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Marka Hitachi, światowy lider w zakresie produkcji rozwiązań z zakresu klimatyzacji i
ogrzewania, właśnie zadebiutowała z nową stroną internetową www.klimatyzacjahitachi.pl
dedykowaną polskim klientom. Nowa strona, zrealizowana dla działu HVAC firmy Johnson
Controls (właściciela marki Hitachi w sektorze klimatyzacji) stanowi wizytówkę produktową
marki w Polsce.
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  „Polski Hitachi Team, w niezwykle szybkim tempie, rozpoczął intensywne działania mające nacelu umocnienie obecności Hitachi w Polsce. Otworzyliśmy pierwsze w tej części EuropyCentrum Szkoleniowe Hitachi w Warszawie oraz rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla naszychpartnerów biznesowych w programie Hitachi Partner” – mówi Rafał Nowak, Dyrektor DziałuHVAC Polska i Ukraina w Johnson Controls International. „Dzisiaj z radością możemy zaprosićwszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszej nowej strony internetowej. Celem, któryprzyświecał nam w trakcie realizacji strony było przedstawienie niezwykle szerokiej gamyurządzeń znajdujących się w portfolio naszej marki” – dodaje Rafał Nowak.  Serwis dedykowany jest zarówno profesjonalistom z branży, jak i klientom ostatecznym –właścicielom domów, mieszkań czy inwestorom. Dla klientów ostatecznych przeznaczone sąkategorie Twój Dom i Twoja Firma, gdzie można odnaleźć i wybrać konkretne urządzeniaposzukiwane w celu dokończenia prac budowalnych lub remontowych. Podstrony produktowededykowane profesjonalistom prezentują najnowsze informacje na temat systemów Split iMultiSplit, pomp ciepła oraz systemów VRF. Strona w łatwy sposób umożliwia równieżwyszukanie dystrybutorów i instalatorów Hitachi w Polsce. Wkrótce powstanie również zakładkaExtranet przeznaczona dla projektantów, dystrybutorów i instalatorów Hitachi.Za realizację witryny odpowiada agencja kreatywna Green Parrot.    O marce HitachiMarka Hitachi to światowy lider w zakresie produkcji rozwiązań z zakresu klimatyzacji iogrzewania. Od 60 lat dostarcza wysokiej jakości, wydajne i niezawodne rozwiązaniaklimatyzacyjne do budynków mieszkalnych, dla sektora handlu i usług oraz przemysłu. Produktymarki Hitachi łączą w sobie zaawansowaną technologię i wysoką wydajność. 5 zakładówprodukcyjnych dostarcza elementy systemów HVAC na rynek europejski – w tym fabryka zcentrum badawczym w Hiszpanii. Hitachi produkuje 4,5 miliona klimatyzatorów rocznie. Opróczrozwiązań grzewczych i klimatyzacyjnych Hitachi każdego dnia wprowadza innowacje w wieludziedzinach: wytwarzania energii, systemach uzdatniania wody, systemach mobilnych,technologiach hybrydowych, zaawansowanym sprzęcie medycznym czy rozbudowywanychsystemach przechowywania danych. Od grudnia 2015 marka Hitachi (w sektorze HVAC) stałasię częścią firmy Johnson Controls.    O firmie Johnson ControlsJohnson Controls to globalna firma działająca od 130 lat w zakresie zróżnicowanych technologiii przemysłu. Jest wiodącym dostawcą systemów kontroli w branży ogrzewania, wentylacji,klimatyzacji, automatyki budynkowej, chłodnictwa, a także systemów bezpieczeństwa dlabudynków. Poprzez swoją działalność Building Efficiency, dostarcza rozwiązania zwiększająceefektywność energetyczną i obniżające koszty operacyjne w obiektach ponad miliona klientów,obsługiwanych w ponad 150 krajach. W roku 2014 firma Johnson Controls znalazła się na12-tym miejscu w dorocznym rankingu stu najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm ("100Best Corporate Citizens") Magazynu Corporate Responsibility Magazine. Więcej o JohnsonControls na stronie www.johnsoncontrols.com i www.johnsoncontrols.pl    
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