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Comunicado de imprensa 
 
 
 

 
Prémio de confiança para a Mitsubishi Electric 

 
A Mitsubishi Electric foi galardoada com o "Prémio de confiança do 

sector da ventilação, ar condicionado e refrigeração" ("Vertrauenspreis 

der LüKK") 
 

 
 
 

Ratingen, 4 de julho de 2017 – Por ocasião do 50.º aniversário da CCI Dialog 

GmbH, o prémio "Vertrauenspreis der LüKK" foi atribuído pela primeira vez no 

passado dia 22 de junho, em Karlsruhe, na Alemanha. Em frente a 200 

convidados, a Mitsubishi Electric foi agraciada com o primeiro lugar na categoria 

de sistemas Multi-Split e VRF. 

 

Os membros do júri, composto por 536 técnicos projetistas, instaladores e 

diretores de projetos, deliberaram sobre quais dos 70 fabricantes no campo da 

ventilação, ar condicionado e refrigeração a premiar em cada categoria. 

 

O "Prémio de confiança" é atribuído como reconhecimento da satisfação dos 

clientes. Com este prémio, o sector não reconhece apenas a tecnologia e 

qualidade de um produto, mas também a satisfação dos clientes com o 

planeamento do projeto e o serviço de pós-venda, bem como a fiabilidade e a 

taxa de recomendação, ou, por outras palavras, a confiança que os clientes têm 

no fabricante. 

 

Gostaríamos, nesta ocasião, de manifestar o nosso agradecimento a todos os 

parceiros que votaram na Mitsubishi Electric. 
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Holger Thiesen 

"É com todo o prazer que recebemos o galardão para o 

primeiro lugar na categoria de sistemas Multi-Split e VRF. 

Temos uma enorme satisfação com a confiança que os 

nossos parceiros depositam nas nossas capacidades e na 

qualidade do nosso trabalho. Essa confiança reforça ainda 

mais a nossa determinação em oferecer sempre os 

melhores produtos e soluções aos nossos clientes e 

parceiros no futuro", declarou Holger Thiesen, Diretor-

geral de Sistemas Ambientais na sucursal alemã da 

Mitsubishi Electric. 

 

 
 
 

 
 

 

Gerd Hofer, Gestor de Vendas de Sistemas Ambientais da Mitsubishi Electric (à esquerda) 
ficou encantado com o primeiro lugar na categoria de sistemas Multi-Split e VRF 
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Acerca da Mitsubishi Electric 
 

 

Há mais de 100 anos que a Mitsubishi Electric Corporation fornece aos clientes 

empresariais e utilizadores finais em todo o mundo produtos de alta qualidade 

para o processamento de dados e comunicações, sistemas espaciais e 

comunicações por satélite, eletrodomésticos, tecnologias industriais, energia, 

serviços de transporte e construção, bem como tecnologias de ar condicionado e 

aquecimento. 

 

Contando com cerca de 138 700 funcionários, a empresa alcançou 

receitas consolidadas de 37,8 mil milhões de dólares no ano fiscal que 

terminou a 31/03/2017*. 

 
 

Possui escritórios comerciais, empresas de investigação e centros de 

desenvolvimento, bem como locais de produção, em mais de 30 países. A 

Mitsubishi Electric encontra-se representada na Alemanha desde 1978 

enquanto sucursal da Mitsubishi Electric Europe. A Mitsubishi Electric Europe 

é uma subsidiária totalmente detida pela Mitsubishi Electric Corporation, em 

Tóquio. 

*Taxa de câmbio: 113 ienes = 1 dólar USD a 31/03/2017 (fonte: mercado de divisas de Tóquio) 
 
 
 

Informações adicionais: 

www.MitsubishiElectric.de 

www.mitsubishi-les.de 
 

 
 
 

Contacto de imprensa: 
 

 

Mitsubishi Electric Europe B.V. 

– Sucursal alemã 

Alexandra Blechmann, 

Comunicação empresarial, 

Mitsubishi-Electric-Platz 1 

40882 Ratingen, Alemanha 

Tel.: +49 - (0)2102/486-5290 

alexandra.blechmann@meg.mee.com 
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