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Съобщение
от
ръководството
С цел поддържане на устойчив
растеж и устойчиво общество
чрез технологична сила и
изключителни човешки ресурси

Приветствие
Въздухът е нещо, което е постоянно около нас по 24 часа на ден.
В Daikin нашата най-голяма грижа е въздуха на целия свят.
Използваме нашия опит, нашия усет за иновации и нашите
усъвършенствани технологии, за да подобрим въздуха, който дишаме.
Това е нашата мисия.
За повече информация, посетете daikin.eu
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Нашето обещание
Нашето обещание е да гарантираме, че клиентите ни могат изцяло да разчитат на Daikin за най-добрия
комфорт, за да са свободни да се съсредоточат върху собствения си живот в работата и дома. Ние обещаваме
да се посветим на технологични постижения, като поставим акцент върху дизайна и най-високите стандарти
за качество, така че нашите клиенти да могат да разчитат на комфорта, който предоставяме. Нашето обещание
към света е абсолютно.
Продуктите ни са в челните редици на ниско потребление на енергия и ние ще създаваме нововъведения за
допълнително намаляване на въздействието върху околната среда на решения за ОВК и хладилна техника.
Ние водим там, където другите следват. Ние ще продължим с глобалното си лидерство в решенията за ОВК
и хладилна техника, понеже нашата специализирана експертиза във всички пазарни сектори, съчетана с
90-годишния опит ни позволяват да предоставим добавена стойност в дългосрочни взаимоотношения,
основани на доверие, уважение и надеждност.

Далновиден дух
Ние обещаваме да продължим с нашия напредничав дух, като разглеждаме предизвикателства като
възможности за намиране на още по-добри решения. Ще създаваме иновации и ще положим допълнителни
усилия за нашите клиенти и нашата компания. Ние ще бъдем интелигентни и готови да направим нещата по
различен начин. Ще продължим да се придържаме към основни ценности на нашата търговска марка и ще
постигнем устойчив успех с постоянен растеж.

Отговорност
Отговорност за опазване на околната среда във всичко, което Daikin прави. Всички наши политики, практики и
процеси се разработват и прилагат с мисъл за устойчивостта на околната среда.
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Историята на Daikin
1924 г.
Akira Yamada основава
Osaka Kinzoku
Kogyosho Ltd., и се
ражда Daikin

1973 г.
Daikin Europe N.V.
(Производствен,
административен и
складов комплекс) се
установява в Остенд,
Белгия

1935 г.

1936 г.

1938 г.

Проведено изследване
за флуорирани
хладилни агенти

Успешно е изготвен
флуоровъглероден газ

Хладилна система
“Mifujirator”,
използвана като
първия климатик в
Япония за влакове

Първият хладилник
Daikin

1978 г.

1982 г.

1984 г.

1994 г.

На пазара е пуснат
климатика Sky Air
за леки търговски
приложения

Технологията VRV
(променлив обем на
хладилния агент) е
пусната на японския
пазар

Daikin продава
първия си климатик от
инверторен тип

Daikin Europe получава
сертификат ISO 9001
за осигуряване на
качеството

2010 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

Пускане на пазара на
Nexura - вътрешно
тяло с излъчващ
нагревателен панел

На пазара е пуснат
климатика Sky Air
за леки търговски
приложения

Технологията VRV
(променлив обем на
хладилния агент) е
пусната на японския
пазар

Със серия i на VRV бе
пусната първата система
VRV, разделена на 2 части:
топлообменник и компресор

Присъден сериен
сертификат за трудова
медицина и оценка на
безопасността (OHSAS)
18001
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1933 г.

Свободен достъп за цял свят
до патенти за оборудване,
което използва хладилен
агент R-32 от следващо
поколение

Въздухът, с който живеем
Въздухът има съществено значение за нашето
съществуване и нашата роля за неговото опазване
става все по-голяма.
Още от създаването на нашата компания през 1924 г.,
ние се посветихме изцяло на преодоляване на
постоянно изменящите се предизвикателства по
отношение на въздуха, за да станем най-големият
производител на климатично оборудване.
С помощта на нашата уникална модерна технология,
ние предлагаме забележителни продукти и системни
решения, за да гарантираме комфортна и устойчива
жизнена среда за всички хора и региони по света.

