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Firma SPS Klima podpisała wieloletnią umowę dotyczącą wyłącznej dystrybucji urządzeń
klimatyzacyjnych firmy Hisense. Oferta produktowa Hisense obejmuje szeroki asortyment
modeli split, multisplit, mini VRF oraz VRF. Firma współpracuje blisko z koncernem Hitachi
posiadając między innymi wspólne linie produkcyjne. W działach kontroli jakości Hisense
pracują inżynierowie z Japonii.

  

      

  

  

W Europie koncern Hisense sukcesywnie i z powodzeniem skupia się na budowaniu silnej
marki własnej, inwestując znaczące środki w działania wizerunkowe i marketingowe (m.in.
sponsoring drużyny piłkarskiej Bundesligi - Schalke 04 Gelsenkirchen oraz Fomuły 1).  Na
świecie Hisense sprzedaje swoje urządzenia również pod markami: Hisense-Hitachi (Japonia)
oraz Hitachi (Azja/Ameryka). Systemy klimatyzacyjne cechuje wysoka jakość wykonania i
niezawodność, a także ponadprzeciętna estetyka i zaawansowanie technologiczne.
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Grupa Hisense to głobalny producent klimatyzacji, sprzętu AGD oraz elektroniki. Hisense
posiada zakłady produkcyjne w Republice Południowej Afryki, Egipcie, Algierii i Francji, a także
13 fabryk w Chinach. W najbliższym czasie są planowane kolejne inwestycjie, także w naszej
części Europy.

  

  

Firma utworzyła trzy ośrodki badawczo-rozwojowe w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz
posiada oddziały i biura sprzedaży znajdujące się w Stanach Zjednoczonych, Europie, Australii,
Afryce, na Bliskim Wschodzie i Azji Południowo-Wschodniej. Produkty Hisense znajdują
nabywców w ponad 130 krajach na całym świecie. Obroty grupy sięgają 15 miliardów dolarów
rocznie.
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  "Nawiązanie współpracy z koncernem Hisense jest znaczącym krokiem związanym z rozwojemstrategii sprzedaży SPS Klima. Kultury organizacyjne obu firm są podobne. Koncern Hisensenieprzypadkowo zainteresował się współpracą z SPS Klima, wielu dawnych dystrybutorówmarki Sanyo (np. firma Kaut w Niemczech) podpisało lub podpisze umowy o współpracy zHisense. Firma ta gwarantuje nie tylko stabilny rozwój, rzetelność biznesową i atrakcyjne ceny,ale też bardzo wysoką jakość produktów” - powiedział Mariusz Luchowski, Prezes Zarządu SPSKlima.    Źródło: SPS KLIMA
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