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Frans Hoorelbeke (stânga)
Președinte
Se pun bazele Daikin Europe N.V.
Masatsugu Minaka (dreapta)
Președinte
Se pun bazele Daikin Europe N.V.
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Mesajul din partea managementului
Urmărim o creștere sustenabilă și o societate durabilă
prin avans tehnologic și înțelegerea resurselor umane

Cuvânt introductiv
Aerul ne înconjoară 24 de ore pe zi.
La Daikin, viitorul aerului este principala noastră grijă. Ne
utilizăm expertiza privind aerul, pasiunea pentru inovație
și măiestria tehnologiei pentru a îmbunătăți aerul pe care
îl respirăm. Aceasta este misiunea noastră.
Pentru mai multe informații, vizitați daikin.eu.

4

Promisiunea noastră
Promisiunea noastră este să garantăm clienţilor că pot conta pe Daikin pentru cel mai ridicat nivel de confort,
pentru a se putea concentra pe activităţile lor profesionale şi personale. Ne luăm angajamentul de a ne dedica
excelenţei în tehnologie, orientării spre design şi celor mai ridicate standarde de calitate, astfel încât clienţii
noştri să poată să conteze pe confortul pe care îl furnizăm. Promisiunea noastră pentru protejarea planetei este
absolută.
Produsele noastre promovează consumul redus de energie, iar noi inovăm continuu pentru a reduce şi mai mult
impactul asupra mediului al soluţiilor HVACR (încălzire, ventilare, aer condiţionat, refrigerare). Suntem deschizători
de drumuri într-un domeniu în care alţii doar ne urmează. Ne vom continua supremaţia globală în domeniul
soluţiilor HVACR, deoarece expertiza specializată în toate sectoarele de pe piaţă la care se adaugă cei 90 de ani de
experienţă ne permit să furnizăm plusvaloare în cadrul unor relaţii de lungă durată, bazate pe încredere, respect şi
credibilitate.

Etosul avangardist
Ne luăm angajamentul de a continua etosul nostru avangardist, tratând provocările ca oportunităţi pentru
a produce soluţii tot mai performante. Vom stimula inovaţia şi vom depune toate eforturile pentru clienţii şi
compania noastră. Vom fi pregătiţi şi echipaţi pentru a face lucrurile altfel. Ne vom ghida după valorile de bază ale
brandului nostru şi ne vom bucura de un succes durabil, cu o creştere continuă.

Responsabilitate
Avem responsabilitatea de a proteja mediul în toate activităţile Daikin. Toate politicile, practicile şi procesele
noastre sunt concepute şi implementate având la bază durabilitatea mediului.
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1924
Akira Yamada pune
bazele Osaka Kinzoku
Kogyosho Ltd. astfel se
naște Daikin

1933

Cercetări asupra agenţilor
frigorifici cu fluor

1938

1951
Daikin devine primul producător

1957
Este dezvoltat primul

1966
A demarat producţia de

1958
S-a introdus primul aparat

1969
S-a dezvoltat primul sistem

2015

1978
Se lansează aparatul de aer

1997

Daikin Europe N.V. introduce
compresorul swing

2009

condiţionat Sky Air pentru
aplicaţii comerciale.

1994
Daikin Europe primeşte

certificatul de asigurarea
calității conform ISO 9001

1995
Producţia sistemelor VRV,
Sky Air şi multi split este
transferată din Japonia în
Europa.

2010

S-a lansat Daikin Emura.
S-a lansat Daikin Altherma de temperatură ridicată.

S-a lansat Nexura - o unitate interioară
cu panou termic radiant.

Primul producător care a primit eticheta ecologică
pentru pompele de căldură cu Daikin Altherma de
temperatură scăzută.

S-a primit certificatul pentru sisteme de
management al sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale (OHSAS) 18001.

2013

2012

S-a lansat tehnologia VRV IV.

S-a lansat seria VRV-i - primul
sistem VRV de pe piaţă divizat
în 2 părţi: schimbătorul de
căldură şi compresorul.

S-a lansat prima unitate cu agent frigorific
R-32 - Ururu Sarara Bluevolution.

