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PRODUSELE SIKA 
vin de acum într-o altă înfăţișarevin de acum într-o altă înfăţișare

 Stimaţi parteneri,

Ne face plăcere să vă aducem în atenţie noua 
imagine a produselor Sika. 

O abordare incitatantă, un mesaj clar și indicaţii 
simple de aplicare ce vă ajută pe dumneavoas-
tră să identificaţi mai ușor soluţia de care aveţi 
nevoie.

Design-ul de ambalaj este schimbat, dar promi-
siunea noastră rămâne aceeași: Sika vă oferă 
produsele performante cu care să construiţi 
proiecte durabile!

 Echipa Sika România

Design-ul s-a schimbat, dar conţinutul și performanţele 
produselor nu se  modifică. 

Nu există nicio modificare în forma, aplicabilitatea sau per-
formanţele oricăruia dintre aceste produse. Veţi primi cali-
tatea excelentă cu care sunteţi obișnuiţi.

Toate soluţiile Sika sunt concepute pentru a asigura succe-
sul proiectelor dumneavoastră și pentru a construi relaţii 
de lungă durată și reciproc avantajoase.    � �
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LOGO SIKA - pune în valoare 
vizibilitatea logo-ului pentru 
o mai bună recunoaștere a 
brandului

FOCUS PE PRODUS, NUMĂR 
SAU SUFIX

Oferă indicii clare specialiștilor
DESCRIERE CLARĂ
A PRODUSULUI

ILUSTRAŢII DE APLICARE  
Indică domeniile de 
aplicabilitate ale produsului 
într-un mod accesibil

EVIDENŢIAZĂ CULOAREA 
BRAND-ULUI SIKAPUNCTUL CENTRAL AL 

NUMELUI PRODUSULUI

PRINCIPALELE 
CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

PICTOGRAME 
cu referinţă la produs, 
depozitare

INFORMAŢII CLAR 
STRUCTURATE

Un design nou, incintant pentru întreaga gamă 
de produse Sika.

Scopul nostru este de a prezenta un mesaj clar, 
cât mai simplu care să vă faciliteze identifi carea 
produsului Sika de care aveţi nevoie pentru 
proiectele dumneavoastră.

Câteva exemple ale noilor ambalajeCâteva exemple ale noilor ambalaje

DESCRIERE CLARĂ
A PRODUSULUI

PUNCTUL CENTRAL AL 
NUMELUI PRODUSULUI

DESIGN MODERN


