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Het nieuwe merk Hesse Lignal 
 
Een sterk merk is belangrijk in de nationale en internationale concurrentiestrijd. We 
weten dit al 110 jaar.  
 
In een continu proces met medewerkers en managers hebben we onze bestaande 
waarden verder ontwikkeld. Nu is het tijd om deze waarden zichtbaar en tastbaar 
te maken. 
 
We slaan de brug tussen esthetiek en functionaliteit, tussen traditie en 
vooruitgang, tussen inspiratie en innovatie. Op deze brug bewegen we competent 
en verantwoord, altijd met gevoel voor de juiste balans voor elke klant. 
 
We nemen onze verantwoordelijkheid en handelen duurzaam. En we zijn vooral één 
ding: inspirerend. Open voor nieuwe ideeën geven we altijd impulsen, zowel intern 
als extern, zonder de praktische voordelen van onze oplossingen uit het oog te 
verliezen. 
 
Onze merkwaarden zijn inspirerend, competent en verantwoordelijk. 
"Inspireren" is ons motto - onze gezamenlijke claim en onze dagelijkse motivatie. 
  
Een nieuw corporate design is ook gekoppeld aan de ontwikkeling van het merk. 
Het nieuwe ontwerp wordt geleidelijk aan zichtbaar op alle gebieden van het 
bedrijf, zowel intern als extern. 
 
Onze merkverandering, die een goede 2 jaar geleden begon, is zo ver gevorderd 
dat we graag de externe communicatie aangaan. Met onze uitgebreide 
merkherziening worden we moderner, frisser en innovatiever. Trouw aan onze 
waarden inspirerend, competent en verantwoordelijk. Het herontwerp van het 
merk is dus niet alleen een nieuw logo, maar nog veel meer. De 
besluitvormingsprocessen zijn verkort om sneller te kunnen reageren op 
dynamische marktbewegingen. Innovatieve productontwikkelingen worden 
gerichter en tijdig op de markt gebracht.  
 
Daarom is ook een nieuw verpakkingsconcept nodig, dat nauw aansluit bij de 
nieuwe merkwaarden.  
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Competent - We verminderen onze verscheidenheid aan verpakkingen met meer 
dan 50%. Daarnaast gebruiken we geen zwarte plastic emmers en blanke blikken 
meer. Naast de vereenvoudigde afhandeling voor onze klanten zijn er voor ons ook 
nieuwe kansen en mogelijkheden - het idee van automatisering, 
processtroomlijning, opslagruimtebesparing en foutminimalisatie zijn slechts een 
paar belangrijke punten.  
 
Verantwoordelijk - Door af te zien van plastic verpakkingen besparen we meer dan 
55 ton plastic per jaar en vertrouwen we in plaats daarvan op grondstofbesparende 
en recyclebare metalen verpakkingen. Metalen verpakkingen en sluitingen hebben 
een recyclingpercentage van 90,8%.  
 
Inspirerend - Onze blikken krijgen een compleet nieuwe en moderne uitstraling, 
trouw aan ons nieuwe merkmotto Inspirerend. Hier gebruiken we onze nieuwe 
Hesse-kleurverlopen. Elke busgrootte, of het nu gaat om een 25 liter blik of een 5 
liter verdunningsblik, krijgt een individueel kleurverloop. In een volgende stap 
worden ook de etiketten aangepast en krijgen ze een moderne uitstraling. 
 
Samen voleinden - De nieuwe blikken zijn een verdere bouwsteen om de 
verandering die we zijn begonnen naar buiten uit te dragen. Uit alle bouwstenen 
wordt dan ons merkhuis gemaakt. Laten we dus samen het huis afmaken, zodat 
iedereen, klanten en medewerkers, zich er prettig bij voelen.  
Op dit punt willen wij u graag in detail informeren over de uitgebreide ombouw van 
onze verpakkingen.  
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