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"WORKING TOGETHER FOR TOMORROW"
Lyreco Group, přední evropský a třetí největší globální distributor pracovních řešení pro firmy, včera představil svou novou
identitu. Nová identita zobrazuje strategické ambice společnosti a
znázorňuje hodnoty Lyreco, které tvoří jeho podstatu: důvěrný
vztah se zákazníky, dodavateli a partnery, oceňování zaměstnanců, jejich zručností a závazek vůči trvale udržitelnému rozvoji
(CSR). S cílem udržet si vůdčí postavení na trhu a reagovat na
nové trendy v nakupování, si společnost Lyreco stanovila 3
strategické priority: vytvořit co nejlepší zkušenost pro zákazníky
prostřednictvím kombinace technologií a odborných znalostí
zaměstnanců; rozšířit nabídku s cílem stát se multispecialistickým
partnerem; rozvíjet vnější růst prostřednictvím existujících aktivit, ale i nového obchodu v geografických
oblastech jako je Asie. Cílem této strategie je podpořit zákazníky v digitální, ekonomické a společenské
transformaci.
Od svého založení, v roce 1926, se Lyreco vždy dokázalo měnit a adaptovat. Toto dědictví je evidentní
a společnost postupuje kupředu ve svém poslání čelit výzvám dneška: Lyreco. Zodpovědný partner.
Změna ve vizuální totožnosti provází poslání společnosti a reprezentuje myšlenky svým zaměstnancům,
dodavatelům a partnerům. Zatímco základy značky byly zachovány v názvu a konstrukci loga, elipsy byly
prodlouženy. Zelená barva nového loga byla zvolena tak, aby odrážela ambiciózní politiku CSR, která systematicky zahrnuje udržitelnost v rozhodovacích procesech. Nový podpis: “WORKING TOGETHER FOR
TOMORROW”, který zůstává v angličtině pro všechny dceřiné společnosti, zdůrazňuje dlouhodobý vztah
skupiny se všemi jejími zainteresovanými stranami. Díky jasné strategii, solidnímu finančnímu základu
a závazku “zodpovědného partnera”, společnost pokračuje ve svém vývoji a zároveň si zachovává
hodnoty rodinného podniku.
Nová vizuální identita se postupně objeví nejen na Lyreco
produktech, ale i na flotile
doručovacích aut.

O nás: Lyreco Group je přední evropský a třetí největší globální produktů a servisu pro firmy. Společnost operuje
v 25 zemích a pokrývá 42 zemí prostřednictvím svých partnerství. Obrat dvou miliard eur svědčí o úzké spolupráci
se zákazníky, vynikající logistice a ambicím, které sdílí se svými 9 000 zaměstnanci. Více informací najdete na:
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