2015

2016
Achiziţia producătorului de sisteme de refrigerare comercială, Zanotti,

Acces global gratuit la brevete
pentru echipamentele cu agentul
frigorific de următoarea generație,
R-32.
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1973

1982
1984

circular.

de aer condiţionat compact
cu pompă de căldură.

Se pun bazele Daikin Europe N.V.
(complex de producţie, sediu
administrativ şi depozitare) la
Ostend, Belgia.

Daikin vinde primul aparat
de aer condiţionat cu
inverter.

2007
S-a lansat noua casetă cu jet

compresor rotativ japonez.

multi split

Se lansează VRV (volumul variabil
al agentului frigorific) pe piaţa
japoneză.

S-a lansat Ururu Sarara.

1936

Sistemul de refrigerare
Mifujirator este utilizat ca primul
sistem de aer condiţionat din
Japonia pentru trenuri.

agregate de răcire centrifugale

2006

fluorocarbonul gazos.

Primul sistem de refrigerare
Daikin

japonez în serie de echipamente
de aer condiţionat independente
şi compacte.

S-a lansat Daikin Altherma.

1935
Se produce cu succes

pentru extinderea gamei actuale de refrigerare.
S-a înfiinţat Daikin Air Conditioning Egypt (SAE).

Istoria Daikin
Aerul pe care îl respirăm
Aerul este esenţial pentru existenţa noastră, iar rolul
nostru de a-l proteja devine tot mai important.
Încă de la înfiinţare, în 1924, ne-am luat angajamentul
de a depăşi provocările tot mai sofisticate cu care se
confruntă aerul şi de a deveni principalul producător
de echipamente de aer condiţionat. Utilizând
tehnologia noastră avansată, furnizăm produse şi
soluţii de sistem excepţionale, pentru a garanta medii
de viaţă confortabile şi durabile pentru toţi oamenii şi
toate regiunile din lume.

Pasiunea noastră pentru inovaţie a început din 1924.
Credem că inovaţia este parte a ADN-ului nostru şi
ceea ce ne ajută să creăm şi să dezvoltăm cele mai
bune produse de pe piaţa HVACR, dar şi să fim liderul
în furnizarea de soluţii de aer pentru viitor.

Aceasta a fost şi va fi misiunea Daikin.

2017

VIITORUL DAIKIN

Din 2006 până în 2017, Daikin a achiziţionat mai mulţi producători de sisteme de
încălzire şi aer condiţionat pentru a-şi consolida poziţia pe piaţă.
OYL Industries, compania-mamă a McQuay International, AAF International şi
J&E Hall, ROTEX GmBA, Airfel, TEWIS
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Prezența globală a facilităților
de producție Daikin
Daikin, un adevărat lider
în soluţii de climatizare
pentru orice regiune
Calitatea de a fi unic
Daikin este singurul producător implicat în toate
etapele de producţie, vânzare şi servisare pentru o
gamă largă de produse de aer condiţionat. Producem
propriile compresoare şi efectuăm cercetări în
domeniul substanţelor chimice şi al agenţilor frigorifici.
Echipele noastre de specialişti satisfac nevoile fiecărei
regiuni, climat şi cultură, furnizând controlul asupra
celor patru elemente ale aerului: temperatură,
umiditate, debit şi curăţenie.
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Avem o prezenţă globală în 145 de ţări. Acest lucru ne
oferă multe avantaje, nu numai în domeniul vânzărilor
şi producţiei, ci şi pentru a cunoaşte cerinţele şi
dorinţele locale privind soluţiile pe care le oferim. Fiind
implicați activ în aceste regiuni şi ţări, ştim ceea ce își
doresc clienţii şi le putem anticipa nevoile. Din acest
motiv, ne producem produsele în diferite regiuni din
lume.

Facilităţi de producţie în detaliu
AC: concentraţie mai puternică în Asia
Compresoare: situaţie similară
Substanţe chimice: sediul din Europa este la
Dusseldorf, cu două fabrici de producţie în Oss (NL) şi
Lyon (FR)
Achiziţiile recente au adăugat fabrici noi, inclusiv:
McQuay Cramlington, Cecchina şi Milano, ROTEX
(Güglingen GER), Zanotti şi Tewis.

