ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα ταυτότητα DUO παγκοσμίως με πρωτοβουλία της
Beiersdorf Hellas

Σε μία σημαντική κίνηση για την ανανέωση της διεθνούς εικόνας της μάρκας DUO
προχώρησε το 2015 η Beiersdorf Hellas, καθώς με ελληνική πρωτοβουλία
άλλαξε την εμφάνιση της μάρκας, που διατίθεται διεθνώς. Σήμερα, το ανανεωμένο
DUO είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά και σταδιακά η κυκλοφορία του
επεκτείνεται στις χώρες που κυκλοφορεί η μάρκα παγκοσμίως.
Η Beiersdorf Hellas εισηγήθηκε πρώτη την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας,
επικαιροποιημένης,

διεθνούς

εικόνας

της

μάρκας,

που

θα

απευθύνεται

αποτελεσματικά στους νέους, ενώ ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ανανέωση του
παγκόσμιου brand με την επιλογή Ελλήνων συνεργατών.
Σχετικά με το επαναλανσάρισμα, ο κ. Νίκος Τσακαλάκης, Country Manager της
Beiersdorf Hellas, δήλωσε: «Η αλλαγή της εικόνας του DUO και η δυναμική
επανατοποθέτησή του στην αγορά ήταν για μένα προσωπικά και την ομάδα μου ένα
μεγάλο στοίχημα. Πιστέψαμε στην αλλαγή και την υλοποιήσαμε με αποφασιστικότητα
και

καινοτομία.

Με

ελληνική

πρωτοβουλία,

αλλά

και

ευθύνη,

το

DUO

επαναπροσδιορίζει την εικόνα του στην παγκόσμια αγορά και διαμορφώνει μία νέα
πλατφόρμα επικοινωνίας με το κοινό. Σήμερα, πιο σύγχρονο από ποτέ, διατίθεται σε
νέα, μοντέρνα συσκευασία και θέτει νέα δεδομένα στην αγορά του προφυλακτικού».
Η μελέτη και ο σχεδιασμός της νέας εικόνας του DUO ανατέθηκε στην
Mousegraphics.
Ανακαλύψτε τα νέα DUO στη Facebook σελίδα:
https://www.facebook.com/DUOGreece
#JoinTheNewSeries #sexyouup

Σχετικά με την Beiersdorf AG

Η εταιρία καλλυντικών Beiersdorf AG έχει έδρα το Αμβούργο στην Γερμανία και απασχολεί περίπου
16.500 εργαζομένους παγκοσμίως. Οι πωλήσεις το 2014 έφθασαν τα 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ και η
εταιρία είναι εισηγμένη στο DAX από το Δεκέμβριο του 2008. Η Nivea, που ανήκει στη Beiersdorf, είναι
η Νο1 μάρκα περιποίησης και φροντίδας της επιδερμίδας παγκοσμίως*. Ανάμεσα σε άλλα ονόματα
που περιλαμβάνονται στο επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας είναι οι Eucerin, La Prairie, Liposan,
8x4 και Hansaplast. Η θυγατρική εταιρία tesa SE είναι ένας από τους παγκόσμιους κύριους
κατασκευαστές αυτοκόλλητων προϊόντων και συστημάτων για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τους
καταναλωτές. Η Beiersdorf έχει περισσότερα από 130 χρόνια εμπειρίας φροντίδας της επιδερμίδας και
είναι γνωστή για τα καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα της.
*Πηγή: Euromonitor International Ltd. –NIVEA ως παγκόσμια μάρκα στις κατηγορίες Περιποίηση
Σώματος, Περιποίηση Προσώπου και Περιποίηση Χεριών-, στον τομέα της λιανικής, 2012.
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