Това беше и винаги ще бъде мисията на Daikin.
През 1924 г. бе положено началото на нашата страст
за иновации. Разглеждаме иновациите като част от
нашето ДНК и като фактор, който ни помага не само
да създаваме и разработваме най-добрите продукти
на пазара за ОВиК и хладилна техника, но също и да
сме лидер в осигуряване на бъдещи решения за
въздуха.

1951 г.

1957 г.

1958 г.

1966 г.

1969 г.

Daikin става
първият японски
производител за
масово производство
на самостоятелна
и агрегатирана
климатична техника

Разработен е първият
японски ротационен
компресор

Представен е
първият агрегатиран
термопомпен климатик

Започва
производството на
водоохлаждащи
агрегати с
центробежни
компресори

Разработена е първата
мулти сплит система

1995 г.

1997 г.

2006 г.

2007 г.

2009 г.

Производството на
VRV, Sky Air и мулти
сплит системи се
прехвърля от Япония в
Европа

Daikin Europe N.V.
Представя суинг
компресора

Daikin Altherma е
пусната на пазара

На пазара е пусната
нова касета с кръгъл
поток

Daikin Emura е пуснат на
пазара

2016 г.

Ururu Sarara е пуснат на
пазара

2017 г.

2018 г.

Daikin Altherma HT е пусната
на пазара
Първият производител, който
получава правото да поставя
европейската екомаркировка
Eco-label на термопомпи с
Daikin Altherma LT

Бъдещето на Daikin
Daikin Europe
придобива
италианския
производител на
търговска хладилна
техника - Zanotti,
за да разшири
съществуващата гама
за хладилна техника.
Създава се Daikin Air
Conditioning Egypt
(SAE).

От 2006 до
2017 г. Daikin
придоби няколко
производители
на климатична и
отоплителна техника,
за да укрепи своята
позиция на пазара.
OYL Industries,
дружество майка на
McQuay International,
AAF International and
J&E Hall, ROTEX GmBA,
Airfel, TEWIS

През октомври Daikin придоби 2 компании:
Recair се превърна във финландския офис
за продажби (DEFO) и норвежката компания
Friganor, която стана дъщерна компания на
Daikin (DANO).
През ноември бе придобита AHT Group австрийска компания, специализирана в
търговско замразяване.
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Daikin по света
Daikin, истинският лидер
в климатичните решения
по целия свят
Да бъдеш уникален
Daikin е единственият производител, който участва
във всички аспекти на производството, продажбите
и обслужването на широка гама от продукти за
климатизация. Компанията произвежда собствени
компресори и провежда изследвания на химикали
и хладилни агенти.
Нашите екипи от специалисти могат да посрещнат
потребностите на всеки регион, климат и култура
чрез регулиране на четирите елемента на въздуха температура, влажност, въздушен поток и чистота.
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Ние присъстваме в 145 държави по света. Това
ни осигурява много предимства - не само при
продажбите и производството, но също така и
при поддържане на връзка с местните изисквания
и желания за решенията, които предлагаме. Като
работим активно във всички тези региони и
държави, ние знаем какво искат нашите клиенти и
можем да предвидим техните потребности.
Ето защо ние имаме и производство в различни
региони по целия свят.

1
Подробности за производствените
съоръжения
Климатизация: най-силно концентрирана в Азия
Компресори: ситуацията е подобна
Химикали: централата за Европа е в Дюселдорф, с
2 завода за производство в Ос (Холандия) и Лион
(Франция)
В резултат на скорошните придобивки имаме нови
фабрики: McQuay Крамлингтън, Чекина и Милано,
ROTEX (Гюглинген, Германия), за хладилна техника:
Zanotti, Hubbard, Tewis и AHT.