1
17,9%

Europa, Orientul Mijlociu,
Africa şi Rusia

15,8%
Altele

VÂNZĂRI AC
PE REGIUNE

27,7%
America

Japonia

16,7%
China
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21,9%
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Fabrici de producţie aer condiţionat

Fabrici de producţie substanţe chimice
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Fabricile de producţie
Daikin din Europa
Daikin Europe N.V. găzduieşte fabrica de producţie
şi sediul administrativ pentru Europa, dar şi centrul
pentru vânzări şi marketing din zona EMEA.
Fabricile din Europa, din Pilsen şi Brno (Republica
Cehă), dar şi cele din Cecchina şi Milano (Italia),
Cramlington (Marea Britanie) şi Hendek (Turcia)
contribuie la capacitatea şi la optimizarea timpilor de la
comandă la livrare pe toate pieţele.
Odată cu achiziţia producătorului german de sisteme
de încălzire Rotex GmbH, Daikin Europe N.V. şi-a lărgit
oferta de produse şi şi-a extins prezenţa pe piaţa
sistemelor de încălzire. Iar achiziţia producătorului
italian, Zanotti, şi a celui spaniol, Tewis, a permis
extinderea portofoliului de produse pe piaţa de
refrigerare.

Fabrici

Se pun bazele Daikin Europe N.V.
Suprafaţa fabricii

Daikin Industries Czech Republic

26.000 m²

Începerea producţiei
Gama de produse

1973
Daikin Altherma, Sky Air, VRV,

Suprafaţa fabricii

43.319 m²

Începerea producţiei
Gama de produse

2004
Split, Sky Air şi VRV, încălzire

miniagregate de răcire, refrigerare

Daikin Device Czech Republic
McQuay Cramlington

Suprafaţa fabricii

Suprafaţa fabricii

14.214 m²

Începerea producţiei
Gama de produse

1966

24.361 m²

Începerea producţiei
Gama de produse

2006
compresoare, acumulatoare,

vase sub presiune, cutii BS: cutii hidro,

centrale de tratare a aerului

rezervoare de apă caldă menajeră

Daikin Applied Europe - Milano
Suprafaţa fabricii

Daikin TURKEY AS
6.450 m²

Începerea producţiei
Gama de produse

2008
centrale de tratare a aerului

Suprafaţa fabricii

55.000 m²

Începerea producţiei
Gama de produse

1999
aparate de aer condiţionat

rezidenţiale, centrale de tratare a aerului, centrale termice,

Daikin Applied Europe - Cecchina
Suprafaţa fabricii
Începerea producţiei
Gama de produse

ventiloconvectoare, radiatoare cu panou

21.000 m²
1969

agregate de răcire + compresoare

Zanotti – Pegognana (IT)
Suprafaţa fabricii
Începerea producţiei
Gama de produse

38.000 m²
2016
Refrigerare

Rotex heating systems GmbH
Suprafaţa fabricii

14.970 m²

Începerea producţiei
Gama de produse


1973
Încălzire, panouri solare,
rezervoare de depozitare

Zanotti + Tewis – Valencia (ES)
Suprafaţa fabricii
Începerea producţiei
Gama de produse

6.500 m²
2016
Refrigerare

Zanotti – Ipswich (UK)
Suprafaţa fabricii
Începerea producţiei
Alte facilităţi de producţie din Europa includ J&E Hall, AAF şi
producţia de agenţi frigorifici
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Gama de produse

4.750 m²
2016
Refrigerare
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WINNER OF THE 2017 AWARD

Daikin a câştigat distincţia

Factory of the
Future
Vă anunţăm cu mândrie că Daikin Europe N.V. (DENV) este câştigătorul distincţiei Factory of the Future 2017.
Printre cele 265 de companii participante (65% fiind IMM-uri), DENV a fost una din cele cinci companii
recunoscute pentru creşterea lor substanţială şi angajamentul de a furniza producţie de talie mondială. Distincţia
Factory of the Future a fost prezentată de Made Different, o organizaţie comună care promovează viitorul
producţiei în Belgia.
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Fabricile viitorului

