Panasonic vừa khai trương khu trưng bày Quality Air For Life.

Panasonic va khai trng khu vc trng bày gii pháp không khí toàn din “Quality Air For Life” ti Trung
tâm vui chi công ngh cao Panasonic Risupia Vit Nam. ây là khu trng bày u tiên ca Panasonic nhm
gii thiu nhng gii pháp tng th và công ngh mi nht cho cht lng không khí trong phòng.
"Quality Air For Life” là mt trong nhiu gii pháp tng th B2B ca Panasonic cho toàn b công trình xây
dng, vi s phi hp hiu qu gia phng pháp xây dng tiên tin và h thng gii pháp công ngh, k thut ng b.

Gii pháp không khí toàn din Quality Air For Life gm ba yu t chính ca thit k không khí cht lng cao. ó
là kh nng gim thiu lng khí b ô nhim trong nhà bng cách lu chuyn ra ngoài và cp khí ti c lc sch bng
màng lc vào trong nhà nh h thng thông gió; kim soát nhit và m vi h thng iu hòa không khí cht lng
Nht Bn; nâng cao cht lng không khí trong phòng bng cách gim thiu bi, vi-rút, mùi nh công ngh lc
khí nanoe tiên tin.
Khu vc trng bày “Quality Air For Life” ti Panasonic Risupia Vit Nam mang li không gian tri nghim
thc t cho các doanh nghip và khách hàng v công ngh mi nht và hiu qu hot ng ca các sn phm trong
gii pháp không khí toàn din t Panasonic.

Ông Kazuhiro Matsushita, Tng Giám c công ty Panasonic Vit Nam cho bit: “Panasonic Risupia Vit
Nam c khi xng t trit lý kinh doanh óng góp cho xã hi ca tp oàn. Chúng tôi mong mun không ch gia
ình Vit mà c các doanh nghip Vit có th d dàng tip cn vi công ngh hin i tân tin, cp nht nhng phong
cách sng tiên phong ang làm thay i cuc sng ca ngi dân trên toàn th gii”.Thông qua vic nghiên cu
nhu cu th trng, không ngng i mi công ngh và sn phm, không dng li v trí thng hiu in t gia dng hàng
u, Panasonic tip tc tiên phong trong vic phát trin các gii pháp B2B hng ti nhng vn ca doanh nghip
và xã hi, mong mun óng góp vào s phát trin bn vng ca Vit Nam.
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