17,7%

Европа, Близкия изток,
Африка и Русия

16,1%
Други

РЕЗУЛТАТИ ОТ
ПРОДАЖБИТЕ НА
КЛИМАТИЦИ ПО
РЕГИОНИ

29,1%
Америка

15,4%
Китай
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21,7%
Япония
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18
4
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1

Производствени мощности за климатизация

Производствени мощности за химикали
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Производството на
Daikin в Европа
Daikin Europe N.V. е седалище както за европейското
производство и администрация, така и за продажбите и
маркетинга за страните от Европа, Близкия изток и Африка..
Европейските производствени мощности в Пилзен и Бърно
(Чехия), както и Чекина и Милано (Италия), Крамлингтън
(Великобритания) и Хендек (Турция) увеличиха капацитета и
оптимизираха сроковете за доставка за всички пазари.
С придобиването на немския производител на решения
за отопление ROTEX GmbH, Daikin Europe N.V. подсили
предложенията си и разшири пазарното си присъствието
в пазара за решения за отопление. А придобиването
на италианския производител Zanotti, испанския
производител Tewis, австрийския производител AHT и
Hubbard във Великобритания обогатиха продуктовото
портфолио за пазара за хладилна техника.
Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
Пилзен
Площ на завода

Производствени
мощности

43 319 m²

Начало на производството

2004 г.

Продуктова гама

Сплит, Sky Air ,
VRV, отоплителна техника

Daikin Europe N.V.
Площ на завода

26 000 m²

Начало на производството
Продуктова гама

1973 г.

Daikin Altherma, Sky Air, VRV, мини

водоохлаждащ агрегат, хладилна техника

Daikin Device Czech Republic s.r.o.
Бърно
Площ на завода

24 361 m²

Начало на производството

2006 г.

Продуктова гама

Компресори,

топлоакумулатори, съдове под налягане

Daikin Applied UK - Крамлингтън
Площ на завода

14 214 m²

Начало на производството
Продуктова гама

1966 г.
Въздухообработващи
климатични камери

Daikin TURKEY AS
Площ на завода
Продуктова гама

Daikin Applied Europe - Милано
Площ на завода
Продуктова гама

2008 г.
Въздухообработващи
климатични камери

Daikin Applied Europe - Чекина
Площ на завода

котли, вентилаторни конвектори, панелни радиатори

Zanotti – Пегоняна (Италия)
Площ на завода

38 000 m²

Начало на производството
Продуктова гама

2016 г.
Хладилна техника

21 000 m²

Начало на производството
Продуктова гама

1969 г.
водоохлаждащи
агрегати + компресори

ROTEX heating systems GmbH
Площ на завода

Zanotti + Tewis – Валенсия (Испания)
Площ на завода

6 500 m²

Начало на производството
Продуктова гама

2016 г.
Хладилна техника

14 970 m²

Начало на производството
Продуктова гама

1973 г.
отопление, соларни

панели, водосъдържатели

AHT Group - Ротенман (AT)
Начало на производството
Продуктова гама

1999 г.
Битова климатизация,

въздухообработващи климатични камери,
6 450 m²

Начало на производството

55 000 m²

Начало на производството

Zanotti – Ипсуич (Великобритания)
Площ на завода

4 750 m²

Начало на производството
Продуктова гама

2016 г.
Хладилна техника

1983 г.

Търговски хладилни витрини и
витрини за дълбоко замразяване

Hubbard – Ипсуич (Великобритания)
Начало на производството
Продуктова гама

1968 г.
от транспортна до

търговска хладилна техника
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Други европейски производствени съоръжения включват
J&E Hall, AAF, производство на хладилен агент
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WINNER OF THE 2017 AWARD

Daikin спечели

наградата “Фабрика на бъдещето”
С гордост обявяваме, че Daikin Europe N.V. (DENV)
спечели наградата “Фабрика на бъдещето” за 2017 г.
Измежду 265 компании (65% от които са МСП), участвали в надпреварата, DENV бе една от петте компании,
признати за техния значителен растеж и ангажимент за предлагане на производство от световна класа.
Наградата “Фабрика на годината” се връчва от Made Different, съвместна организация, която популяризира
бъдещето на производството в Белгия.
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Фабрики на бъдещето

