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Daikin обяви началото на коледната си
кампания „Подарете чист въздух“
В духа на сезона Daikin се радва да съобщи началото на
новата си коледна кампания "Подарете чист въздух" ‐ част
от благотворителна кампания „Daikin for life“. В рамките на
кампанията Daikin ще подари въздухопречистватели на
три организации с нестопанска цел, действащи в рамките
на Република България.
Daikin разбира важността на корпоративната социална отговорност и има дълга традиция в
благотворителната дейност, свързана с училища и детски заведения, организации, грижещи се
за деца и възрастни и др. Коледната кампания, която ще бъде проведена между 10 декември
2019 и 8 януари 2020, ще предостави възможността на публиката да номинира и избере 3
организации, които се грижат за обществото и на които Daikin ще подари по един от
въздухопречиствателите от висок клас Daikin URURU MCK75J. Кампанията се провежда в
социалната мрежа Facebook.
Въздухопречиствателите на Daikin са сертифицирани от изпитателна лаборатория по TÜV Nord
Testing Laboratory за хигиена на стайния въздух. Те доказано пречистват и овлажняват въздуха,
което съществено намалява симптомите на астма и алергия. Също така те премахват праховите
частици и полените от въздуха в помещенията и подкрепят вашето здраве филтрирайки
бактериите и вирусите.

Научете повече за коледната кампания кампанията на https://www.daikin.bg/cleanair
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Daikin Airconditioning Central Europe
Компанията Daikin Airconditioning Central Europe е основана през 1999 г. със седалище в Brunn am Gebirge, Австрия.
Продуктовото портфолио включва продукти и решения за отопление, охлаждане, вентилация, климатизация и
замразяване. Приблизително 320 служителите са отговорни за продажбите и сервизните дейности в 15 страни от
Централна и Източна Европа (Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България, Молдова, Словения, Сърбия,
Хърватска, Босна & Херцеговина, Македония, Черна гора, Косово, Албания).

About Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. е изцяло притежавано дъщерно дружество на Daikin Industries Limited и основен европейски
производител на климатици, отоплителни системи и хладилно оборудване, с приблизително 7000 служители в цяла
Европа и големи производствени база в Белгия, Чехия, Германия, Италия, Турция и Великобритания.
В световен мащаб Daikin е известен с новаторския си подход към разработването на продукта и ненадминатото
качество и гъвкавост на своите интегрирани решения. С повече от 90 години опит в проектирането и производството
на отоплителни и охладителни технологии, Daikin е пазарен лидер в областта на термопомпените технологии..

