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"WORKING TOGETHER FOR TOMORROW"
Lyreco Group, popredný európsky a tretí najväčší globálny
distribútor pracovných riešení pre firmy včera predstavil svoju
novú identitu. Nová identita zobrazuje strategické ambície
spoločnosti a znázorňuje hodnoty Lyreco, ktoré tvoria jeho
podstatu: dôverný vzťah so zákazníkmi, dodávateľmi a partermi, oceňovanie zamestnancov, ich zručností a záväzok k trvalo
udržateľnému rozvoju (CSR).
S cieľom udržať si vedúce postavenie na trhu a reagovať
na nové trendy v nakupovaní si spoločnosť Lyreco stanovila 3
strategické priority: vytvoriť, čo najlepšiu skúsenosť pre
zákazníkov prostredníctvom kombinácie technológií a odborných znalostí zamestnancov; rozšíriť ponuku
s cieľom stať sa multišpecialistickým partnerom; rozvíjať vonkajší rast prostredníctvom existujúcich aktivít,
ale i nového obchodu v geografických oblastiach ako je Ázia. Cieľom tejto stratégie je podporiť
zákazníkov v digitálnej, ekonomickej a spoločenskej transformácii.
Od svojho založenia v roku 1926 sa Lyreco vždy dokázalo meniť a adaptovať. Toto dedičstvo je evidentné a spoločnosť napreduje vo svojom poslaní čeliť výzvam dneška: Lyreco. Zodpovedný partner. Zmena
vo vizuálnej totožnosti sprevádza poslanie spoločnosti a reprezentuje jej myšlienky svojim zamestnancom,
dodávateľom a partnerom. Zatiaľ čo základy značky boli zachované v názve a konštrukcii loga, elipsy sa
predĺžili. Zelená farba nového loga bola zvolená tak, aby odrážala ambicióznu politiku trvalo udržateľného
rozvoja (CSR), ktorá systematicky zahŕňa udržateľnosť v rozhodovacích procesoch. Nový slogan:
"WORKING TOGETHER FOR TOMORROW", ktorý zostáva v angličtine pre všetky dcérske spoločnosti,
zdôrazňuje dlhodobý vzťah skupiny so všetkými jej zainteresovanými stranami. Vďaka jasnej stratégii,
solídnemu finančnému základu a záväzku "zodpovedného partnera", spoločnosť pokračuje vo svojom
vývoji a zároveň si zachováva hodnoty rodinného podniku.
Nová vizuálna identita sa
postupne objaví nielen na
Lyreco produktoch, ale i na flotile
doručovacích áut.

O nás: Lyreco Group je popredný európsky a tretí najväčší globálny distribútor produktov a servisu pre firmy.
Spoločnosť operuje v 25 krajinách a pokrýva 42 krajín prostredníctvom svojich partnerstiev. S obratom dvoch
miliárd eur, za svoje výsledky vďačí svojej úzkej spolupráci so zákazníkmi, vynikajúcej logistike a ambíciám, ktoré
zdieľa so svojimi 9000 zamestnancami. Viac informácií nájdete na:
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