Poznaj nowe oblicze
czystości MEDISEPT

Utrzymanie czystości

Nowe opakowania
W związku ze zmianą identyfikacji wizualnej firma Medisept wprowadziła 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. Przedstawiamy nowe etykiety produktów do utrzymania czystości.

Jak czytać etykiety?
Wszystkie etykiety produktów Medisept do utrzymania czystości zawierają trzy sekcje piktogramów ułożonych
zawsze w tej samej kolejności. Każda sekcja ma za zadanie przekazać wizualnie najważniejsze informacje dotyczące
produktu.

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

2. Sekcja – przeznaczenie
Piktogramy wskazujące na rodzaj powierzchni,
do których przeznaczony jest produkt.

Zapach
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3. Sekcja – zapach
Piktogram i opis na tle koloru odpowiadającego zapachowi produktu.
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Kodowanie kolorystyczne produktów
Następujące kolory etykiet odpowiadają przeznaczeniu produktów do jednego z 6 obszarów:

podłogi

powierzchnie

sanitariaty

kuchnia

odświeżanie powietrza

mydła

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

Nazwy produktów do utrzymania czystości
Wizualna zmiana opakowań to nie koniec zmian w ofercie produktów
do utrzymania czystości marki Medisept. Równie ważnym elementem
trwającego procesu rebrandingu jest uspójnienie nazewnictwa produktów linii Mediclean. Razem z nową odsłoną etykiet naszych produktów
wprowadzamy 3-elementowy system nazewnictwa produktów.

1. Mediclean (oznaczenie linii produktowej zastępuje Mediclean MC)
2. Numer (numeracja produktów pozostaje bez zmian np. 110, 210)
3. Deskryptor (pozostaje oznaczenie zastosowania, np. surface, floor, sanit)
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