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Nowy wizerunek firmy Bosch Rexroth  
 

 
 

 

Nowe logo firmy Bosch Rexroth, zaprezentowane po raz pierwszy na 

targach w Hanowerze,  podkreśla zakończoną sukcesem transformację 

firmy w liczącego się dostawcę rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0.  

 

Od 2016 roku firma Bosch Rexroth podlegała procesowi dogłębnej zmiany – 

od struktur wewnętrznych po strategię biznesową, według której firma Bosch 

Rexroth angażuje się przede wszystkim w nowe rozwiązania technologiczne, 

wykorzystywanie efektu synergii zarówno na rynku, jak i w obrębie Grupy 

Bosch, a także w rozwój koncepcji Fabryki Przyszłości. Na tę ostatnią 

składają się przede wszystkim oprogramowanie i rozwiązania do 

automatyzacji oraz połączenia sieciowego. Poza tradycyjnie już mocną 

pozycją w dziedzinie hydrauliki przemysłowej oraz hydrauliki mobilnej, firma 

Bosch Rexroth została kluczowym dostawcą rozwiązań w zakresie Przemysłu 

4.0. Transformacja firmy przynosi efekty: firma Bosch Rexroth stale zwiększa 

swoją konkurencyjność i udział w rynku. 

 

„Mobilność naszej firmy wzrasta dzięki wprowadzeniu przejrzystych i 

elastycznych struktur organizacyjnych. To przygotuje nas na stawienie czoła 
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zmianie cyfrowej w świecie, w którym cykle projektowania i produkcji będą 

coraz krótsze. Nowa tożsamość marki ukazuje zakończoną sukcesem 

transformację firmy całemu światu” — powiedział Rolf Najork, prezes zarządu 

firmy. „Nasze pionierskie rozwiązania, które są bezpieczne, wydajne, 

inteligentne i cechują się dużą mocą gwarantują sukces. To jest istota 

obietnicy składanej partnerom i klientom: „We move. You win.” 

 

Najważniejsze elementy nowego wizerunku marki  

Wizerunek marki jest wizytówką firmy. Ostatni raz firma Bosch Rexroth 

wprowadzała zmiany w swoim znaku graficznym w 2001 roku. Nowa marka 

„Rexroth – A Bosch Company” symbolizuje nowoczesność, niezależność i 

elastyczność, a także przynależność firmy do mocnej grupy.  

Kombinacja czcionek i kolorów symbolizuje istotę marki Bosch Rexroth: 

wprawianie w ruch. 

Nowy projekt logo firmy został specjalnie dostosowany do wymagań 

projektowych cechujących media cyfrowe. Kolor niebieski symbolizuje 

przemysł, a historycznie rzecz biorąc, kolor ten jest rozpoznawany jako 

symbol firmy Bosch Rexroth. Dodatkowo „A Bosch Company” odzwierciedla 

powiązanie z firmą Bosch.  

 

Czas wdrożenia nowego logo 

Globalne wdrażanie nowego wizerunku marki będzie trwało trzy lata. Dopóki 

nowy firmowy znak graficzny nie zostanie w pełni wprowadzony, będzie 

można zobaczyć zarówno stare, jak i nowe logo. 
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Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy 

i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego 

formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, 

maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to 

wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań 

systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z 

zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń 

liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2016 roku 

obroty w wysokości 5 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 29 500 pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 400 500 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2017) i wygenerowała w 2017 roku 

obrót w wysokości 78 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility 

Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i 

regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, 

Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na 

całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2015 Bosch 

zgłosił ok. 5 400 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla 

świata zintegrowanego w internecie. Grupa Bosch zatrudnia 62,500 współpracowników w 

zakresie badań i rozwoju w 125 miejscach na całym świecie. Innowacyjne produkty i usługi 

Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy 

technologię, która jest „bliżej nas”. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse. 

Kontakt dla czytelników: 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: (22) 738 18 80 

E-Mail: magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
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Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 
info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 275 55 00, fax: (17) 275 55 09 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. Tyniecka 17, 52-407 Wrocław 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

  