Приемане на промяната

Какво точно означава “Фабрика на бъдещето”?
Според организацията Made Different, “Фабрика на
бъдещето” въплъщава “Индустрия 4.0” (четвъртата
индустриална революция), идея, базирана на
седем критерия за измерване на успеха на
дадена фирма-производител през 21-ви век. Тези
седем критерии включват от способността на
фабриката да внедрява технологии от световна
класа до развитието на интелигентно и устойчиво
производство с акцент върху технологиите. Освен
това, тази визия насърчава и ориентиран към
човека подход, който разглежда служителите като
сериозен актив за бъдещото развитие на даден
компания.

Като регионален център за международната
компания Daikin Industries, Ltd., производствения
обект на DENV в Остенд, Белгия отговаря
за разработването, цифровото свързване,
изпитването, производството и продажбите на
продукти за климатизация за Европа, Близкия изток
и Африка.
С наскорошното разширение на своя Център
за научно-изследователска и развойна дейност
(НИРД), DENV започна внедряване на “План за
реформиране на завода”, базиран на “кайзен”
- японската философия за непрекъснато
усъвършенстване. Още от началото на “Плана
за реформиране на завода”, DENV постигна 30%
по-висока производителност на производствената
линия и в щамповъчния цех, 30% намаление на
запасите и план за по-бързо производство. Чрез
насочване към промяната като ключов фактор за
успеха, DENV затвърди своята позиция като център
за иновации и развитие за Daikin Global.

Готови за бъдещето
ГОРДОСТТА и ентусиазмът на всеки наш служител са движещите сили, които стоят зад стратегията на
нашата група

Производство

Диверсификация

› Близо до пазара като фабрика “3S”, устояваща на
пазарните промени
› Smart, Simple, Slim (Интелигентно, Опростено,
Хитро)

› Разширяване на търговията с климатици и
инвестиране в растеж за термопомпи, хладилна
техника и приложни продукти

Намаление
› Вредното въздействие на нашите продукти
върху околната среда през целия им цикъл на
експлоатация

Осигуряване на
възможности
› Създаване на работна среда, в която хората
работят с ентусиазъм и усещат растежа

Иновации
› Разработване на нови интелигентни продукти
и решения, с насоченост към потребностите на
нашите клиенти
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Факти и цифри
Нашето предприятие
разчита на подкрепата на
76 484 души
Дадена компания е толкова добра, колкото са
хората, които работят за нея. Като световен лидер,
ние имаме 76 484 ентусиазирани служители, които
се трудят упорито всеки ден. Всеки един от тези
служители е подготвен, за да предложи найдобрите решения за създаване на перфектната
климатизация за вас, независимо от условията, в
които живеете.
14

Daikin Europe N.V. е част от Daikin Industries Ltd.
Оборотът и броят на служителите ни устойчиво
се увеличава през годините, за да отговорят на
нарастващото търсене на продукти на Daikin в
световен мащаб, както е отразено в последните
данни на Daikin Industries Ltd. и Daikin Europe N.V.

Кратък обзор на Daikin Europe N.V. (фискална година 2018)
Служители
80.000

(млн. евро)

70.000

3.000

Daikin Europe N.V.
От 1973 г. - Остенд (Белгия)
Президент: Г-н Минака

60.000

2.500

50.000

2.000

40.000
1.500
30.000
1.000

20.000

500
0

10.000
F03 F04

F05 F06

F07 F08

F09 F10 F11
Оборот

F12 F13 F14 F15

Работна ръка

F16 F17
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Китай
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DAIKIN INDUSTRIES LTD.
(фискална година 2016)
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Европа, Бл. Изток, Африка
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(Ин)директна експанзия

15

Цели за устойчивото развитие
като насоки за създаване на стойност
Daikin допринася за постигане на Целите за
устойчиво развитие чрез създаване на ценности за
комфорта и здравето на хората, градовете в които
живеят и околната среда, от която зависят.

