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Dwie nagrody German Brand Award 2019 dla 
wyjątkowej marki 
Wyjątkowość nowej tożsamości naszej marki została właśnie oficjalnie 

potwierdzona. W konkursie German Brand Award 2019 zdobyliśmy złoto 

jako najlepsza marka w kategorii: „Przemysł, maszyny  

i inżynieria” oraz Nagrodę Zwycięzcy w kategorii: „Tożsamość 

korporacyjna”. Te dwie nagrody potwierdzają, że marka Rexroth jest 

wyjątkowa, nowoczesna i przyszłościowa. Co więcej, w pełni 

odzwierciedla ona hasło: WE MOVE. YOU WIN. 

 

Dwie nagrody German Brand Award 2019 dla wyjątkowej marki . 

Budowanie marki 

Zmodernizowaliśmy komunikację oraz wizerunek naszej marki poprzez 

wprowadzenie w roku 2018 nowego logo, barw, nowej tożsamości 

korporacyjnej oraz hasła: „We create movement“. Nowa komunikacja marki 

zwraca uwagę na najważniejsze trendy w inżynierii mechanicznej  

i przemysłowej. Nowe logo firmy zostało stworzone szczególnie z myślą  

o mediach cyfrowych. Jego ruchomy model na smartfonach i tabletach 

fascynuje użytkowników, ale może być także w efektywny sposób 

wykorzystywany na budynkach, pomieszczeniach oraz w materiałach 

drukowanych. Najnowszy znak towarowy „rexroth“ w połączeniu z „A Bosch 

Company“ pokazuje naszym klientom, dostawcom i konkurentom, że 
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należymy do większej grupy, ale prowadzimy działalność niezależnie. Marka 

Rexroth firmuje przyszłościowe rozwiązania, które są bezpiecznie, wydajne  

i inteligentne: WE MOVE. YOU WIN. 

Ustanawianie standardów 

 

Nagroda German Brand Award to wyjątkowe wyróżnienie za wyjątkowe 

osiągnięcia w dziedzinie zarządzania marką. Konkurs jest organizowany 

przez Niemiecki Instytut Marek powołany przez Niemiecką Radę Wzornictwa 

oraz firmę konsultingową GMK Markenberatung. Niemiecka Rada 

Wzornictwa jest jednym z najważniejszych światowych centrów kompetencji 

w zakresie komunikacji i transferu wiedzy we wzornictwie. 

Niezależne jury składa się z najwyższej klasy ekspertów w dziedzinie strategii 

marek. Przyznają oni nagrody w kategoriach „Doskonałe marki“ dla 

produktów i marek w poszczególnych branżach oraz „Doskonałość w strategii 

i tworzeniu marki“ za najlepsze kampanie, koncepcje i strategie  

w poszczególnych dyscyplinach. Kryteria oceny niezależnego jury obejmują 

m.in. typ marki, odróżnianie się od konkurencji, znaczenie dla grupy 

docelowej, jakość wzoru prezentacji marki, stopień innowacyjności i trwałość. 

Uczestnicy konkursu są nominowani przez Niemiecką Radę Wzornictwa lub 

zgłaszają się z własnej inicjatywy. Nagrody German Brand Award są 

przyznawane raz w roku i mają bardzo duże znaczenie w przemyśle. Te 

nagrody pokazują, że ponowne wprowadzenie marki Rexroth to 

spektakularny sukces, a zarazem istotny wkład w sukces całej firmy. 

Niezależne jury potwierdziło: Marka Rexroth firmuje przyszłościowe 

rozwiązania, które są bezpiecznie, wydajne i inteligentne. 

 

My WYGRYWAMY. Nie jedną, ale dwie nagrody:  

 German Brand Award 2019 - ZŁOTA nagroda w kategorii 
Doskonałe marki - Przemysł, maszyny i inżynieria.  

 German Brand Award 2019 - ZWYCIĘZCA w kategorii 
Doskonałość w strategii i tworzeniu marki - Tożsamość 
korporacyjna. 
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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. Dzięki inteligentnym 

komponentom, niestandardowym rozwiązaniom systemowym i usługom Bosch Rexroth tworzy 

niezbędne środowisko dla w pełni połączonych aplikacji. Bosch Rexroth oferuje swoim 

klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, 

przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu, jak również oprogramowanie i 

interfejsy do rozwiązań wykorzystujących internet rzeczy. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 

80 krajach, osiągnęło w 2018 roku obroty w wysokości 6,2 mld euro przy zatrudnieniu na 

poziomie 32,300  pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 410 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2018) i wygenerowała w 2018 roku 

obrót w wysokości 77,9 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. Strategicznym celem 

Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Grupa 

Bosch zatrudnia 69,500 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: 

mgr Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

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. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 

  


