Poznaj nowe oblicze
dezynfekcji MEDISEPT

Dezynfekcja

Nowe opakowania
W związku ze zmianą identyfikacji wizualnej firma Medisept wprowadza nowe wzory etykiet dla produktów z linii
profesjonalnych. Zmiany w zakresie wyglądu opakowań i uspójnienie go z nową identyfikacją marki pozwolą lepiej
odpowiedzieć na potrzeby Klientów Medisept. Mają również na celu umocnienie wizerunku firmy jako eksperta
w dziedzinie dezynfekcji i utrzymania czystości. Pierwszy etap zmian obejmuje produkty do dezynfekcji.

Jak czytać etykiety?
Wszystkie etykiety produktów Medisept zawierają cztery sekcje piktogramów ułożonych zawsze w tej samej
kolejności. Koncentraty posiadają dodatkowe pole z instrukcją dozowania. Każda sekcja ma za zadanie przekazać
wizualnie najważniejsze informacje dotyczące produktu.

1. Sekcja – postać produktu
Piktogramy informujące o formie
produktu. Może to być spray,
pianka, proszek, płyn, emulsja,
koncentrat czy chusteczki.

2. Sekcja – cecha wyróżniająca
Piktogramy wskazujące na zastosowanie produktu – dezynfekcję,
szybką dezynfekcję, mycie czy
pielęgnację.

Zapach
grapefruitowy

4. Sekcja – zapach
Piktogram i opis na tle koloru odpowiadającego
zapachowi produktu.

3. Sekcja – przeznacznie
Piktogramy wskazujące na rodzaj
powierzchni, do których
przeznaczony jest produkt.

Dozowanie:
0,5% → 5 ml na 995 ml wody – 15 min.
1% → 10 ml na 990 ml wody – 15 min.
5. Sekcja – dozowanie
W przypadku koncentratów sekcja ta zawiera
wskazówki dotyczące dozowania dla poszczególnych
stężeń i czas działania.

Główne cechy opakowania

Zintegrowany dozownik
ułatwiający odmierzenie
dozy koncentratu

Na odwrocie znajduje
się kod QR, który po zeskanowaniu przekierowuje do strony
internetowej produktu

Wysokiej jakości
białe tworzywo

Kolor tła etykiety
odpowiadający
zastosowaniu

Nazwa produktu

Skrócony opis produktu
Sekcje piktogramów
postaci produktu,
przeznaczenia i dodatkowych informacji
Instrukcja dozowania
Kod kategorii produktu

Kodowanie kolorystyczne produktów
Przeznaczenie:

Powierzchnie

Narzędzia

Ręce

Kategoria:
Dezynfekcja

Pielęgnacja / mycie

Nowe logo
Logotyp marki MEDISEPT składa się z dwóch podstawowych elementów – sygnetu i nazwy marki.
Każdy element logotypu podkreśla kluczowe wartości marki MEDISEPT – ochronę, siłę, skuteczność i szacunek.

ochrona

siła

skuteczność

szacunek

Czy wiesz, że...
Pierwszy człon nazwy naszych produktów pochodzi z łaciny
i oznacza konkretne przeznaczenie.
Velox i Velodes – pochodzą od łac. słowa velox, które oznacza „szybki”.
Produkty te są gotowe do użycia i wykazują szybki czas działania.
Quatrodes – pochodzi od włoskiego słowa quarto, czyli cztery,
co oznacza, że głównym składnikiem tych produktów są czwartorzędowe
sole amoniowe.
Viruton – pochodzi od łacińskiego virus i definiuje grupę produktów
do dezynfekcji narzędzi o szerokim spektrum wirusobójczym.
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