Danucem, a CRH Company

A Danucem a CRH csoport zászlója alatt működik tovább, változatlan tulajdonosi
szerkezet mellett.
Ez új nevünkből is kiolvasható – Danucem, a CRH Company.

Igen, az alábbiak szerint változnak meg a CRH vállalatok cégnevei:
A CRH (Slovensko) a.s. új neve Danucem Slovensko a.s. lesz
A CRH Magyarország Kft. új neve Danucem Magyarország Kft. lesz
A CRH (Wien) GmbH új neve Danucem Wien GmbH lesz
Cégjegyzék számainkat nem érinti a változás, azok változatlanok maradnak.

2021. október 1. az új cégnevek hivatalos életbe lépésének dátuma.

Még a jogi változások előtt hivatalosan is megkezdjük a márkaváltással kapcsolatos
tevékenységeket, lépésről lépésre kicseréljük a CRH logókat Danucemre mindenhol,
ahol szükséges (flotta, épületek, irodák, feliratok, termékek stb.).
Különböző médiákban fogunk kommunikációs kampányt folytatni, beleértve az online
médiát is, valamint egyéb tevékenységekkel, például rendezvények keretén belül
hirdetjük majd az új márkát. Zsákos cement termékeink csomagolása is megújul.
A mai naptól kezdve úgy mutatjuk be a cégünket, mint Danucem, a CRH company.

A márkanév változás az együttműködésünkben nem jelent változást.
Október 1-től az üzleti dokumentációkban kérjük, módosítsa cégünk nevét Danucemre
– beleértve a különböző üzleti eszközöket, programokat, szoftvereket, számlázó
programokat, és még a telefonkönyvét is.
Minden szükséges módosításról előre fogjuk Önt tájékoztatni.

Üzleti partnereinkkel való együttműködésünk változatlanul folytatódik – semmilyen
módosítást nem szükséges eszközölnie egyelőre. A mai naptól azonban gyakran
hallhatja majd kommunikációnkban a Danucem márkanév használatát.
Együttműködésünk jogi feltételeit október 1-től fogjuk módosítani, és elküldjük Önnek az
ehhez szükséges dokumentumokat.

A mai naptól kezdődően hálásak lennénk Önnek, ha az új Danucem márkát
megismertetné másokkal is szervezete és közössége körében. Örömmel nézünk az
együttműködésünk megerősítése elé.

A márkaváltást a CRH már hosszú ideje kezdte el, bevonva számos európai országot a
folyamatba. A Covid járvány okozta helyzet miatt a CRH Észak Duna Régióban
azonban az új márkanév bevezetését eddig el kellett halasztanunk.
A váltásra azért van szükség, mivel vállalatunk különböző változásokon megy keresztül,
amelyek tükröződnek a célokban, értékekben, jövőképben, valamint a közösségekkel,
ügyfelekkel és partnerekkel folytatott kommunikációban.
3 főbb pontban foglaltuk össze tevékenységünk mozgatórugóit:
1) Igazodás a globális CRH Csoport márkával kapcsolatos irányelveihez
2) A vezető pozíció megerősítése abban a régióban, amelyben működünk, nemzetközi
hátterünkre támaszkodva
3) Üzleti és társadalmi értékeink fejlesztése, erőteljesebben fókuszálva régióink
fejlődésére

Részletesen tájékozódhat a danucem.com weboldalon, regionális weboldalainkon és
portáljainkon, valamint közösségi média csatornáinkon.
CRH értékesítési kapcsolattartója vagy üzleti partnere további információkkal áll az Ön
rendelkezésére.
Ha kérdése van, írjon nekünk a következő e-mail címre: danucem.news@sk.crh.com,
vagy vegye fel a kapcsolatot bármelyik telephelyünkkel.