Създаване на
стойност за хората

Целите за устойчиво развитие или ЦУР, определени
от Организацията на обединените нации през 2015 г.,
представляват набор от 17 цели за световно развитие,
ориентирани така, че да допринесат за глобалното
устойчиво развитие и да се справят с важни въпроси
като бедността, здравеопазването, образованието,
енергетиката, глобалното затопляне и равенството
между половете.
Крайният срок за постигане на ЦУР е определен за
2030 г. За повече информация относно Целите за
устойчиво развитие, посетете:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainable-development-goals/

Daikin се стреми да даде своя принос
за здравето и комфорта на хората чрез
прилагане на новаторски технологии,
осигуряващи охлаждане, отопление,
овлажняване и общо по-добро качество на
въздуха.
Освен това, като осигурява решения за
хладилна техника, Daikin се стреми да даде
своя принос за намаляване на глобалните
загуби на храни като предлага решения за
оптимална хладилна техника за хранителни
продукти.

Справки за ЦУР могат да се намерят в този доклад за
околната среда.

Създаване на
стойност за градовете
Daikin се стреми да създава стойност за градовете
като разширяваме нашата стопанска дейност от
жизнения цикъл на специфично оборудване, за да
обхванем жизнените цикли на сгради и градове и да
направим сградите и целите градове по-енергийно
ефективни и устойчиви.

Постигане на нетни нулеви
емисии на CO2
Създаване на стойност за Земята
Daikin се стреми да постигне нетни нулеви емисиите на CO2 чрез
възстановяване и рециклиране на хладилни агенти, като
същевременно създава продукти и решения, които намаляват
емисиите на CO2. Освен това, Daikin инвестира в опазването на
горите и участва в много проекти за залесяване по целия свят.
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Екологична визия 2050
Daikin формулира “Екологична
визия 2050”, която трябва да
допринесе за разрешаването
на все по-сериозните глобални
екологични проблеми в
дългосрочен план.

Като се стремим да сведем до
нетно нулево ниво емисиите
на CO2, породени от нашите
промишлени дейности и
нашите продукти и услуги, ние
набелязваме цели и прилагаме
мерки на всеки пет години
в рамките на нашите Fusion
планове за стратегическо
управление.

Създаване на продукти и услуги с високи екологични резултати
› Насърчаване на енергийната ефективност чрез инверторни и други технологии
› Усвояване на HFC-32 и други хладилни агенти с нисък потенциал за глобално
затопляне, разработване на хладилни агенти от следващо поколение,
популяризиране на термопомпената технология
› Намаляване на вредното въздействие на материалите върху околната среда
през целия им жизнен цикъл - от тяхното поръчване до тяхното бракуване и
рециклиране

Чрез продукти

Екологична визия
2050 на Daikin
Ще осигурим безопасна и
здравословна климатизация,
като се стремим към постигане на
нулеви нетни емисии на CO2.

Чрез решения

Създаване на екологични решения
› Използване на управлението на енергия, за постигане на
оптимална функционалност чрез система, която включва в
себе си климатици, термопомпи, хладилни уреди и тяхното
периферно оборудване, сгради и възобновяема енергия
› Възстановяване и повторно използване на хладилни
агенти

Създаване на стойност за въздуха
› Създаване на среда, която предпазва човешкото
здраве от замърсяването на въздуха
› Създаване на добавена стойност чрез подобряване на
качеството на въздуха, например на работа и у дома

Чрез силата на
въздуха

Чрез продукти

Като използваме интернет на
нещата (ИН), изкуствен интелект
(ИИ) и отворени решения, ние
ще отговорим на потребностите
на света за климатизация,
като осигурим безопасни
и здравословни условия и
същевременно допринасяме
за решаване на глобални
екологични проблеми.