Îmbrăţişând schimbarea

Cum se defineşte o Fabrică a viitorului? Conform
Made Different, o fabrică a viitorului (Factory of
the Future) reprezintă Industria 4.0 (cea de-a patra
revoluţie industrială), o viziune având la bază şapte
criterii pentru a măsura succesul unei companii
de producţie în secolul XXI. Aceste criterii includ
capacitatea fabricii de a încorpora tehnologii avansate,
până la dezvoltarea de producţie inteligentă şi
durabilă, cu o orientare către tehnologie. În plus,
viziunea accentuează o abordare bazată pe oameni,
considerând angajaţii ca un capital semnificativ pentru
dezvoltarea viitoare a unei companii.

Locaţia fabricii de producţie a DENV din Ostend,
Belgia, serveşte şi ca sediu regional al multinaţionalei
Daikin Industries Ltd., fiind responsabilă pentru
dezvoltarea, conectarea digitală, testarea, producţia
şi comercializarea de soluţii de climatizare pentru
Europa, Orientul Mijlociu şi Africa.
Odată cu expansiunea recentă a Centrului de cercetare
şi dezvoltare al Daikin (C&D), DENV a început să
implementeze un Plan de reformă a fabricii, care
are la bază principiile Kaizen, filozofia japoneză de
îmbunătăţire continuă. De la începerea Planului de
reformă a fabricii, DENV a înregistrat o productivitate
cu 30% mai ridicată pe linia de producţie şi în
departamentul de presare, un stoc cu 30% mai mic
şi un plan de producţie mai rapid. Concentrându-se
pe schimbare ca elementul principal al succesului,
DENV şi-a consolidat poziţia ca un hub de inovare şi
dezvoltare al Dakin Global.

Pregătiți pentru
viitor
MÂNDRIA şi entuziasmul fiecărui angajat constituie forţele motivatoare din spatele strategiei grupului.

Producţie

Diversitate

›› Aproape de nivelul 3 S, flexibilă la schimbările din
piață
›› Inteligentă, simplă, suplă

›› Pentru a extinde activitatea de aer condiționat și
a investi în dezvoltarea pompelor de căldură, a
produselor aplicate și de refrigerare

Reducere

Autonomie

›› A impactului asupra mediului a produselor pe
întregul ciclu de viață

›› Pentru a crea un mediu de lucru în care persoanele
să lucreze cu entuziasm și să experimenteze
creșterea

Inovare
›› Pentru a dezvolta noi produse și soluții inteligente,
centrate pe nevoile clienților
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Fapte şi cifre
70.263 de umeri susțin
compania noastră
O companie este la fel de bună pe cât sunt de buni
oamenii care lucrează în ea. Fiind un jucător de talie
mondială, avem cel puțin 70.263 de angajați pasionați
care lucrează în fiecare zi. Fiecare din acești angajați
este pregătit pentru a furniza cele mai bune soluții
pentru a crea climatul perfect pentru tine, indiferent de
regiunea în care locuiești.
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Daikin Europe N.V. este parte a Daikin Industries
Ltd. De-a lungul anilor, cifra de afaceri şi numărul de
angajaţi au crescut semnificativ pentru a răspunde
cererii tot mai mari pentru produsele Daikin la
nivel mondial, situaţie ilustrată de cele mai recente
cifre înregistrate de Daikin Industries Ltd. şi de
Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. pe scurt (AF17)
(milioane €)

Se pun bazele Daikin Europe N.V.
Din 1973 - Ostend (Belgia)
Președinte Dl. Minaka

Angajaţi

3.000

7.000

2.500

6.000
5.000

2.000

4.000
1.500
3.000
1.000
500
0

Angajați:
7.605
Cifră de afaceri cons.: 2.515,55 mil €
Profit operațional cons.:
184 mil €

2.000
1.000
AF03 AF04 AF05 AF06 AF07 AF08 AF09 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF17
Cifră de afaceri

Număr de angajaţi

0

Profit operațional

Daikin Industries Ltd. pe scurt (AF17)
(milioane €)

