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Inovațiile MPIFMA
ne conectează unul cu celălalt
La MPIFMA, noi dezvoltăm propria tehnologie IoT.
Am generat inovația, care astăzi este o realitate, care
ne conectează cu ascensorul dvs. și astfel ne putem
asigura că totul se desfășoară perfect.
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Ascensoare conectate
MPIFMA: ascensoare care
sunt conectate cu dvs

Pentru noi, ascensoarele conectate sunt o modalitate de
a vă oferi un serviciu mai personalizat, adaptat pe deplin
nevoilor dvs. Reprezintă o modalitate de consolidare a
principalelor valori care au stat la baza activității noastre de
când MP a fost înființată în 1961 și care ne-au permis să
instalăm peste 130.000 de ascensoare în întreaga lume.

Apropiere

Siguranță

Ne place să păstrăm o relație
specială cu clienții și utilizatorii
noștri, înțelegându-le nevoile
și oferindu-le un serviciu
remarcabil. Ascensoarele noastre
ne-au conectat întotdeauna la
clienții și utilizatorii noștri, iar
acum, datorită ascensoarelor
noastre conectate, putem fi mai
aproape de ei ca oricând.

Siguranța reprezintă baza a
tot ceea ce facem. Ce ar putea
fi mai important decât viața
și bunăstarea utilizatorilor,
clienților și angajaților noștri?
Conectivitatea ascensoarelor
noastre înseamnă că acum putem
anticipa posibile incidente. Drept
urmare, ele sunt întotdeauna în
siguranță și în stare de funcționare.

CO N N ECT ED

L I FT S

Valorile noastre, conectate cu dvs., au acum și mai mult sens

Integritate

Inovare

Excelență

Ne onorăm angajamentele față
de clienții și furnizorii noștri
cu onestitate și loialitate.
Suntem parteneri cu interese
comune. Această tehnologie
permite ascensoarelor noastre să
comunice direct, ceea ce înseamnă
transparență totală și o îmbunătățire
a serviciilor oferite.

Lumea ascensoarelor este pasiunea
noastră. Tocmai de aceea ne place
să venim cu idei noi pentru a înlesni
viața clienților noștri și putem face
ca aceste idei să devină realitate.
Ascensoarele noastre conectate
sunt un rezultat direct al acestei
pasiuni, motivându-ne să identificăm
noi inovații pentru îmbunătățirea
experienței utilizatorilor și creșterea
duratei de viață a ascensorului.

Nu ne oprim doar la ceea ce așteaptă
clienții și utilizatorii noștri de la noi și
de la ascensoarele noastre, mergem
mai presus de aceste așteptări, în
căutarea excelenței. Ascensoarele
noastre conectate la internet
reprezintă un pas înainte pe această
cale și suntem una dintre primele
companii care au introdus această
tehnologie pe toate ascensoarele
noastre.
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