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ลีเรคโกบริษัทแม่ : โลโก้ ใหม่ ยกระดับแบรนด์ ใหม่
"WORKING TOGETHER FOR TOMORROW"
ลีเรคโกบริ ษัทแม่, ผู้นาด้ านการจาหน่ายอุปกรณ์เครื่ องใช้ สานักงานแห่งยุโรป วันนี ้ได้ ประกาศยกระดับแบรนด์และโลโก้ ใหม่
การเปลีย่ นแปลงนี ้ แสดงให้ เห็นว่าลีเรคโกบริ ษัทแม่ มีความทะเยอทะยานและต้ องการจะเปลีย่ นค่านิยมของลีเรคโก กลายมา
เป็ นองค์ประกอบหลักหรื อดีเอ็นเอใหม่ของลีเรคโกดังนี ้: ความสัมพันธ์ และความไว้ วางใจที่ดีกบั ลูกค้ า, คู่ค้าและพาร์ ทเนอร์ ,
พนักงานและความสามารถของพวกเขา และความรับผิดของต่อสังคม
เพื่ อ รั ก ษาความเป็ นผู้น าและตอบสนองต่อ การสั่ง ซื อ้ ให้
รูปแบบใหม่ๆในปั จจุบนั ลีเรคโกบริ ษัทแม่ได้ กาหนด
3 ความสาคัญเชิงกลยุทธิ์ขึ ้นมาใหม่: เพื่อสร้ าง
ประกบการณ์ ท่ ดี ีท่ สี ุดให้ กับลูกค้ าทุกคน ผ่านเทคโนโลยี
และความเชี่ยวชาญของพนักงานเข้ าด้ วยกัน เพื่อนาเสนอ
การบริ การทุ ก สิ่ ง อย่ า งให้ กลายเป็ น คู่ ค้ าที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญอันดี กับลูกค้ า , เพื่อพัฒนาและเติบโตได้ จาก
ภายนอกด้ วยกิจกรรมต่างๆที่มีอยู่, ธุรกิจใหม่ ๆ และพื ้นที่
ทางภูมิ ศ าสตร์ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเอเชี ย กลยุท ธ์ นี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนลูกค้ าในด้ านดิจิทัล , เศรษฐกิจ
และการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
ตังแต่
้ ลีเรคโกก่อตังเมื
้ ่อปี 1926 ลีเรคโกมุ่งมัน่ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสิ่งนี ้คือประจักษ์ ให้ เห็นว่าลีเรคโกพร้ อมที่จะ
เผชิญกับทุกความท้ าทายในวันนี :้ ลีเรคโก คู่ค้าที่มีความรั บผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงในอัตลักษณ์ร่วมกับเป้าหมายนี ้
แสดงให้ เห็นถึงการสนับสนุนทีด่ ีที่มีตอ่ พนักงาน คูค่ ้ า และลูกค้ า
ในขณะที่รักษาพื ้นฐานของโลโก้ เราตัดสินใจที่จะเก็บเครื่ องหมายวงเล็บเอาไว้ และกลายเป็ นสีเขียว เพื่อสะท้ อนถึงนโยบาย
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีความทะเยอทะยานซึง่ เกี่ยวข้ องกับความยัง่ ยืน คาคติพจน์ใหม่: "WORKING TOGETHER
FOR TOMORROW" ซึ่งจะยังคงเป็ นภาษาอังกฤษสาหรับ บริ ษัทลูกทังหมดซึ
้
่งจะแสดงถึงความสัมพันธ์ ระยะยาวของกลุ่ม
กับผู้ถือหุ้นทังหมด
้

ด้ วยกลยุทธ์ ที่ชดั เจนเป็ นรากฐานทางการเงินที่มนั่ คงและพันธะสัญญาที่ เป็ น คู่ค้าที่มีความรั บผิดชอบ ร่ วมกันของทุกคน
บริ ษัท ฯ กาลังดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคงไว้ ซงึ่ คุณค่าในการดาเนินธุรกิจการและทางานเหมือนครอบครัว

น าเสนอบรรจุ ภัณ ฑ์ ใ หม่ ข องสิ น ค้ า ลี เ รคโกและรวมถึ ง
ภาพลักษณ์ใหม่ของรถขนส่ง
.
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เกี่ยวกับลีเรคโกบริษัทแม่ :
ลีเรคโกบริ ษัทแม่ เป็ นผู้จัดจำหน่ ำยชั้นนำในยุ โรปและเป็ นผู้จำหน่ ำยผลิตภั ณฑ์ และบริ กำรระดับโลกที่ใหญ่ เป็ นอั นดับสำมของโลก
สำหรั บ ธุ รกิจ นี้ ด ำเนิ นงำนใน 25 ประเทศและครอบคลุ ม 42 ประเทศผ่ ำนทำงพั นธมิต ร ด้ วยผลประกอบกำร 2 พั นล้ ำนยูโรผล
ประกอบกำรของ บริษัท สำมำรถสรุ ปได้ ว่ำเป็ นกำรร่ วมมือกันอย่ ำงใกล้ ชิดกับลูกค้ ำ กำรขนส่ งทีโ่ ดดเด่ น และควำมทะเยอทะยำนที่จะ
แบ่ งปั นกับพนักงำนกว่ ำ 9,000 คน: "อยู่เคียงข้ ำงคุณเสมอเพื่อให้ ชีวิตกำรทำงำนง่ ำยขึ้น”
ข้ อมูลเพิ่มเติม: http://thailand-corp.lyreco.com/tha/
Youtube channel: https://www.youtube.com/user/LyrecoThailand