Daikin Industries Ltd.
Din 1924 - Osaka (Japonia)
Președinte și CEO: Dl Togawa

Angajaţi

18.000

70.000

16.000

60.000

14.000

50.000

12.000

40.000

10.000
30.000

8.000

10.000

2.000
0

AF03 AF04 AF05 AF06 AF07 AF08 AF09 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF17
Cifră de afaceri

8%

Angajați:
70.263
Cifră de afaceri cons.: 17.620 mil €
Profit operațional cons.:
11.951,5 mil €

20.000

4.000

Substanțe chimice

Număr de angajaţi

0

Profit operațional

2,4%

16,7%

Altele

VÂNZĂRI PE
UNITATE DE
AFACERI
DAIKIN INDUSTRIES LTD.
(AF17)

89,6%

China

21,9%

17,9%
EMEA

15,8%

VÂNZĂRI AC
PE REGIUNE

Altele

Japonia

27,7%
America

Creştere (in)directă
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Mediu
Politica noastră de mediu se bazează pe
următoarele principii fundamentale:
1. Vom proiecta şi dezvolta produsele şi procesele
noastre astfel încât să minimizăm consumul de
energie şi de resurse, luând în considerare întregul
ciclu de viaţă al produselor.
Acest demers include reciclarea, acolo unde
acest lucru este posibil şi limitarea deşeurilor din
ambalaje.
2. Vom lua măsuri de protecţie pentru a gestiona
în mod eficient agenţii frigorifici şi de a stimula
designul şi producţia de produse pe bază de agenţi
frigorifici cu un impact redus asupra mediului.
3. Angajaţii beneficiază de instruire şi informaţii
necesare pentru a pune în aplicare aceste obiective
ale politicii.
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4. Iniţiativele noastre de management de mediu
vor fi astfel comunicate încât toate nivelurile
din organizaţie să fie bine informate cu privire la
obiective şi la implementarea acestora.
5. Aceste iniţiative de management vor fi evaluate
periodic prin verificări şi audituri pentru a
îmbunătăţi continuu performanţa noastră de
mediu.
6. Toate produsele, procesele şi serviciile Daikin vor
respecta cel puţin legislaţia aplicabilă.

Obiectivele de mediu ale Daikin Europe N.V.
Utilizarea durabilă a energiei
Daikin Europe N.V. caută constant moduri pentru a
reduce consumul de energie al fabricilor de producție
și pentru a utiliza surse sustenabile de energie.

Reducerea impactului asupra mediului al
agenților frigorifici și îmbunătățirea eficienței
energetice a produselor noastre
Daikin Europe N.V. şi-a luat angajamentul de a reduce
emisiile de gaze cu efect de seră ale produselor
sale prin reducerea impactului agenţilor frigorifici şi
îmbunătăţirea eficienţei energetice.

Creşterea reciclării produselor şi reducerea
deşeurilor
Daikin Europe N.V. a luat în considerare posibilitatea
de reciclare în etapa de dezvoltare a produselor
prin utilizarea principiilor scării Lansink*. Această
preocupare pentru reciclare şi reducerea deşeurilor
continuă în toate etapele de viaţă ale produsului
(producţie, transport şi logistică, instalare, întreţinere
etc.), până la eliminarea responsabilă a acestuia la
sfârşitul duratei utile de viaţă.

Dezvoltarea de produse cu impact redus
asupra mediului
Daikin Europe N.V. şi-a luat angajamentul de a respecta
toată legislaţia de mediu. În plus, normele privind
aprovizionarea ecologică evidenţiază şi mai clar faptul
că produsele sale sunt avansate în ceea ce priveşte
impactul redus asupra mediului.

Continuarea eforturilor la un nivel european
Daikin Europe N.V. îşi adaptează continuu politica de
mediu la cadrele legislative locale, europene şi globale.
Acest lucru stimulează şi promovează aplicarea strictă
a legislaţiei şi formularea de recomandări de facilitare a
implementării.

