأفریقیا‘: األوسط الشرق ’دایكن لشركة التنفیذي والرئیس اإلدارة مجلس رئیس میاتا، یوجي قال المناسبة،                   وبهذه
مع الشراكات وإبرام التعاون خالل من وذلك العالم، حول األسواق مختلف في الرائد وحضورها ألعمالها النمو تحقیق                   بأهمیة
المعتمد الموزع باعتبارها تكنولوجیز‘ كولینج ’جاالكسي شركة اختیار یسرنا لذلك أدائهم. بسویة واالرتقاء الموزعین                نخبة
بشكل سیسهم وإنما فحسب، اإلماراتیة السوق في ’دایكن‘ حضور تعزیز على ذلك یساعدنا لن إذ اإلمارات؛ دولة في                    لمنتجاتنا
واإلمكانات الواسعة الخبرات إلى استنادًا بها المتعلقة الخدمات وتقدیم وبیعها والتجاریة السكنیة منتجاتنا لفئات الترویج في                  فاعل

 الهائلة وشبكة الموزعین الواسعة التي تتمتع بها ’جاالكسي‘".

’جاالكسي‘ تقوم أن المقرر من الصلة، ذات األخرى التطبیقیة واألنظمة (VRV) المتغیر التبرید سائل تدفق أنظمة على                   وعالوة
الضاغط بتقنیة تعمل التي التكییف وأنظمة والتجاریة السكنیة ’دایكن‘ منتجات حلول من متكاملة مجموعة ودعم وتعزیز                  بتوزیع

 العاكس (االنفرتر)، باإلضافة إلى أدوات التحكم وقطع الغیار والملحقات في جمیع أنحاء اإلمارات.

من واسعة مجموعة من األمثل النحو على االستفادة ’جاالكسي‘ لعمالء تتیح التي السبل على الضوء الفعالیة تسلط أن المقرر                     ومن
المتاحة، األنظمة من الواسعة التشكیلة وتسهم العاكس. الضاغط بتقنیة تعمل التي المنتجات توفرها التي والتطبیقات                 االستخدامات
المشاریع في األنظمة هذه تطبیق نحو االنتقال جعل في ،((VRV المتغیر التبرید سائل تدفق أنظمة استخدام مرونة جانب                    إلى
للعمالء یتیح ما ’جاالكسي‘، توفره الذي القوي الدعم كله ذلك إلى ویضاف مضى. وقت أي من أسهل التجاریة أو                     السكنیة

 والمقاولین مجموعة هائلة من الحلول التي یمكنهم االستفادة منها.

’جاالكسي مع ’دایكن‘ "تتعاون المتحدة: العربیة اإلمارات في ’دایكن‘ لشركة المبیعات إدارة عام مدیر علویة، سامر قال                   بدوره،
أنظمة لقطاع المختلفة المتطلبات تواكب التي الخدمات أفضل تقدیم إلى تهدف راسخة تقنیة شراكة إلنشاء تكنولوجیز‘                  كولینج
جمیع تالئم جاهزة حلوًال ستوفر الشراكة هذه أن شك وال اإلمارات. دولة في (HVAC) الهواء وتكییف والتهویة                   التدفئة

 التطبیقات".

مجموعة لتعیین كبیرة استثمارات وّظفت قد بدري"، "مجموعة شركات إحدى وهي تكنولوجیز‘، كولینج ’جاالكسي شركة                  وكانت
الشركة تحظى كما والتجاریة. السكنیة التبرید أنظمة توزیع مجال في واسعة بخبرات یتمتعون ممن الرئیسیین الموظفین                  من

 بسجل حافل في مجال إدارة برامج التطویر والتسویق الخاصة بشبكات التوزیع.



في وخبراتنا معارفنا نطاق لتوسیع قدمًا نتطلع "نحن تكنولوجیز‘: كولینج ’جاالكسي شركة مدیر بدري، محمد قال جانبه،                   من
مدى على حثیثة جهودًا بذلنا وقد السكنیة. العقارات سوق في وتطبیقاتها (االنفرتر) العاكس الضاغط بتقنیة العاملة المنتجات                   مجال
الضاغط وأنظمة منتجات أنواع في الموسعة ’جاالكسي‘ معرفة وتشكل الشراكة. هذه إلبرام استعدادًا الماضیة العشر                 األشهر
الدعم تقدیم ویسرنا سواء. حد على والتجاریة السكنیة األسواق على الفوائد من بالكثیر ستعود مهمة میزة (االنفرتر)                   العاكس

 التقني والخدمات إلى عمالء ’دایكن‘، إلى جانب المقاولین والمهندسین".

هذه "تشكل وأفریقیا: األوسط الشرق منطقة في ’دایكن‘ لدى المبیعات إدارة رئیس نائب جولینك، تونا قال الفعالیة، ختام                    وفي
العمالء مع التواصل إلى تهدف حیث و’جاالكسي‘، ’دایكن‘ لشركتي المشترك العمل فریق ینظمها التي الجلسات أولى                  الفعالیة
والتهویة التدفئة أنظمة تصنیع مجال في الرائدة العالمیة الشركات إحدى ’دایكن‘ وتعد المتاحة. الدعم وأنماط بالخدمات                  وتعریفهم
في أحرزتها الذي الالفت للنجاح نظرًا اإلمارات دولة في واسعة وشهرة قوي بحضور تتمتع وهي ،(HVAC) الهواء                   وتكییف
تركیب وخبراء الموزعین من جدیدة قاعدة لتطویر حثیثة جهودًا نبذل ونحن الضخمة. بالمشاریع الخاصة المبیعات                 مجال
كولینج ’جاالكسي شركة صعید على أما العالیة. الكفاءة ذات ’دایكن‘ منتجات من واسعة مجموعة تقدیم عن فضًال                   األنظمة،

 تكنولوجیز‘، فإننا نعتزم المشاركة في المزید من المشاریع الصغیرة والمتوسطة، وتعزیز حضورنا االستثنائي في السوق".

 


