Mitsubishi Electric Soğutma Teknolojisi Eğitimini ve İnovatif Enerji
Çözümlerini Desteklemek İçin Tayland’da Yeni Tesis Kurdu
04.08.2015
Yeni tesis, şirketin çevre dostu teknoloji liderliğini ve bağlılığını gözler önüne seriyor.
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün Tayland merkezli iştiraki Mitsubishi Electric Kang Yong
Watana Co., Ltd.’nin (MKY) konut ve ticari binalar için iklimlendirme, ev aletleri ve konut sistemlerinin de
aralarında bulunduğu ileri ekipmanlar konusunda insan kaynaklarının geliştirilmesini güçlendirmeye yönelik
yeni bir eğitim merkezine 400 milyon baht, yani yaklaşık 12 milyon US$ yatırım yaptığını açıkladı. Bangkok’ta
inşa edilen İleri & İnovasyon Merkezi (AI Merkezi) 17 Ağustos’ta faaliyete geçecek.

7.700 m2 alan üzerine kurulan beş katlı bir bina şeklinde planlanan AI Merkezinde, dört ürün eğitimi odası
ve bir toplantı salonunun yanı sıra ziyaretçilerin iklimlendirme sistemleri, havalandırma ve hava
sirkülasyonu, su ve sanitasyon, aydınlatma ve yenilenebilir enerji ile elektrikli ev aletleri olmak üzere beş
kategoride ürün demolarını izlemelerini ve denemelerini sağlayacak İleri & İnovasyon Galerisi bulunuyor.
“Şirketimizin 1971’de kurulmasından bu yana, iklimlendirme ve ev aletleri segmentlerinde pazar lideri
olarak yerli müşterilerin güvenini kazandık.” diyen MKY Genel Müdürü Yasushi Moriyama tesisin kuruluş
amacını şu sözlerle açıkladı:
“Çevre dostu ürünlere olan talep artarken, 2021’deki 50’nci kuruluş yıldönümümüze doğru yaklaştığımız
bugünlerde insanlara en yeni inovasyonlar ve teknoloji hakkında eğitim vermeyi amaçlıyoruz.”
MKY, yeni AI Merkezi sayesinde insan kaynağını geliştirmeye ve toplam çözüm faaliyetlerine yönelik
girişimlerini güçlendirmeyi planlıyor.
Mitsubishi Electric Corporation Hakkında
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın
tecrübeye sahiptir ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektronik
cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik
donanımlar üretimi, pazarlaması ve satışında bir dünya lideri kabul edilmektedir. Mitsubishi Electric,
kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve çevre ilkesi “Eco Changes” doğrultusunda küresel ve önde
gelen çevre dostu bir şirket olmak ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Şirket 31
Mart 2015’te sona eren mali yılda 4,323.0 milyar yen (36.0 milyar US$ *) konsolide grup satışı
gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için bkz.: http://www.MitsubishiElectric.com * Tokyo Döviz Borsasının 31 Mart
2015’te ilan ettiği 1 USD = 120 Yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.
Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd. Hakkında
Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd., Tayland’da özel ve ticari kullanıma yönelik iklimlendirme
sistemlerinin ve ev aletlerinin –buzdolabı, fan, vantilatör fanı, LED ışık – müşterilere satış ve danışmanlık
faaliyetlerini yürütmektedir. 1971 yılında 95 milyon baht sermayeyle kurulan şirketin halen yaklaşık 450
çalışanı mevcuttur.

