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Onderscheiden communicatie op het hoogste niveau: het merk
Wiha scoort de red dot award "Best of the Best"
Schonach, november 2019. De jury van de red dot award "Brands & Communication
Design 2019" is enthousiast. De internationale experts hebben het merk Wiha
onderscheiden met de red dot award "Best of the Best", waarmee het tot de top van de
competitie behoort. Gedurende meerdere dagen hebben de vakleden van de jury vele
duizenden merken intensief bekeken, bediscussieerd en beoordeeld. Met haar hoge
eisen aan design en haar creatieve prestaties overtuigde Wiha de doorgewinterde
juryleden. Twee vertegenwoordigers van het bedrijf namen op vrijdag tijdens het red dot
gala in het Konzerthaus Berlin de trofee in ontvangst.
Op 1 november 2019 waren de ogen van de internationale designwereld gericht op Wiha, want
die avond ontving het bedrijf de red dot award "Best Tools Brand" op het red dot gala. De trofee
werd overhandigd door professor Peter Zec, oprichter en CEO van de red dot award, aan MarieTheres Guggenbühler en Anne Jakubowski, van de afdeling Marketing Communication van Wiha.
De heer Zec feliciteerde de prijswinnaars al bij voorbaat: "De red dot jury overtuigen is niet
makkelijk. Onze experts zijn zeer kritisch en nemen alle inzendingen grondig onder de loep aan
de hand van strenge criteria voordat ze besluiten een onderscheiding te verlenen. Deze
zorgvuldigheid hebben ze in het bijzonder ook aan de dag gelegd bij de nieuwe rubriek voor
merken. Des te trotser kunnen de prijswinnaars zijn van de red dot award "Best of the Best". Zij
hebben immers de jury met hun zeer hoge vormgevingskwaliteit en creatieve prestaties weten te
overtuigen.“
Mario Sommer, marketingmanager van Wiha legt uit: "Ons merk is meer dan een naam met
bijbehorend logo. Voor ons is het een totaalpakket van jarenlange traditie en ontwikkeling en een
belofte voor kwaliteit, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid. Daarbij fungeert het merk als
uithangbord voor waar wij voor staan en voor hoe wij werken." Onze huidige merkidentiteit
weerspiegelt precies hoe dit familiebedrijf tikt en hoe het op de toekomst is voorbereid, licht
Sommer verder toe. "Wiha wordt altijd al gekenmerkt door een sterke hang naar innovatie en
vooruitgang. Wij streven naar ontwikkelingen en oplossingen, die de dagelijkse werkdag van
onze gebruikers merkbaar verlichten. Daarbij spelen vooral aspecten als behoud van de
gezondheid, functionaliteit, veiligheid en een duurzaam design een belangrijke rol. De
bijpassende merkpresentatie, met een heldere, moderne communicatiemix, fungeert voor dat
alles als ambassadeur en overbrenger van emotie."
Via alle kanalen is gedurende de afgelopen jaren door Wiha consequent een compleet nieuwe
merkperceptie gecreëerd: op het gebied van print, online en social media, bij campagnes en
beursdeelnames, op de Duitse televisie en met volledig nieuwe technologieën, zoals virtueel
gecreëerde werelden. "Het eerbetoon als Best Tools Brand 2019 bij de red dot award vormt voor
Wiha, na deze ingrijpende ontwikkeling en in het tachtigste jaar van haar bestaan, een bijzondere
bevestiging waar het wereldwijde Wiha-team ontzettend blij mee is", sluit marketingmanager
Mario Sommer af.
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Namens het complete Wiha-team namen
Marie-Theres Guggenbühler en Anne
Jakubowski van de afdeling Marketing
Communication de trofee Best of the Best
in ontvangst van professor Peter Zec,
oprichter en CEO van de red dot award in
het Konzerthaus Berlin.
Van links naar rechts: Prof. Dr. Peter Zec,
Anne Jakubowski, Marie-Theres
Guggenbühler, Prof. Laurent Lacour.
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Het Berlin Konzerthaus bood een
feestelijke en zeer speciale setting voor het
gala van de Red Dot Award: Brands &
Communication Design 2019.
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Handgereedschapfabrikant Wiha ontvangt
voor haar voortreffelijke brandingstrategie
de red dot award "Best of the Best".
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Beeldmateriaal in hoge resolutie vindt u in: https://www.wiha.com/nl/perscentrum onder de
betreffende persmededeling. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen.

Over Wiha
Wiha is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van handgereedschappen voor
professioneel gebruik in industrie en nijverheid. 80 jaar geleden opgericht als klein familiebedrijf,
is Wiha tegenwoordig een wereldwijd opererend bedrijf dat nog altijd wordt geleid door de familie
Hahn. Met een speciaal op de behoeften van gebruikers afgestemd productprogramma van
innovatieve handgereedschapoplossingen, die efficiency verhogen, kosten verlagen en de
gezondheid ontzien, wil Wiha de dagelijkse werkzaamheden van gebruikers merkbaar
vergemakkelijken. Daarom ontwikkelt, construeert en produceert Wiha producten met de hoogste
eisen aan kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en ergonomie. Deze vormen samen een
omvangrijk

assortiment

aan

gereedschapconcepten

en

-sets,

schroevendraaiers,

momentgereedschappen, multitools, stiftsleutel, bits, tangen, kunststof hamers en meer. Speciale
professionele VDE handgereedschapoplossingen optimaliseren en voltooien behoefte- en
vraaggericht het aanbod. Talrijke design awards onderstrepen de leidende positie in functie,
design en kwaliteit. In 2019 ontving Wiha de eervolle onderscheiding tot de "TOP 100" meest
innovatieve middelgrote bedrijven van Duitsland te behoren. Al in 2014 werd Wiha onderscheiden
met de Manufacturing Excellence Award (MX Award) als beste MKB-bedrijf van Duitsland.
Modern personeelsmanagement in combinatie met een diepgewortelde open en eerlijke
bedrijfscultuur leverden Wiha in 2016 de onderscheiding "Aantrekkelijke werkgever in brons" op
van de IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg.
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Contactpersoon
Bedrijf
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstrasse 3 – 7
D-78136 Schonach
Anne Jakubowski
Tel.: +49(0)7722-959-209
Mobiel: +49(0)151 163
414 94
E-mail:
anne.jakubowski@wiha.com
Homepage: www.wiha.com

Meer over Wiha vindt u onder
www.wiha.com, in onze Wiha Newsroom
www.wiha.com/de/newsroom
of op onze social media-kanalen
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