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Nowa marka Hesse Lignal 
 
Silna marka jest ważna w krajowej i międzynarodowej konkurencji. Wiemy o tym od 
110 lat. 
  
W ciągłym procesie, w którym uczestniczą pracownicy i kierownictwo, rozwinęliśmy 
nasze dotychczasowe wartości. Teraz nadszedł czas, aby te wartości stały się 
widoczne i namacalne. 
  
Budujemy pomost między estetyką a funkcjonalnością, między tradycją a 
postępem, między inspiracją a innowacją. Na tym moście poruszamy się 
kompetentnie i odpowiedzialnie, zawsze z poczuciem właściwej równowagi dla 
każdego klienta. 
  
Bierzemy na siebie odpowiedzialność i działamy w sposób zrównoważony. W tym 
przypadku jesteśmy przede wszystkim po to, aby inspirować. Otwarci na nowe 
pomysły, zawsze nadajemy impulsy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, nie 
tracąc z oczu praktycznych korzyści płynących z naszych rozwiązań. 
  
Wartości naszej marki są inspirujące, kompetentne i odpowiedzialne. "Inspiring 
you" to nasze motto - nasze wspólne twierdzenie i nasza codzienna motywacja. 
  
Z rozwojem marki związany jest również nowy Corporate Design. Nowy projekt 
stopniowo staje się widoczny we wszystkich obszarach działalności firmy, zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz. 
  
Zmiana naszej marki, która rozpoczęła się ponad 2 lata temu, posunęła się do tego 
stopnia, że chcielibyśmy nawiązać komunikację zewnętrzną. 
 
Dzięki naszej rozległej przebudowie marki stajemy się coraz nowocześniejsi, świeżsi 
i bardziej innowacyjni. Wierni naszym wartościom, inspirujący, kompetentni i 
odpowiedzialni. Przeprojektowanie marki to więc nie tylko nowe logo, ale i wiele 
więcej. Procesy decyzyjne zostały skrócone w celu szybszego reagowania na 
dynamiczne ruchy rynku. Innowacyjne rozwiązania produktowe są wprowadzane na 
rynek w sposób bardziej ukierunkowany i terminowy.  
 
Dlatego konieczna jest również nowa koncepcja opakowania, która jest ściśle 
związana z nowymi wartościami marki.  
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Kompetentni - zmniejszamy różnorodność naszych pojemników o ponad 50 %. 
Ponadto rezygnujemy ze stosowania czarnych plastikowych kubełków i opakowań 
bez litografii. Oprócz uproszczonej obsługi dla Państwa, istnieją również nowe 
możliwości i możliwości dla nas - idea automatyzacji, usprawnienia procesów, 
oszczędzania powierzchni magazynowej i minimalizacji błędów to tylko kilka 
kluczowych punktów.  
 
Odpowiedzialni - Rezygnując z pojemników z tworzyw sztucznych, oszczędzamy 
ponad 55 ton tworzyw sztucznych rocznie, a zamiast tego polegamy na 
oszczędzających zasoby naturalne i nadających się do recyklingu metalowych 
opakowaniach. Opakowania i zamknięcia metalowe mają wskaźnik recyklingu na 
poziomie 90,8%.  
 
Inspirujące - Nasze opakowania zyskują zupełnie nowy i nowoczesny wygląd, zgodny 
z naszym nowym mottem marki: Inspiring you. Tutaj używamy naszej nowej  
kolorystyki Hesse. Każdy rozmiar pojemnika, czy to hobok czy kanister, otrzymuje 
indywidualną kolorystykę. W kolejnym kroku etykiety na pojemniki zostaną 
odpowiednio dopasowane i będą miały również nowoczesny wygląd. 
 
Wspólne wykończenie - Nowe opakowania są kolejnym elementem składowym, 
który ma na celu przeniesienie zmian, które zaczęliśmy wprowadzać na świat 
zewnętrzny. Nasz markowy dom zostanie wtedy stworzony z wszystkich bloków. 
Skompletujmy więc razem dom tak, aby wszyscy, klienci i pracownicy, czuli się w 
nim jak w domu.  
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