Amrop vníma svet v súvislostiach
Nové globálne logo a zjednodu‰enie mena ako strategick˘ krok k posilneniu
spoloãnej identity a postavenia na globálnom trhu
Poradenská spoloãnosÈ
AMROP HEVER Slovakia
sa zmenila na
Amrop Slovakia - Context
Driven Executive Search.
Ako súãasÈ geograficky najväã‰ej
organizácie Executive Search
spoloãností na svete sa na nové
globálne logo a zjednodu‰enie
mena pripravovala od vlaÀaj‰ieho
leta. Dôkladne premyslen˘ proces
je v˘sledkom dlhodobého
strategicky riadeného úsilia
o posilnenie spoloãnej identity
a postavenia na globálnom trhu.
Amrop je zastúpen˘ v 57
krajinách prostredníctvom
88 kancelárií a patrí medzi sedem
najúspe‰nej‰ích sietí svojho
druhu na svete.
Nov˘m sloganom Amropu sa stalo
slovné spojenie Context Driven
Executive Search, ktoré vyjadruje tradiãné a pre znaãku Amrop charakteristické prístupy. Zmeny im v‰ak priniesli nov˘ a v˘razne osvieÏen˘ obsah. „V
Amrope sa spájajú tri hlavné princípy:
contextual knowledge, senior atention
a global network. V praxi to znamená,
Ïe poradenské rie‰enia poskytujeme
na základe poznania a re‰pektovania
globálnych i lokálnych súvislostí, Ïe

na‰e projekty vÏdy vedú skúsení konzultanti a Ïe vìaka celosvetovej sieti
vyuÏívame globálne skúsenosti a ‰truktúry a potreby klientov dokáÏeme
uspokojiÈ bez ohºadu na to, kde pôsobia,“ povedal Igor ·ulík, Managing
Partner Amrop Slovakia. Tieto
princípy podºa jeho slov predstavujú
„lepidlo, ktoré spája jednotliv˘ch ãlenov a Amrop kvalitatívne vyãleÀuje
spomedzi ostatn˘ch Executive Search
organizácií“.
Nositeºom novej línie a jedn˘m z hlavn˘ch prvkov komunikaãnej stratégie
sa v Amrope stalo nové globálne logo
nazvané NEXUS. Tvoria ho farebné
‰ípky smerujúce k jednému bodu.
Grafickou skratkou znázorÀuje sieÈ
expertov z rôznych sektorov a krajín,
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Martin Krekáã
ktorí sa spájajú a vyuÏívajú svoje
znalosti a skúsenosti na uspokojenie
potrieb klienta, ktor˘ je vÏdy v centre
pozornosti. „Amrop zmenil obal, aby
zdôraznil a zdokonalil v‰etko, v ãom je
dobr˘ a ão si jeho klienti celé roky cenili a ão od neho oãakávali. Na tomto
kroku môÏe stavaÈ aj Jenewein Group,
ktorej je znaãka Amrop na slovenskom
trhu súãasÈou. PrítomnosÈ takého silného globálneho hráãa v portfóliu na‰ej skupiny je dôvodom na radosÈ, hrdosÈ a optimizmus. Nové impulzy sa
zároveÀ stali v˘born˘m ‰tartom
do roka, v ktorom Jenewein Group oslavuje dvadsiate narodeniny,“ dodal
Martin Krekáã, Senior Partner
Amrop Slovakia a Chairman
Jenewein Group.
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