Compania Safir are o nouă identitate de marcă
Compania Safir lansează o nouă identitate de brand şi un nou slogan
odată cu aniversarea a 15 ani de activitate. Sub acelaşi nume,
Deliciosul de Vaslui, apare o nouă imagine care reflectă
transformările produse la nivel tehnologic şi organizatoric în cadrul
firmei. Imaginea distinctă de tot ceea ce a apărut pe piaţă include 3
culori esenţiale care definesc cele mai importante calităţi ale
produsului: verde – prospeţime, albastru – sănătate şi încredere şi
roşu – viaţă şi energie. Produsul se adresează astfel clienţilor dornici
de o viaţă activă, sănătoasă prin utilizarea unui produs în care pot
avea deplină încredere. Întregul brand vine cu un aer proaspăt, cu
un design aliniat la tendinţele europene, imagine care poziţionează
produsul între cele de încredere.
S-a avut în vedere prin rebranding o reîmprospătare a imaginii produsului odată cu
repoziţionarea sa. Repoziţionarea păstrează o parte din caracteristicile ‘vechi’ care
caracterizau produsul în mod esenţial: prospeţime, gust şi disponibilitate alături de câteva
noi:





Produs calitativ superior (prin retehnologizare);
Produs care se adresează întregii familii;
Produs cu o imagine foarte bună (cu notorietate);
Produs de încredere.

Sloganul a fost adoptat în strânsă legătură cu misiunea firmei:
Misiunea Companiei Safir este de a asigura disponibilitatea de produse din carne de pui
proaspete, gustoase şi sănătoase/sigure obţinute prin utilizarea unor tehnologii superioare.
Ne respectăm partenerii şi colaboratorii prin grija faţă de securitatea produselor şi faţă de
imaginea acestora.
Toate acţiunile Companiei Safir (faţă de clienţi, media, colaboratori, public intern) sunt şi vor
fi în strânsă legătură cu valorile firmei:
-

Responsabilitate faţă de clienţi;

-

Respect faţă de colaboratori;
Transparenţă în relaţia cu media;
Profesionalism;
Real interes faţă de siguranţa alimentară.

Lansarea noii identităţi se face pe baza unui nou şi inedit concept de comunicare. „Gătit, e la
fel de voinic” sintetizează în doar câteva cuvinte principalele caracteristici ale produselor
grupate sub brandul Deliciosul de Vaslui: produs natural, obţinut prin tehnologii superioare,
produs sănătos având calităţi nutritive reale.
Produsul se adresează astfel clienţilor dornici de o viaţă activă, sănătoasă prin utilizarea unui
produs în care pot avea deplină încredere şi care se găteşte repede. Întregul brand vine cu un
aer proaspăt, cu un design aliniat la tendinţele europene, imagine care poziţionează produsul
între cele de încredere.

Despre Compania Safir
Safir S.R.L. dispune de un modern abator de păsări, ferme proprii de creştere a puilor şi o
distribuţie a produselor extinsă pe întreg teritoriul ţării. Produsele abatorului Safir se
distribuie sub marca Deliciosul de Vaslui - produse din carne de pui, congelate sau
refrigerate, ambalate la pungă sau la taviţă. Principalele caracteristici ale produselor
Deliciosul de Vaslui sunt produs de încredere, calitativ din punct de vedere nutritiv, fără
adaosuri artificiale. Pentru mai multe informaţii accesaţi www.safir.ro.

