
Case Study

Thoải mái tại các trung tâm giải trí và khách 
sạn của WCT nhờ công nghệ nanoe™ X

WCT Malls Management Sdn Bhd, doanh nghiệp quản lý và đầu tư bất động sản trực thuộc WCT Holdings Berhad (Tập đoàn WCT) đã nâng cấp các biện pháp 
đảm bảo không gian làm việc cho doanh nghiệp, cụ thể, mới đây nhất, doanh nghiệp đã cho lắp đặt hệ thống lọc không khí tích hợp công nghệ nanoe™ X của 
Panasonic. Trong nỗ lực triển khai giải pháp toàn diện hướng tới mục tiêu tạo ra bầu không khí sạch sẽ và trong lành hơn, Tập đoàn WCT đã cho lắp đặt các 
hệ thống lọc không khí trên khắp các cơ sở hoạt động.
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New World Petaling Jaya và 
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Thách thức: Tạo ra không gian trong nhà trong lành và khỏe mạnh 

Khi ngành bán lẻ phải vật lộn với hậu quả của đại dịch COVID-19, thì WCT Malls Management đã bắt đầu đẩy nhanh kế hoạch chiến lược và tìm giải pháp để hệ thống trung tâm 
giải trí thích ứng với giai đoạn bình thường mới. Không chỉ tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về đảm bảo vệ sinh, giãn cách xã hội và đeo khẩu trang, Tập đoàn WCT còn muốn 
theo đuổi mức tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về các giải pháp và biện pháp đảm bảo an toàn để duy trì môi trường trong nhà luôn vệ sinh và sạch sẽ nhằm mang đến cho khách 
hàng trải nghiệm tốt nhất.

Selena Chua, Giám đốc điều hành WCT Malls Management cho biết, “Là nơi tập trung đông người, chúng tôi thấu hiểu khách hàng mong muốn quay trở lại với các hoạt động giải 
trí, ăn uống và gặp gỡ người thân sau hai năm chính phủ thực thi các hình thức kiểm soát đi lại (MCO). Chúng tôi muốn giảm thiểu nguy cơ cho khách khi họ tiếp xúc với người 
mới mỗi lần mua sắm hay tụ họp tại các cơ sở của chúng tôi. Do vậy, chúng tôi cảm thấy thôi thúc phải nhanh chóng nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các trung tâm giải trí để mang đến 
môi trường thuận lợi cho các khách hàng của mình, để họ được thoải mái tận hưởng những phút giây quý báu bên cạnh người thân yêu tại hệ thống trung tâm giải trí của chúng 
tôi.”

Văn phòng Trung tâm giải trí Khách sạn



Lắp đặt bộ phát nanoe™ X air-e gọn nhẹ tại một trong các nhà vệ sinh tại gateway@klia2.

Nhằm thu hút khách quay lại trung tâm giải trí, Tập đoàn WCT đã sử dụng bộ phát nanoe™ X air-e để cải thiện chất lượng không khí trong nhà nhằm mang đến môi trường an toàn hơn 
cho khách đến Trung tâm giải trí Paradigm PJ, Trung tâm giải trí Paradigm JB, gateway@klia2 và Ga SkyPark.

Công nghệ nanoe™ X của Panasonic được phát triển dựa trên những lợi ích của các gốc 
hydroxyl (còn gọi là gốc OH) bọc trong nước giúp ức chế vi khuẩn, vi-rút, các chất gây ô 
nhiễm khác và khử mùi khó chịu. Các phân tử nanoe™ X có kích thước nano với khả năng 
len lỏi sâu vào các đồ đạc mềm như vải, sô-pha và thảm. Công nghệ nanoe™ đã được 
chứng minh là có hiệu quả ức chế hơn 99%* vi-rút corona chủng mới.

Khi được bảo vệ thêm bằng công nghệ nanoe™ X của Panasonic, khách hàng có thể thoải 
mái tận hưởng trải nghiệm mua sắm tại các Trung tâm giải trí của WCT. Đồng thời, các 
nhân viên có thể an tâm quay lại làm việc một cách hiệu quả trong không gian làm việc 
trong lành và khỏe mạnh. 

Các công nghệ và giải pháp được ứng dụng 

Lắp đặt bộ phát nanoe™ X air-e trong nhà vệ sinh tại Trung tâm giải trí Paradigm PJ.

