TISKOVÁ ZPRÁVA

Vítkovice Heavy Machinery mění značku
OSTRAVA, 7. 10. 2019 – Vítkovice Heavy Machinery (VHM) používají ode dneška nové logo a nový
vizuální styl. Z někdejší značky jedné z dceřiných firem Vítkovic, a.s. přecházejí po změně vlastníků
na značku samostatnou, zcela odlišnou od té původní. Základem nového pojetí značky VHM je
zkratka názvu společnosti zobrazená modrými ostře řezanými písmeny, která odkazují na přesné
strojírenství. Písmena doplňuje oranžový trojúhelník zobrazující výheň, symbol ocelářských procesů i
bijící srdce. Veřejnosti se nová značka VHM poprvé oficiálně představuje právě dnes na
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, a to současně s ostrým startem nového webu
vhm.company.
„Motivů pro rebranding společnosti bylo hned několik: vstup nového investora, úspěšné ukončení
reorganizace, obnovení důvěry u klíčových zákazníků a nový vývoj v rámci vznikající skupiny CE
Industries Jaroslava Strnada,“ uvedl obchodní ředitel VHM Daniel Doležal. Třípísmenná zkratka VHM
se podle něj ve značce objevila mimo jiné i proto, že se takto název společnosti dlouhodobě zkracuje
ve všech typech médií, a není tedy pro veřejnost ani obchodní partnery žádnou neznámou.
Autorem nového brandu je agentura Leemon a art designerka Bára Typltová. „Přišla s návrhem
řešení, který nás na první pohled silně oslovil a vyjadřoval přesně ty pocity, které jsme chtěli novému
znaku vetknout. Je ale třeba říci, že tímto krokem vše pouze začalo a trvalo ještě mnoho týdnů a
proběhlo mnoho konzultací s vlastníky, než se podařilo nové logo a znak VHM dotáhnout do vzhledu,
se kterým jsme byli spokojeni,“ doplnil Lukáš Konopáč, manažer marketingu VHM.
Perfekcionismus hlavních písmen logotypu VHM vychází z přesného opracování produktů firmy, kdy
každý díl musí zapadat do většího celku s absolutní přesností. Druhým rysem loga jsou základní
barvy. Jedná se o modrou barvu, která reprezentuje barvu kovu, tradici, klid, stabilitu a spolehlivost. A
oranžovou barvu představující živý materiál, tvárnost, odvahu, práci, šikovnost, entusiasmus. Třetím
rysem je jednota. Tu můžete najít v propojení jednotlivých písmen a symbolizuje generacemi
prověřené spojení VHM s oborem těžkého strojírenství.
Obchodní jméno společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. se nemění. „Je u partnerů dobře
zapsáno a není důvod dělat tak razantní změnu, jakou by byla revize obchodního jména společnosti,“
poznamenal D. Doležal.
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