
 

 

 
 
 
 
 

COMUNICAT DE PRESA 
 
 
TIN LAVIR devine partener Daikin HOME C°MFORT EXPERT 
 
Deva, Iunie 2012_ TIN LAVIR a fost desemnata sa se alăture noului program de 
parteneriat elaborat de Daikin:“Home C°omfort Experts”. Acest program exclusivist 
dezvoltat de Daikin lider de piața la nivel mondial in climatizare, este o expresie a 
competentei la cel mai înalt nivel a partenerilor Daikin   
 
Când vorbim despre sisteme inovatoare de aer condiționat pentru utilizatorul final, compania 
TIN LAVIR a fost întotdeauna un partener de afaceri si un dealer competent. Unitățile Daikin de 
aer condiționat sunt componenta principala a portofoliului sau de produse. 
 
Relația de succes cu Daikin a fost extinsa la un nou nivel. Pe viitor TIN LAVIR va fi unul dintre 
doar cei câțiva dealeri HOME C°MFORT EXPERTS ai Daikin din tara; acest lucru exprima 
nivelul înalt de expertiza in climatizare cu tehnologie Daikin. Au fost selecționate pentru acest 
program, ca sa devina dealeri HOME C°MFORT EXPERTS ai Daikin, doar companii partenere 
cu o experiența mare si cu tradiție in domeniul climatizării. 
  
Bazându-se pe aceasta legătura, clienții pot avea încredere in specialiștii TIN LAVIR care sunt 
foarte familiarizați cu produsele si tehnologia Daikin. In showroom-ul TIN LAVIR puteți viziona 
cele mai reprezentative produse Daikin destinate uzului casnic si va puteți consulta cu 
personalul ce a beneficiat de cursuri de specialitate oferite de Daikin, pentru a găsi cea mai 
buna soluție pentru casa dumneavoastră. 
 
In plus, toți dealerii Home C°mfort Experts se pot baza pe suportul tehnic oferit de Daikin si 
oricând pot obține termene speciale de garanție si condiții speciale de service, de care vor 
beneficia direct si clienții finali. Daikin oferă de asemenea companiilor partenere sprijin practic in 
comunicarea cu clienții. 
 
Rezultatul acestui program este un semn vizibil de competenta dovedita, iar clienții finali pot fi 
siguri ca vor beneficia de cea mai buna asistenta in găsirea unității de aer condiționat potrivite. 
Li se vor oferi cele mai bune soluții de la Daikin a cărei calitate stabilește noi standarde in 
climatizare.  
 
TRANSFORMA-TI CAMINUL INTR-O ZONA DE PERFECT C°MFORT –  
VIZITEAZA-NE ACUM ! 
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