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Tak naprawdę nikt nie szuka skomplikowanych rozwiązań w biznesie, 
ponieważ skomplikowane rozwiązania często prowadzą do błędów, 
opóźnień i strat. Niestety, świat wszystkich, którzy prowadzą swoje 
firmy bywa czasami złożony. Patrząc z punktu widzenia rozwoju 
biznesowego, wszyscy poszerzamy zakres naszych działań w skali 
międzynarodowej. A to powoduje, że sprawy stają się jeszcze 
bardziej złożone. 

Jako międzynarodowa firma, zasługujesz na 
najlepszych partnerów. Partnerów, którzy uchronią 
Cię przed troskami, dzięki którym znowu poczujesz się 
komfortowo. Już znalazłeś takiego partnera - to Daikin. 
Ponieważ Daikin stawia na proste rozwiązania… dla Ciebie.
Jesteśmy po to, aby pomóc Ci w znajdowaniu najprostszych 
rozwiązań. 
To właśnie dlatego opracowaliśmy Program współpracy 
międzynarodowej. Program, który będzie obejmował 
wszystkie te elementy, które uczynią Twoje życie 
łatwiejszym, dostosowany do sytuacji i potrzeb.
Posiadamy także wykwalifikowaną grupę pracowników, 
nasz zespół. ds. międzynarodowej obsługi klienta, 
ekspertów w swojej branży i prawdziwych organizatorów. 
Mogą oni polegać na ogólnoświatowej sieci kolegów 
i partnerów we wszystkich segmentach i aspektach naszej 
działalności. Zawsze dostępni, aby Ci pomóc.

Zobacz co Daikin może zrobić dla Ciebie… 
    … aby uprościć Twoje działania.

WYDAJNOŚĆ
•	Krótkie	i proste	drogi	komunikacyjne	w całym	cyklu	projektowym,	

od	projektowania	do	instalacji,	obowiązujące	na	wszystkich	rynkach	

międzynarodowych

•	Porady	w zakresie	najnowszych	przepisów	lokalnych i programów	

rządowych

UJEDNOLICENIE
•	Wstępnie	uzgodnione	

warunki	zaopatrzenia	na	rynki	

międzynarodowe

•	Najbardziej	rozległe	wsparcie	

i sieć	po-sprzedaży	spełniające	

wszystkie	potrzeby	w skali	

międzynarodowej

•	Międzynarodowy	pakiet	

gwarancyjny	z ujednoliconymi	

procedurami

PRZEJRZYSTOŚĆ
•	Koszt	urządzeń	i usług	-	zakupy	międzynarodowe

•	Pomoc	w zoptymalizowaniu	kosztów	cyklu	eksploatacji	instalacji	HVAC

1 MIĘDZYNARODOWY 
PUNKT KONTAKTU

Międzynarodowy usprawniacz/organizator/koordynator

Unikalna wiedza i ekspertyza techniczna

Lokalizacja w centrum Brukseli (BE)

  > Szybka, prosta i inteligentna komunikacja

> Tworzenie przewagi konkurencyjnej

Korzyści	dla	Ciebie
•	Komfort przez cały czas

•	Gwarancja	ciągłości	biznesu

Chcesz, aby wszystko było 
prostsze ?



inwestując w wysokowydajny system HVAC 
i odpowiednią konserwację, możesz zaoszczędzić 
15 000 euro rocznie na jednym sklepie oraz 
obniżyć emisję CO

2
 o 10 ton na sklep/rocznie.

patrząc na budynek jako na całość, możesz mieć 
darmowe ogrzewanie. 

WYDAJNOŚĆ
•	Krótkie	i proste	drogi	komunikacyjne	w całym	cyklu	projektowym,	

od	projektowania	do	instalacji,	obowiązujące	na	wszystkich	rynkach	

międzynarodowych

•	Porady	w zakresie	najnowszych	przepisów	lokalnych i programów	

rządowych

ELASTYCZNOŚĆ
•	Międzynarodowa	sieć	

certyfikowanych	instalatorów	

Daikin	LUB	wybrani	zaufani	

partnerzy

•	Najlepsze	plany	zakupów	

z rozpoznaniem	ilościowym

PRZEJRZYSTOŚĆ
•	Koszt	urządzeń	i usług	-	zakupy	międzynarodowe

•	Pomoc	w zoptymalizowaniu	kosztów	cyklu	eksploatacji	instalacji	HVAC

1 MIĘDZYNARODOWY 
PUNKT KONTAKTU

Międzynarodowy usprawniacz/organizator/koordynator

Unikalna wiedza i ekspertyza techniczna

Lokalizacja w centrum Brukseli (BE)

  > Szybka, prosta i inteligentna komunikacja

> Tworzenie przewagi konkurencyjnej

Korzyści	DLA	CieBie
•	Proste	ustalanie	budżetu/zamawianie

•	Wzrost	rentowności	i/lub	realizacja	
większej ilości projektów z tych samych 
nakładów inwestycyjnych

Korzyści	DLA	CieBie
•	Korzystaj z wolności we współpracy z nami

•	Najlepszy	stosunek	wartości	do	ceny

Korzyści	DLA	CieBie
•	Pomoc w zabezpieczeniu kolejnych realizacji 

projektu, oszczędność czasu i pieniędzy

•	Pomoc	w uzyskaniu	zgodności	z przepisami

Chcesz, aby wszystko było 

CZY WIESZ, ŻE…



Wsparcie	na	każdym	etapie.

Daikin	europe	N.V.:	
W 1973 roku, Daikin Industries Ltd. utworzyła firmę Daikin Europe 

N.V., aby móc dostosowywać i wprowadzać na rynek produkty 

Daikin zgodnie ze specyficznymi potrzebami i wymaganiami 

Europy,	 Bliskiego	 Wschodu,	 Rosji	 i  Afryki	 (EMEA). Dzięki 

wsparciu naszej rozległej sieci, z ponad 5 400 pracownikami 

w 50 krajach	EMEA, jesteśmy w stanie zapewnić lokalną pomoc 

naszym klientom, niezależnie od tego, gdzie aktualnie się 

znajdują.

Firma Daikin oferuje wysokowydajną pod względem 

energetycznym i wszechstronną gamę produktów i systemów 

do kontroli klimatu w pomieszczeniach, przeznaczoną do 

zastosowań handlowych, przemysłowych i  mieszkaniowych. 

Nasza oferta produktów składa się z systemów do ogrzewania, 

wentylacji, klimatyzacji i  sterowania, systemów wodnych 

i produktów chłodniczych. 

Daikin	wytycza	kierunki
Zrównoważony rozwój jest jedną z naszych kluczowych 

wartości, która odzwierciedla się we wszystkim, co robimy. 

Dzięki takiemu podejściu, znaleźliśmy się na czele rozwoju 

nowych czynników chłodniczych, staliśmy się pionierem 

budynków energooszczędnych oraz jedną z największych firm 

wspierających innowacje oraz rozwój wiodących na rynku 

technologii. 

Patrzymy z perspektywy długoterminowej, a Ty? 

Więcej informacji na temat firmy można znaleźć na naszej stronie 

internetowej www.daikin.eu lub www.daikin.pl

Aby	uzyskać	dodatkowe	informacje	na	temat	Klientów	
międzynarodowych, skontaktuj się z:
Daikin	Europe	N.V.	-	Biuro	w Brukseli
Chaussée de Mons 1424
1070	Anderlecht	-	Belgia
Tel.: +32 2 529 61 24
keyaccounts@daikineurope.com
Lub odwiedź naszą stronę internetową:
www.daikin.eu/international-key-accounts
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