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FIMER Thành Lập Trung Tâm Ưu Việt Cho Mảng Điện Lực Tại Ý 

FIMER đã công bố thành lập Trung tâm nghiên cứu R&D mới ưu việt cho mảng Điện 
lực tại Ý nằm gần các cơ sở sản xuất đặt tại Vimercate và Terranuova Bracciolini. 

Động thái chiến lược này sẽ cho phép FIMER tăng cường tập trung vào đổi mới giải 
pháp đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Kế hoạch này 
sẽ củng cố chiến lược của FIMER nhằm sử dụng năng lực của các cơ sở trung hòa 
các bon của mình ở Ý, cùng tất cả các nguồn lực được kết hợp tại cùng một địa điểm. 

Tập trung vào công tác nghiên cứu & phát triển cũng sẽ đảm bảo rằng FIMER là được 
đặt ở một vị trí tốt để tăng trưởng trong tương lai và tiếp thị một cách nhanh hơn với 
các cải tiến, củng cố một giải pháp độc đáo mới cho thị trường ngành Điện lực và sẽ 
được công bố ngày 22 tháng 6 năm 2021. 

Chủ tịch của FIMER, Ông Filippo Carzaniga phát biểu:” Chúng tôi cam kết phát triển 
những cải tiến liên quan đến phân khúc Điện lực tốt nhất cho khách hàng của chúng 
tôi. Điều này chỉ có thể đạt được bằng cách thích ứng mô hình kinh doanh của chúng 
tôi để phản ánh các nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi có những kế hoạch đầy tham 
vọng cho việc mở rộng trong tương lai, đặc biệt là trong phân khúc lớn của điện lực 
và cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm trong công việc kinh doanh của mình. 

”Phân khúc lớn Điện lực là mảng cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tự tin 
rằng khả năng kết hợp các quy trình R&D, phát triển sản phẩm và sản xuất tại một địa 
điểm tại trụ sở chính ở Ý sẽ cho phép chúng tôi tập trung nhiều hơn vào đổi mới cho 
phân khúc chủ chốt này. Thay đổi này mang đến cho chúng tôi cơ hội lớn để kết hợp 
'di sản sản xuất tại Ý' với dấu ấn toàn cầu mới của chúng tôi.” 

KẾT THÚC 

Giới thiệu về FIMER 
FIMER là nhà cung cấp biến tần năng lượng mặt trời lớn thứ tư trên thế giới, đạt chuẩn Tier 
1. Chuyên về biến tần năng lượng mặt trời và hệ thống di động, với hơn 1100 nhân viên trên 
toàn thế giới và cung cấp danh mục giải pháp năng lượng mặt trời toàn diện trên tất cả các 
ứng dụng. Các kỹ năng của FIMER được củng cố hơn nữa nhờ cách tiếp cận táo bạo và 
nhanh nhẹn cho thấy qua việc luôn chú trọng đầu tư vào mảng nghiên cứu R&D. Với sự hiện 
diện tại 25 quốc gia cùng với các trung tâm đào tạo và trung tâm sản xuất tại khu vực, 
FIMER luôn gần gũi với khách hàng và không ngừng phát triển đồng hành cùng ngành công 
nghiệp năng lượng. 
 
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại trang Web của Chúng tôi: www.fimer.com/vi 
và theo dõi Chúng tôi qua các kênh Xã hội: 
 

    
 

http://www.fimer.com/
https://www.linkedin.com/company/fimer-spa/
https://www.facebook.com/FimerSpa-404512336286385/
https://www.youtube.com/user/FimerSpa
https://twitter.com/FIMERspa
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Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ: 
 

FIMER Singapore 
21 Merchant Road, #04-01            
Singapore- 058267 

https://www.fimer.com/vi 

 

Chen Minming 
Marketing Communications Manager, APAC 
e-mail: chen.minming@fimer.com 
 

 

 

  


