Danucem, a CRH Company

Danucem naďalej patrí do Skupiny CRH, vo vlastníctve neprišlo k žiadnym zmenám.
Môžete to vidieť aj v našej novej značke - Danucem, a CRH Company.

Mená našich spoločností sa zmenia nasledovne:
CRH (Slovensko) a.s. na Danucem Slovensko a.s.
CRH Magyarország Kft. na Danucem Magyarország Kft.
CRH (Wien) GmbH na Danucem Wien GmbH
Naše identifikačné údaje sa nemenia.

Oficiálnym dňom, kedy nastane aj právna účinnosť tejto zmeny je 1. október
2021.

S aktivitami rebrandingu oficiálne začíname ešte pred právnou zmenou. Krok za krokom
meníme CRH na Danucem na označení nášho nehnuteľného aj hnuteľného majetku alebo
na komunikačných nosičoch (vozový park, budovy, kancelárie, značky, produkty atď.).
Budeme tiež viesť externú komunikáciu prostredníctvom médií, vrátane online
kampane. Budeme organizovať rôzne iniciatívy, akcie a podujatia. Pod značkou
Danucem uvedieme na trh aj balené cementy.
Od dnešného dňa sa budeme prezentovať pod značkou Danucem, a CRH Company.

Chceme vás ubezpečiť, že rebranding našej spoločnosti nespôsobí žiadne zmeny
v našej spolupráci.
Po 1. októbri si prispôsobíte svoju obchodnú dokumentáciu na Danucem v obchodných procesoch, programoch alebo softvéri, na fakturačných oddeleniach
alebo aj vo svojom mobilnom telefóne.
O všetkých požadovaných zmenách vás budeme vopred informovať.

Čo sa týka našich obchodných partnerov, naša spolupráca zostáva ako doteraz - zatiaľ
nemusíte robiť žiadne zmeny. Od dnešného dňa si však v našej komunikácii môžete
všimnúť časté používanie novej značky Danucem.
Od 1. októbra zmeníme právne požiadavky našej spolupráce a pošleme vám všetky
potrebné dokumenty.

Veľmi by sme ocenili, keby ste sa postupne začali “zžívať” s našou novou značkou
Danucem a zdieľať ju ďalej vo svojich organizáciách a komunitách. Tešíme sa na ďalšie
posilnenie našej spolupráce.

Nové projekty týkajúce sa zmien značiek začala spoločnosť CRH realizovať už
dávnejšie. Je do nich zapojených viacero európskych krajín. Z dôvodu koronakrízy sme
museli v našom klastri CRH North Danube realizáciu rebrandingu na čas odložiť.
Naša spoločnosť aktuálne prechádza rôznymi zmenami, ktoré sa odrážajú aj v tvorení
našej novej regionálnej identity a tiež v komunikácii s komunitami, so zákazníkmi
a s partnermi.
Dôvody na zmenu značky by sme zhrnuli do 3 bodov:
1) Prispôsobenie sa globálnej politike CRH Group
2) Posilnenie vedúcej pozície v oblasti stavebných materiálov v regióne, v ktorom
pôsobíme, stále s využitím nášho medzinárodného zázemia
3) Budovanie našich obchodných, sociálnych a kultúrnych hodnôt so zameraním viac
na rozvoj našich regiónov

Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe danucem.com, na našich
regionálnych weboch a portáloch, ako aj na našich sociálnych sieťach.
Viac informácií vám poskytnú aj vaši obchodní zástupcovia alebo obchodní partneri
CRH.
Ak máte akékoľvek otázky, môžete nám tiež napísať na e-mail:
danucem.news@sk.crh.com alebo sa obráťte na ktorékoľvek z našich kontaktných
miest alebo prevádzok.

