النشرات الصحفية

 Mitsubishi Electricتحصد جائزة Trust Award
حصدت شركة  Mitsubishi Electricجائزة " Trust Awardفي مجال التهوية وتكييف الهواء
والتبريد" (”)“Vertrauenspreis der LüKK

راتينغن ٤ ،يوليو  – ٧١٠٢بمناسبة االحتفال باليوبيل الذهبي لشركة  ،CCI Dialog GmbHتم منح جائزة
” “Vertrauenspreis der LüKKللمرة األولى في الثاني والعشرين من يونيو في مدينة كارلسروه بألمانيا.
وقد تم تكريم  ،Mitsubishi Electricبحضور  ٠٢٢من الضيوف ،لحصولها على المركز األول في فئة األنظمة
متعددة التقسيم وأنظمة تدفق المبرد المتغير (.)VRF
ً
عضوا خبيرً ا في التخطيط والتركيبات وأصحاب المشروعات الجهة المصنعة
وتقرر لجنة التحكيم المكونة من ٦٣٥
الحاصلة على الجائزة في كل فئة من بين  ٠٢جهة مصنعة في مجال التهوية وتكييف الهواء والتبريد.
ويتم منح جائزة " "Trust Awardبنا ًء على رضا العمالء .فهذه الجائزة ال تشير إلى التقنية وجودة المنتج فحسب،
بل أيضًا إلى رضا العمالء وتخطيط المشروع وخدمة ما بعد البيع باإلضافة إلى الموثوقية ومعدل التوصيات،
وبمعنى آخر مدى ثقة العمالء في جهة التصنيع.
وفي هذه المناسبة ،نود أن نعرب عن امتناننا لكل المشاركين الذين قاموا بالتصويت لصالح
.Mitsubishi Electric
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يقول هولجر زايسين ،المدير العام لألنظمة البيئة المعيشية في
شركة  ،Mitsubishi Electricفرع ألمانيا "إننا نشعر بسعادة
غامرة لفوزنا بالمركز األول في فئة األنظمة متعددة التقسيم وأنظمة
تدفق المبرد المتغير ( .)VRFكما أننا مسرورون للغاية بالثقة التي
يضعها شركاؤنا في إمكاناتنا وجودة العمل لدينا .فالثقة التي لم
يولوها إال لنا تقوي عزيمتنا على المضي قدمًا في تقديم أفضل
الحلول والمنتجات لعمالئنا وشركائنا في المستقبل دائمًا".
هولجر زايسين

جيرد هوفر مدير المبيعات في أنظمة البيئة المعيشية بشركة ( Mitsubishi Electricعلى اليسار) تبدو عليه عالمات السعادة
الستالم جائزة المركز األول في فئة األنظمة متعددة التقسيم وأنظمة تدفق المبرد المتغير (.)VRF
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نبذة عن شركة Mitsubishi Electric
على مدى ما يقرب من  ٠٢٢عام ،توفر شركة  Mitsubishi Electric Corporationلعمالئها والمستخدمين
النهائيين لديها في جميع أنحاء العالم منتجات عالية الجودة خاصة بمجاالت معالجة البيانات واالتصاالت واألنظمة
الفضائية واتصاالت القمر الصناعي واألجهزة اإللكترونية المنزلية وأجهزة التكنولوجيا الصناعية وأجهزة الطاقة
وخدمات النقل والبناء باإلضافة إلى أجهزة تكنولوجيا تكييف الهواء والتدفئة.
وقد حققت الشركة ،من خالل ما يقرب من  ٠٣١٫٠٢٢موظف ،عوائد إجمالية ُتقدر بـ  ٣٠٫١مليار دوالر
أمريكي في نهاية العام التجاري في .*٠٢٠٠/٣٠/٢٣
كما أن لديها مكاتب مبيعات وشركات لألبحاث ومراكز تطوير باإلضافة إلى مواقع إنتاج في أكثر من  ٣٢دولة.
وتتواجد  Mitsubishi Electricفي ألمانيا منذ عام  ٠٧٠١كفرع لشركة Mitsubishi Electric
 .Europeوشركة  Mitsubishi Electric Europeهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة
 Mitsubishi Electric Corporationفي طوكيو.
* بسعر صرف  ٠٠١ي ًنا للدوالر األمريكي في  :٧١٠٢/١٠/١١المصدر :سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية)

للحصول على معلومات إضافية:
www.MitsubishiElectric.de
www.mitsubishi-les.de
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