Lắp đặt bộ phát nanoe™ X air-e trong phòng vắt sữa tại gateway@klia2.

Lắp đặt bộ phát nanoe™ X air-e trong phòng thay tã tại Trung tâm giải trí Paradigm PJ.Bộ phát nanoe™ X air-e trong toilet tại Trung tâm giải trí Paradigm PJ.

* Dựa trên kết quả thử nghiệm do Panasonic phối hợp với Trung tâm Công nghệ và Chất lượng Sản phẩm Dệt may Nhật Bản (QTEC) thực hiện. Thử nghiệm này đã so sánh hiệu giá của vi-rút corona chủng mới (SARS CoV-2) và bốn biến thể của chủng này (Alpha, Beta, Gamma và Delta) trong điều kiện tiếp xúc và không tiếp xúc với nanoe™ ở 
không gian kiểm nghiệm có thể tích 45 lít. Kết quả thu được: thử nghiệm đã xác nhận sau hai giờ tiếp xúc, sản phẩm có tác dụng ức chế hơn 99% tất cả năm loại vi-rút trên. Xin lưu ý rằng kết quả thử nghiệm được thực hiện trong môi trường thử nghiệm khép kín, không phải môi trường sống thực tế.



Khách sạn New World Petaling Jaya, một trong những cơ sở của Tập đoàn WCT cũng đã 
ứng dụng công nghệ nanoe™ X, cụ thể, khách sạn đã lắp bộ phát nanoe™ X air-e trong 
nhà vệ sinh, phòng họp và trung tâm thể dục.

“Công nghệ này rất hữu ích và đảm bảo an toàn cho khách của chúng tôi, không chỉ có tác 
dụng lọc không khí, công nghệ này còn khiến khách hàng an tâm về sự nỗ lực của khách 
sạn nhằm chăm sóc và bảo vệ khách hàng." Giám đốc điều hành Khách sạn New World 
Petaling Jaya, ông Chris Moore, cho biết.

Lắp đặt bộ phát nanoe™ X air-e trong nhà vệ sinh tại Khách sạn New 
World Petaling Jaya.

Lắp đặt bộ phát nanoe™ X air-e trong phòng họp tại Khách sạn 
New World Petaling Jaya.

Lắp đặt bộ phát nanoe™ X air-e trong trung tâm thể dục tại Khách 
sạn New World Petaling Jaya.

“Công nghệ nanoe™ X của Panasonic đã có mặt hầu khắp các cơ sở hoạt động của Tập đoàn WCT. Chúng tôi muốn mang đến bầu không khí trong nhà trong lành, khỏe mạnh để 
khách hàng và nhân viên cảm thấy an toàn và thoải mái”, ông Dato Lee Tuck Fook, Giám đốc điều hành Tập đoàn WCT Holdings Bhd. cho biết.

Chúng tôi muốn khách hàng luôn cảm thấy an tâm khi đến thăm cơ sở và muốn đóng góp 
một phần nào đó vào nỗ lực chung giúp cộng đồng thích nghi với thời kỳ bình thường mới 

để tiến bước hướng tới tương lai. Chúng tôi đã áp dụng các giải pháp tốt nhất để hiện 
thực hóa mục tiêu trên

 ông Lee kết luận.

Các cơ sở khác thuộc Tập đoàn WCT – hệ thống văn phòng quản lý, đã lắp đặt bộ phát nanoe™ X air-e tại khu vực lễ tân và phòng họp để cung cấp bầu không khí an toàn hơn cho 
nhân viên và khách hàng, để mọi người an tâm làm việc một cách có hiệu quả trong môi trường trong lành và thoải mái.

Phòng họp tại văn phòng quản lý Trung tâm giải trí Paradigm lắp đặt 
bộ phát nanoe™ X air-e.

Lắp đặt bộ phát nanoe™ X air-e tại khu vực lễ tân của văn phòng 
quản lý Trung tâm giải trí Paradigm.

Lắp đặt bộ phát nanoe™ X air-e tại khu vực lễ tân của văn phòng quản 
lý trung tâm giải trí gateway@klia2.

Khách sạn New World Petaling Jaya.

 Bộ phát nanoe™ X air-e (600 bộ)

Các sản phẩm đã lắp đặt




