
Wprzy szło ści wszyst kie lo kal ne od -
dzia ły fir my bę dą dzia łać pod jed -

ną, ujed no li co ną na zwą LAPP. Prze sła nie
jest ja sne – jed na na zwa i jed no lo go dla
ca łej gru py, któ ra ofe ru je swo im klien tom
te sa me, wy so kiej ja ko ści pro duk ty i usłu -
gi przez ca ły czas, nie za leż nie od te go,
gdzie na świe cie się znaj du ją. No we lo go
zo sta ło za pre zen to wa ne po raz pierw szy
na tar gach Ha no ver Mes se 2018 (23-27
kwiet nia). Lo go typ opar ty na ro dzin nym
na zwi sku wła ści cie li re pre zen tu je pod sta -
wo we war to ści fir my – orien ta cję na
klien ta, ro dzi nę, suk ces i in no wa cyj ność.

Lo go po dą ża za zmia na mi

No we lo go to re ak cja fir my LAPP na
zmia nę w za kre sie dzia łal no ści. Po cząt ko -
wo fir ma by ła tyl ko pro du cen tem prze wo -

dów, obec nie jest do staw cą
kom plet nych roz wią zań ka blo -
wych. Na zwy ta kie, jak „Ca ble”,
„Ka bel” lub „Ca blo” – któ re by-
ły uży wa ne w wie lu kra jach
od za ło że nia fir my w ro ku 1959
– znik ną. W ostat nich la tach fir -
ma LAPP z po wo dze niem prze -
kształ ci ła się w do staw cę zin te -
gro wa nych roz wią zań dla wie -
lu branż i apli ka cji. Do wo dem
na to są po zy tyw ne wy ni ki fi -
nan so we za ubie gły rok, w któ -
rym na stą pił 13,9-pro cen to wy
wzrost glo bal ne go ob ro tu fir -
my.

– Te raz nad szedł wła ści wy
czas na stwo rze nie jed no li tej na -
zwy na ca łym świe cie i jed no li te -
go lo go łą czą ce go wszyst kich ra zem. Za -

wsze w cen trum na szych de cy zji
by li klien ci i ich po trze by. W dzi -
siej szych cza sach nie jest już tak
waż ne, w ja kim kra ju od bior cy
ku pu ją na sze pro duk ty i gdzie są
one do star cza ne – od daw na je -

ste śmy mię dzy na ro do wym ze spo łem. Ujed -
no li ca jąc wi ze ru nek chce my za zna czyć na -
szą toż sa mość. Co wię cej, do kład nie te go
ocze ku ją od nas klien ci – wy ja śnia An dre -
as Lapp, pre zes Gru py LAPP.

Nie zmien ne war to ści

Zmia na jest ko lej nym kro kiem w roz -
wo ju fir my, ale to rów nież wspól na de cy -
zja ro dzi ny Lapp – LAPP to na dal ta sa ma
fir ma. Po ka za ła to zmia na ge ne ra cji, któ-
ra mia ła miej sce w 2017 ro ku, kie dy Mat -
thias Lapp, czło nek trze ciej ge ne ra cji za -
ło ży ciel skiej ro dzi ny Lapp, prze jął ro lę
CEO dla Eu ro py, Afry ki, Bli skie go Wscho -
du i Ame ry ki Po łu dnio wej.
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Jedna firma, wspólna nazwa na całym świecie
Fir ma LAPP, eks pert w tech no lo gii po łą czeń, uprasz cza i ujed no li ca lo go fir my. Uży wa -

jąc na zwy LAPP – pi sa nej wiel ki mi li te ra mi i bez żad nych do dat ków – pod kre śla swój
mię dzy na ro do wy cha rak ter li de ra w dzie dzi nie po łą czeń ka blo wych. 

Uprosz czo ne 
i ujed no li co ne 
lo go fir my LAPP 

Wkrót ce wszyst kie lo kal ne od dzia ły fir my bę dą dzia łać pod jed -
ną, ujed no li co ną na zwą LAPP


