KIOXIA:s nya företagslogotyp presenteras
Düsseldorf, Tyskland, 30 september 2019 - Toshiba Memory Europe GmbH, som officiellt kommer
att byta namn till KIOXIA Europe GmbH den 1 oktober 2019, presenterade idag det nya företagets
logotyp.
Silverfärgen i KIOXIA:s nya logotyp kommer att vara företagets officiella färg och tänkt att
representera den överlägsna kvalitén på dess minneteknologi. Förutom silver kommer företaget att
ha kommunikationsfärgerna ljusblå, magenta, ljusgrön, orange, gul, ljusgrå, vit och svart.
Som bekräftelse för
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Företagets nya logotyp och färger kommer att användas på KIOXIA:s produkter, officiella
webbplatser och andra kanaler. Konsumentprodukter, till exempel SSD:er, SSD-kort, microSD-kort
och USB-flashminnen, kommer att fortsätta att säljas under varumärket Toshiba.
Konsumentprodukter som släpps unders 2020 kommer att ha märket KIOXIA.
Relaterad länkar från 1 oktober:
KIOXIA officiell sida: www.kioxia.com
#FutureMemories varumärkeskampanj: brand.kioxia.com/en-jp/
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Om KIOXIA
KIOXIA, som officiellt kommer att börja verka den 1 oktober 2019 efter namnbytet från Toshiba Memory, är
världsledande inom minneslösningar och dedikerad till utveckling, produktion och försäljning av flashminne
och SSD:er. I april 2017 avskildes dess föregångare Toshiba Memory från Toshiba Corporation, företaget som
uppfann NAND-flashminne 1987. KIOXIA har åtagit sig att berika minnesvärlden genom att erbjuda produkter,
tjänster och system som skapar valmöjligheter för kunder och minnesbaserat värde för samhället. KIOXIAs
innovativa 3D-flashminneteknik, som BiCS FLASH™, formar framtiden för lagring i applikationer med hög
täthet, däribland avancerade smarta telefoner, datorer, SSD:er, fordon och datacentraler.
.
Obs: Alla andra företagsnamn och namn på produkter och tjänster som nämns här kan vara varumärken som
tillhör respektive företag.
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