قطر كوول تحصد جائزة أفضل شركة تسويق في نطاق تبريد المناطق في الشرق األوسط
ً
أيضا بإسم «قطر كوول» ،إحدى أكبر شركات تبريد المناطق
حازت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعروفة
في المنطقة ،على جائزة أفضل "مبادرة للتسويق" خالل حفل توزيع جوائز كاليمت كنترول 2015والذي ُعقد
في  23نوفمبر في فندق الجميرا في دبي ،اإلمارات.
ولقد فازت قطر كوول بالجائزة عن الخدمات التي تقدمها في تبريد المناطق  ،وأنظمتها التي تحافظ على كفاءة
الطاقة ،والموثوقية وااللتزام الكامل للمجتمع والعمالء وذلك من خالل مختلف الخدمات اليومية والمواد
التسويقية .تمتلك وتشغل قطر كوول ثالث محطات ،اثنتان في الخليج الغربي ،وواحدة في اللؤلؤة -قطر والتي
تعتبر أكبر محطة متكاملة لتبريد المناطق في العالم.
في وقت سابق من هذا العام ،تم تكريم قطر كوول بجائزتين مرموقتين من الجمعية الدولية لطاقة المناطق
( )IDEAوذلك عن عدد المباني التي تم التعاقد معها و المباني التي تم تشغيلها في  ،2014باإلضافة إلى جائزة
’أفضل نظام لتبريد المناطق في العالم‘ عن نظام التبريد في منطقة الخليج الغربي و منطقة اللؤلؤة-قطر لعامي
ً
تواليا من (.)IDEA
 2012و 2014
وجاء موضوع حفل توزيع الجوائز تحت عنوان "تعزيز أطر التعاون في تخطيط و تنفيذ المشاريع ".
نيابة عن قطر كوول .وعلق
وحضر الحفل السيد ياسر صالح الجيده الرئيس التنفيذي للشركة الستالم الجائزة
ً
الجيده" ،تلتزم قطر كوول بمواصلة تطوير مفهوم تبريد المناطق وتعزيز الوعي حوله ،ويضيف تكريمنا بهذه
الجائزة المرموقة المزيد من المصداقية اللتزامنا .حيث نأمل من خالل تقديم الخدمة ذات الجودة العالية إلى
جانب األفكار والمبادرات المبتكرة إلى زيادة المعرفة حول تبريد المناطق والتي من شأنها أن تفيد نمو تبريد
المناطق ،واألهم من ذلك إلى التحسين من إنتاج وتنفيذ المنتجات والخدمات والحلول المستدامة التي تصب في
ً
أيضا"
مصلحة البيئة والمستخدمين النهائيين
ً
إجماال و هي الثالثة في منطقة الخليج العربي و تعد األكبر من بين
ً
حاليا ببناء رابع محطاتها
و تقوم قطر كوول
المحطتين في المنطقة نفسها .و جاء قرار إنشاء هذه المحطة بعد الطلب المتزايد على خدمة تبريد المناطق من
ً
ً
برجا في منطقة الخليج الغربي بخدماتها و كان أول برج قد بدأ
حاليا 52
األبراج .الجدير بالذكر أن قطر كوول تزود
باستخدام تبريد المناطق في سنة .2006