Un model de responsabilitate de mediu
Daikin Europe N.V. urmăreşte să fie o companie model,
furnizând instruire şi informaţii despre impactul
asupra mediului al activităţilor sale. Compania
susţine şi comunică cu organizațiile externe, vecinii
şi comunitatea în sens larg, fiind reprezentată în
grupurile de lucru din industriile relevante.

Gestionarea substanţelor chimice şi a
preparatelor
Daikin Europe N.V. depune eforturi pentru a asigura
siguranţa optimă la manipularea şi depozitarea
substanţelor chimice. Aici intră căutarea de produse
mai noi şi mai sigure, care să înlocuiască tehnologiile
existente.

*Scara Lansink: principiile sau metodele de gestionare a deşeurilor,
stabilite de un parlamentar olandez – Ad Lansink – şi reprezentate de
o scară cu mai multe bare.
Barele reprezintă o ierarhie de moduri tot mai bune de gestionare a
deşeurilor într-un mod care respectă mediul.
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Creşterea de emisii de gaze cu efect de seră în atmosferă
La scară globală, se observă o creştere a emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă.
›› 65% din emisiile de gaze cu efect de seră sunt
cauzate de oameni, prin utilizarea de combustibili
fosili şi procese industriale.
›› 2% din emisiile de gaze cu efect de seră sunt
generate de emisiile de gaze fluorurate cu efect
de seră (gazele F), precum HCF utilizaţi în agenţii
frigorifici (pe lângă HFC, dar utilizate în alte scopuri
sunt PFC şi SF6).
Principalele sectoare care utilizează HFC sunt:
›› Refrigerare (40-58%)
›› Aer condiţionat (21-40%)

Deşi cota de gaze fluorurate este încă mică (2%),
acest număr ar putea creşte de 4-5 ori până în 2050,
dacă nu se iau măsuri, iar producţia de aparate de aer
condiţionat şi de produse de refrigerare creşte.
Reducerea utilizării de combustibili fosili şi utilizarea
de surse regenerabile de energie se numără printre
acţiunile principale pentru reducerea impactului
schimbărilor climatice.

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of
Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the

Regiunile care consumă cea mai mare cantitate de HFC
sunt China, urmată de SUA, Orientul Mijlociu şi Asia.

Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K.
Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Elveţia.

Avem o istorie lungă de îmbunătăţire continuă a
produselor noastre
Directiva UE privind proiectarea ecologică stabileşte
standardele minime de eficienţă pentru produsele
cu impact energetic. În cazul eficienţei sezoniere,
Daikin respectă şi devansează obiectivele UE de
mediu, dezvoltând mai multe tehnologii cu eficienţă
energetică şi eliminând treptat sistemele mai vechi.
Datorită acestei abordări, putem reduce emisiile
de gaze cu efect de seră şi îmbunătăţi calitatea
produselor.

din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră

... 35% generate de producţia de
energie

... 2% generate de gazele
fluorurate*
*cea mai mare contribuţie o au gazele HFC
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Importanţa eficienţei
energetice
›› Uniunea Europeană a stabilit o foaie de parcurs
pentru a reduce cu 80% emisiile de gaze cu efect de
seră până în 2050.
›› Această foaie de parcurs impune reducerea emisiilor
cu până la 20% până în 2020 şi cu până la 40% până
în 2030.
›› Aici sunt incluse emisiile din sectorul energetic,
domeniul rezidenţial şi cel terţiar şi aplicaţiile
industriale. Acţiunile principale sunt reducerea
consumului de energie şi includerea mai multor
surse regenerabile de energie.
›› Emisiile determinate de agenţii frigorifici sunt
scăzute, dar se depun deja eforturi pentru a reduce
impactul acestora.

Foaia de parcurs a UE către o economie cu un consum redus de
combustibili fosili
100%

100%

80%

60%

-80%

Sectorul energetic

80%
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Rezidenţial şi terţiar

60%
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40%

40%
Transport

20%

0%

20%

Agricultură fără emisii de CO2
Alte sectoare fără emisii de CO2
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Responsabilitatea socială
corporativă (CSR)
Responsabilitatea socială
corporativă
Daikin a crescut rapid devenind un grup corporativ
global. Această extindere a venit cu aşteptări şi
mai mari din partea societăţii şi cu nevoia unei
responsabilităţi sociale corporative (CSR) mai
pregnante.