Чрез решения

Философия за нетни нулеви емисии на парникови газове

> Повече енергийно ефективни продукти
> Разработване и усвояване на хладилни агенти с нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ)
> Намаляване на вредното въздействие върху околната среда на използваните материали през
целия им жизнен цикъл

Емисии на парникови газове

Чрез
продукти

Чрез
решения
Намаляване чрез енергийно
ефективно строителство
и разпространение на
възобновяема енергия

Текущи

2050

Компенсиране

> Използване на управление на енергията за ефективна работа на сгради с централизирани
системи за енергийна ефективност и за използване на възобновяема енергия
> Предоставяне на енергийни услуги по цялата верига за създаване на стойност
Мерки за компенсиране чрез:
> Подпомагане на другите, напр. чрез хладилни агенти с по-нисък ПГЗ
> Възстановяване и повторно използване на хладилни агенти
> Популяризиране на термопомпената технология
> Подкрепа на инициативи за залесяване и опазване на горите
> Други
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Околна среда
Нашата екологична политика е базирана на
следните основополагащи принципи
1. Като отчитаме целия жизнения цикъл на
продукта, ние ще разработваме нашите
продукти и процеси така, че да намалим
потреблението на енергия и ресурси.
Това включва рециклиране, когато е възможно,
както и ограничаване на отпадъците от
опаковки.
2. Ще бъдат взети мерки за ефективно управление
на хладилните агенти и за стимулиране на
проектирането и производството на хладилни
продукти с намалено въздействие върху
околната среда.
3. Служителите ще получат необходимата
информация и обучение, за да могат
непрекъснато да осъществяват тези цели на
политиката.
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4. Нашите инициативи за екологично управление
ще бъдат разгласявани така, че всички
наши организационни нива да бъдат добре
информирани относно неговите цели и
прилагане.
5. Тези инициативи за екологично управление
ще се се подлагат на периодични оценки
чрез проверки и одити с цел непрекъснато
подобряване на постигнатите от нас екологични
резултати.
6. Всички продукти, процеси и услуги на Daikin ще
отговарят на действащото законодателство.

Екологични цели на Daikin Europe N.V.
Използване на енергийна устойчивост
Daikin Europe N.V. постоянно търси начини за
намаляване на потреблението на енергия от своите
производствени мощности и за използване на
устойчиви енергийни източници.

Намаляване на вредното въздействие
върху околната среда от хладилни агенти и
подобряване на енергийната ефективност на
нашите продукти
Daikin Europe N.V. поема ангажимент за намаляване на
емисиите от парникови газове на своите продукти чрез
намаляване на въздействието на хладилните агенти и
подобряване на енергийната ефективност.

Увеличаване на рециклирането на продукти и
намаляване на отпадъците
Daikin Europe N.V. отчита възможността за рециклиране
на етапа на разработване на продуктите като използва
принципите на стълбата на Лансинк *. Тази грижа за
рециклиране и намаляване на отпадъците съпътства
продукта през всичките негови фази (производство,
транспорт и логистика, монтаж, поддръжка и т.н.) като
включва и отговорното третиране на продукта в края на
неговия срок на експлоатация.

Разработване на продукти с намалено вредно
въздействие върху околната среда
Daikin Europe N.V. се ангажира да спазва цялото
екологично законодателство. Освен това, неговите
указания за екологосъобразно възлагане на поръчки
гарантира допълнително, че се използват найсъвременни продукти по отношение на намаленото
въздействие върху околната среда.

Продължаване на усилията на европейско
ниво
Daikin Europe N.V. постоянно приспособява своята
екологична политика към променящите се глобални,
европейски и местни законови рамки.
Компанията стимулира и насърчава стриктното
прилагане на цялото съответно законодателство и дава
препоръки за улесняване на неговото прилагане.

Да бъдем модел за екологична отговорност
Daikin Europe N.V. планира да стане образцова компания
като осигури обучение и информация за екологичното
въздействие на своите дейности.
Тя поддържа връзки с външни организации, съседни
компании и обществото като цяло и е представена в
работни групи в рамките на съответните браншове.

Управление на химични вещества и препарати
Daikin Europe N.V. полага усилия за осигуряване на
оптимална безопасност по отношение на обработката и
съхранението на химикали.
Това включва и търсене на по-нови и по-безопасни
продукти, които да заменят съществуващите технологии.
* Стълбата на Лансинк: принципи или методи на управление на отпадъците, установени от холандския депутат Ад Лансинк, представени като стълба с няколко стъпала.
Стъпалата представляват йерархичния ред на все по-добри начини за справяне с отпадъците по начин, щадящ околната среда.
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Корпоративна социална
отговорност (КСО)
Корпоративна социална
отговорност
Daikin се разрасна бързо като глобална корпоративна
група. Тази експанзия доведе с това и по-големи
изисквания от обществото и необходимостта от поголяма Корпоративна социална отговорност (КСО).

