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Siemens củng cố hình ảnh thương hiệu
toàn cầu với “Ingenuity for life”
 Trùng với dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của người sáng lập Werner von
Siemens (1816-2016), tập đoàn Siemens tiến hành củng cố vị trí của mình
trên toàn cầu bằng một nhận diện thương hiệu mới mà hạt nhân là khẩu
hiệu “Ingenuity for life”.
 “Ingenuity for life” là sự tổng hợp các giá trị mà Siemens đại diện kể từ khi
Ngài Werner von Siemens tạo ra các phát minh mang tính đột phá cách đây
gần 2 thế kỷ. Đó chính là năng lực công nghệ vượt thời gian, là tài năng và
các giá trị xã hội.
 Khẩu hiệu “Ingenuity for life” được đặt dưới logo Siemens trong khi màu
sắc và thiết kế logo không thay đổi.
Trong gần 170 năm qua công ty Siemens đã không ngừng nỗ lực tìm cách để cải thiện cuộc
sống trong nhiều lĩnh vực. Với niềm đam mê công nghệ, công ty đã lập nên các tiêu chuẩn
và tạo ra giá trị bền vững cho các khách hàng, xã hội và cho từng cá nhân. Người sáng lập
ra công ty, ngài Werner von Siemens từng coi đó là sự sáng tạo. Ngày nay, điều đó được
gọi là “Ingenuity for life”.
Ngài Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Siemens Joe Kaeser phát biểu: “Với tôi,
‘ingenuity’ là năng lực công nghệ, là tinh thần doanh nghiệp, là sức mạnh của đổi mới sáng
tạo và là khát khao được cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho xã hội mỗi ngày. ‘For life’
nghĩa là mỗi thế hệ tại Siemens có trách nhiệm tạo ra giá trị lâu dài cho từng khách hàng,
cho nhân viên và người dân, cũng như cho toàn xã hội.”
Với việc củng cố hình ảnh thương hiệu trên toàn cầu, Siemens muốn nhấn mạnh trọng tâm
vào các lĩnh vực điện khí hóa, tự động hóa và số hóa.
“Thế mạnh của chúng tôi trong điện khí hóa, tự động hóa và số hóa có thể hỗ trợ đắc lực
cho Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản và biến các siêu đô thị như Hà Nội và thành
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phố Hồ Chí Minh thành các thành phố đẳng cấp thế giới. Cùng với khách hàng của mình,
chúng tôi tự hào làm cho cuộc sống của người dân Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn. Đây chính
là “Ingenuity for life” - Tiến sỹ Phạm Thái Lai, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Siemens Việt
Nam cho biết.
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Siemens AG (Béc-lin và Mu-ních) là tập đoàn công nghệ điện và điện tử toàn cầu đại diện cho các thành tựu kỹ
thuật, sáng kiến, chất lượng, sự tin cậy và tính quốc tế hơn 165 năm nay. Siemens hoạt động trên hơn 200 quốc
gia và tập trung vào các lĩnh vực điện khí hóa, tự động hóa và số hóa. Là một trong những nhà sản xuất lớn nhất
thế giới về các công nghệ sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, Siemens hiện giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực
tuốc bin gió ngoài khơi, là nhà cung cấp hàng đầu về tuốc bin chu trình kết hợp phục vụ cho sản xuất điện, là nhà
cung cấp trọng yếu cho các giải pháp truyền tải điện và là nhà tiên phong trong các giải pháp cơ sở hạ tầng cũng
như các giải pháp tự động hóa, truyền động và phần mềm cho công nghiệp. Siemens cũng là nhà cung cấp hàng
đầu các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như các hệ thộng chụp cắt lớp vi tính và chụp cộng hưởng từ - là đơn vị dẫn
đầu về chẩn đoán xét nghiệm cũng như công nghệ thông tin lâm sàng. Trong năm tài khóa 2015 kết thúc vào
30/09/2015, Siemens đạt doanh thu 75,6 tỷ euro và lãi ròng là 7,4 tỷ euro. Cuối tháng 9/2015, công ty có khoảng
348.000 nhân viên làm việc khắp nơi trên thế giới. Thông tin chi tiết tham khảo tại : www.siemens.com
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