Nếu như bạn đang tìm hiểu về điều hòa Carrier thì những thông tin dưới đây có thể giúp ích cho bạn.
Là thương hiệu có mặt từ lâu trên thị trường Việt Nam nhưng Carrier ít được người tiêu dùng biết tới bởi
hãng chủ yếu hoạt động mạnh ở mảng điều hòa thương mại tại nước ta. Chính vì thế, khá nhiều người
đang thắc mắc rằng thương hiệu điều hòa Carrier là thương hiệu của nước nào?
1. Thương hiệu điều hòa Carrier của nước nào?
Carrier là một tập đoàn đa quốc gia, được thành lập năm 1902 tại 39 Cortlandt Street, Newyork, Mỹ.
Công ty được thành lập bởi Willis Carrier và đội ngũ cộng sự là các kỹ sư trong mảng điện lạnh. Carrier
đã có được những bước phát triển nhanhh chóng và mở rộng kinh doanh ra nhiều nước trên thế giới.
Với hàng trăm năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điều hòa, hiện hãng vẫn đang dẫn đầu thị trường
điều hòa tại Mỹ cũng như luôn nằm trong top các hãng điều hòa tốt nhất của thế giới.

2. Điều hòa Carrier tại Việt Nam có xuất xứ từ đâu
Carrier bắt đầu lập văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 1991, sau đó hãng đã thành lập Công ty
TNHH Điều hòa không khí Carrier Việt Nam vào năm 1997. Hiện công ty Carrier Việt Nam là đơn vị phân
phối và thi công hệ thống điều hòa Carrier tại Việt Nam. Ngoài ra, hãng cũng là đơn vị phân hối hệ thống
Toshiba VRF tại Việt Nam.

Nhìn chung thì Carrer Việt Nam chủ yếu hoạt động trong mảng điều hòa thương mại, hệ thống làm mát
dành cho các công trình lớn, tòa nhà, nhà máy…
Riêng các dòng diều hòa Carrier dân dụng, tức là dòng điều hòa có dàn nóng và lạnh tách rời (tiếng Anh
gọi là Spilit Air Conditioner), thì được các nhà nhập khẩu tư nhập nhập khẩu và phân phối.
Nguồn gốc các dòng điều hòa Carrier dân dụng tại Việt Nam thường từ Thái Lan, Malaysia hoặc Trung
Quốc, ngoài ra cũng có nguồn gốc từ các nước khác nhưng không nhiều.
Mong rằng với các thông tin trên đây, người sử dụng đã nắm được những thông tin về điều hòa Carrier
cũng như nguồn gốc xuất xứ của thương hiệu điều hòa này.
Nguồn: https://viettelaio.com/