Нашето схващане за КСО
КСО ни помага да изпълним нашите социални
отговорности при всички наши контакти с нашите
партньори по целия свят. Това увеличава значително
нашата корпоративна стойност и допринася за
устойчивото развитие на обществото. Ще дадем
своя принос за обществото чрез нашите търговски
дейности, базирани на правните и етични норми.
Ще продължим да бъдем чувствителни към
потребностите на всеки регион, като същевременно
даваме своя принос за обществото. Ще превърнем
КСО в неизменна и неразделна част от нашата
стопанска дейност, за да допринесе за още подобри търговски резултати. Нашите дейности по КСО
винаги ще се извършват чрез открита, двупосочна
връзка с обществото и ще гарантират, че ние винаги
проявяваме отговорност и прозрачност във всичко,
което правим.

Основни теми на КСО
За стойността, която предоставяме, са определени
четири основни теми:
› Околната среда
› Създаване на нови стойности
› Удовлетвореност на клиентите
› Човешки ресурси
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Ние установихме пет теми по КСО, които са
основополагащи за нашите търговски дейности:
› Корпоративно управление
› Зачитане на човешките права
› Управление на веригата за доставки
› Привличане на заинтересованите страни
› Общности

Нашите основни ценности
Daikin се основава на три ключови корпоративни
принципи, които са сериозно насърчавани сред
нашите служители:
› Абсолютна надеждност
› Предприемаческо управление
› Хармонични лични отношения
Ние се стремим към индивидуално развитие като
предизвикваме себе си да постигнем нашите
амбициозни цели и като вярваме в нашия безкраен
потенциал. А всички заедно се стремим да се
превърнем в неоспоримо първокласна глобална
корпоративна група. Група, в която нашите служители
могат да изпитват гордост и ентусиазъм и да намират
подкрепа чрез искрени отношения на взаимно
доверие между ръководството и служителите.

Център за технологии и иновации (ЦТИ) в Япония

Експерти с опит
Спокойно можем да кажем, че сега се намираме там,
където бяхме планирали да бъдем благодарение
на дългогодишния ни опит. Тази концепция за
постоянно усъвършенстване ни позволява да се
адаптираме и да се развиваме като компания.

Ние можем да направим това, защото:
› Ние сме единственият производител, който
произвежда уреди за (ин) директно разширение,
компресори и хладилни агенти.
› Нашата цел е винаги да произвеждаме
първокласни продукти, което е възможно само
ако поддържаме политика за първокласно
качество, например незабавно изпитване по
време на производствения процес.
› Разполагаме с напълно развита мрежа
от дистрибутори, партньори, търговци и
монтажници, подпомагани от търговски
консултанти.
› Имаме напълно развита мрежа за продажби,
поддържана от отдела за обслужване на
клиентите.

Център за технологии и
иновации (ЦТИ) в Япония
Центърът за технологии и иновации (ЦТИ) има
за цел да създава нова стойност, въз основа на
най-добрите технологии в света, както и силно
диференцирани продукти.
Поради тази причина, специалисти с различна
квалификация, от различни националности,
работещи както в компанията, така и извън нея,
обединяват своите усилия и страст, за да превърнат
ЦТИ в място за предизвикателства при реализиране
на съвместни иновации.

Продукти от Европа за
Европа
Daikin Europe N.V. създаде Европейски център за
широка развойна дейност (EDC). В бъдеще центърът
ще се превърне във важен европейски център
за НИРД, базиран в Остенд, с филиали в Чешката
република и Германия.

Това е така, защото за всеки един от тези елементи,
имаме силна и усъвършенствана мрежа на пазара
на ОВиК и хладилна техника.
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Забележки
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