CSR pentru noi
CSR ne ajută să ne punem în aplicare responsabilităţile
sociale în cadrul relaţiilor noastre cu părţile interesate
de la nivel global. Acest lucru ne creşte valoarea ca
şi corporaţie şi contribuie la dezvoltarea durabilă a
societăţii. Vom contribui la societate prin intermediul
activităţilor de afaceri, respectând legea şi principiile
etice. Vom fi foarte sensibili la nevoile fiecărei regiuni,
contribuind în acest timp la societate. Vom include
activităţile CSR ca o parte integrantă a activităţilor
noastre pentru ca acestea să contribuie la o
performanţă mai bună a activităţii. Activitățile CSR se
vor desfăşura având la bază o comunicare deschisă,
bidirecţională cu societatea, garantând astfel că ne
asumăm responsabilitatea şi că suntem transparenţi în
toate activităţile noastre.

Teme CSR principale
Cele patru teme principale au fost definite în funcţie
de valoarea pe care o oferim:
›› Mediu
›› Crearea de noi valori
›› Satisfacţia clienţilor
›› Resurse umane
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Am stabilit cinci teme CSR fundamentale pentru
activităţile noastre:
›› Guvernanţa corporativă
›› Respectarea drepturilor oamenilor
›› Managementul lanţului de aprovizionare
›› Implicarea părţilor interesate
›› Comunităţi

Valorile noastre de bază
Încă de la înfiinţare, Daikin s-a bazat pe trei principii
corporative principale, care sunt promovate intens
printre angajaţi:
›› Credibilitate deplină
›› Management inovator
›› Relaţii armonioase între membrii echipei
Urmărim să creştem individual prin impunerea de
obiective personale ambiţioase şi prin încrederea
în potenţialul nostru infinit. Şi, împreună, depunem
eforturi să devenim un grup corporativ de talie
mondială. Un grup în care angajaţii noştri îşi pot
manifesta mândria şi entuziasmul şi în care sunt
susţinuţi de relaţiile bazate pe încrederea reciprocă
între angajaţi şi conducere.

Centrul de Tehnologie şi Inovaţie (TIC) din Japonia

Experţi prin experienţă
Recunoaştem că am ajuns la stadiu actual prin ani
de experienţă. Acest concept de îmbunătăţire
continuă ne permite să ne adaptăm şi să evoluăm
ca şi companie.

Reușim să facem acest lucru pentru că:
›› Suntem singurul producător care produce elemente
de expansiune (in)directă, compresoare şi agenţi
frigorifici.
›› Obiectivul nostru este să producem mereu cele mai
bune produse, lucru posibil numai dacă avem în
spate cea mai bună politică de calitate, de exemplu,
testare imediată în timpul procesului de producţie.
›› Avem o reţea bine dezvoltată de distribuitori, afiliaţi,
dealeri şi instalatori, susţinută de consultanţi în
vânzări.
›› Avem o reţea bine dezvoltată de vânzări, susținută de
departamentul de service.
Iar aceste elemente ne permit să avem o reţea
puternică şi complexă pe piaţa HVACR.

Centrul de Tehnologie şi
Inovaţie (TIC) din Japonia
Centrul de Tehnologie şi Inovaţie (TIC) vizează crearea
de noi valori, având la bază cele mai bune tehnologii
din lume şi produse cu grad ridicat de diferenţiere.
Din acest motiv, persoane cu diverse pregătiri se
adună din toate locaţiile companiei, dar şi din exterior,
pentru a-şi consolida punctele forte şi pasiunea pentru
a transforma TIC într-o locaţie în care să provoace
inovaţia colaborativă.

Produse din Europa pentru
Europa
Daikin Europe N.V. a lansat un Centru de Dezvoltare
în Europa (EDC), cu o activitate vastă. În viitor, EDC va
deveni un centru de cercetare şi dezvoltare important
în Europa, având sediul la Ostend şi sateliţi în Republica
Cehă şi Germania.
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