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|nformace o novém vzh|edu Cemix oba|ů a čís|ování

VáŽení obchodní přáte|é'

rádi bychom vás inÍormova|i o da|Ší pozitivní změně, kterou jsme pro vás a vaše zákazníky připravili' A tou je nový

Vzh|ed našich oba|ů'

Jak jistě víte,ie firma LB Cemix součástí skupiny Lasse|sberger a v poslednich měsícich intenzivně pracujeme na
rea|izaci d|ouhodobého projektu, kterým je' mit vzh|ed našich produktů stejný ve všech zemich, kde obchodně a výrobně
naše skuoina oůsobí'

Vedenim pro]ektu by| pověřen produktmanagement ČR' tedy i zaváděni této změny probíhá jako prvni v ČR' Z časového
poh|edu se s našimi nouými oba|y budete moci fyzicky seznámit již v průběhu nás|edujícich týdnů a změna bude díky
našim spo|ečným sk|adovým zásobám, probíhat postupně až do podzimu 2022'

Tato změna Úzce navazuje na již probíhajicí poekt PE obal, kter'ý se V pos|edních |etech sta| novým trendem Ve

způsobu ba|enísuchých ma|tových směsi. Během něko|ika má|a ýdnů budou vŠechny naše výrobni závody v ČR
Vybaveny touto novou techno|ogií. Vy všichni sitak budete moci uživat výhodyjako: ,l00% recyk|ovateIný obal,
prod|ouŽeni expirace našich výrobků, moŽnost usk|adnění našich produktů venku a čistotu pň manipu|aci.

Každý zVás bude v nejbliŽšich dnech podrobně seznámen s novým designem naŠich oba|ů, a to prostřednictvim

našeho obchodního týmu. Jako ma|ou ochutnávku, vidíte vzh|ed udiých produktů na tomto oznámeni a zároveň
zasí|áme pří|ohou tohoto dopisu podk|ad, kde na|eznete přehled původních názvů včetně nového značení našich
oroduktů.

H|avní výhodou a |ogikou nového značeníoba|ů, je zatřidění výrobků do šesti barevných skupin' pod|e způsobu pouŽití

v rámci stavby. Jasná identifikace Výrobků přes čis|o a název' Součástí přední strany kaŽdého výrobku budou zásadní
výhody a pouŽiti. Neměníme pouze vzh|ed oba|ů, a|e ce|kovou image naši prezentace na trhu, kterou uvidíte V podobě

marketingových kampaní a každodenního setkáVáni s naší Íirmou.

Děkujeme a jsme s pozdravem
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