PRESS RELEASE
Page 1

Лидерът на пазара създава свят на
климатичните решения в Shopping City Süd
Експертът в климатизацията Daikin отваря първия си
водещ магазин в централна Европа
Daikin, световен лидер на пазара за климатични инсталации, открива първия водещ магазин на
компанията в Централна Европа на 23 март 2018 г. в Shopping City Süd (SCS). С този магазин
експертите в областта на климатизацията отговарят на нарастващото търсене на австрийци за
професионална климатизация в апартаментите и къщите си. Продуктовата гама на Daikin ще
бъде атрактивно представена в търговския център и посетителите ще могат наистина да
изпитат продуктите. За инсталирането и поддръжката на климатичните решения, които се
произвеждат предимно в Европа, Daikin все още разчита на своите сертифицирани
професионални партньори.
"Нашият нов водещ магазин пресъздава всички съответни климатични зони в един
истински апартамент или в една истинска къща - от мазето, през банята и дневната до
спалнята. Това означава, че в бъдеще хората, които се интересуват от климатичните
решения, могат да се насладят на автентично преживяване за това, как един климатик
или отоплителен блок на Daikin ще изглеждат в собствения им дом, и благодарение на
модерни дизайнерски решения, как ще се впише перфектно в тяхното лично жилищно
пространство," обясни Карл Ливенс, управляващ директор на Daikin Central Europe, по повод
откриването на водещия магазин в SCS.
Новият магазин е отговор на нарастващото желание за професионална климатизация в
апартаменти и къщи в частния сектор и свързаните с това услуги. С тази цел, частните клиенти в
продължение на няколко години търсят все повече директен контакт с производителя, за да
могат да намерят идеалното решение за климатизация за собствения си дом. Продуктовата
гама във водещия магазин включва сплит и мултисплит климатични инсталации,
термопомпени системи и въздухопречистватели. "Ние имаме високи очаквания за нашата
концепция за магазина. Заедно с квалифицираните ни партньори на Daikin, ние искаме да
стимулираме и оформим австрийския частен пазар на климатични решения. Австрия е
много важен пазар за Daikin," обяснява Карл Ливенс.

