Revelado o novo logótipo da empresa da KIOXIA
Düsseldorf, Alemanha, 30 de setembro de 2019 ― A Toshiba Memory Europe GmbH, cuja marca

mudará oficialmente para KIOXIA Europe GmbH no dia 1 de outubro de 2019, revelou hoje o novo
logótipo da empresa.
A prata do novo logótipo da KIOXIA será a cor empresarial oficial da empresa, destinada a
representar a qualidade superior da sua tecnologia de memória. Além da prata, a empresa terá as
cores da comunicação: azul claro, magenta, verde claro, laranja, amarelo, cinzento claro, branco e
preto.
Como reconhecimento do seu novo começo, a KIOXIA lançará uma campanha da marca
#FutureMemories.
O novo logótipo e as cores da empresa serão lançados através dos produtos da KIOXIA, sites oficiais
e outros canais. Os produtos para o consumidor final, tais como as unidades de estado sólido (SSDs),
os cartões microSD e a memória flash USB, continuarão sob a marca Toshiba. Os produtos para o
consumidor final lançados em 2020 ficarão sob a marca KIOXIA.
Link relacionado a partir de 1 de outubro:
Página oficial da KIOXIA: www.kioxia.com
Campanha da marca #FutureMemories: brand.kioxia.com/en-jp/
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Acerca da KIOXIA
A KIOXIA, que começará oficialmente a operar em 1 de outubro de 2019, após mudança de marca da Toshiba
Memory, é líder mundial em soluções de memória, dedica-se ao desenvolvimento, produção e venda de
memória flash e unidades de estado sólido (SSDs). Em abril de 2017, a sua antecessora Toshiba Memory foi
separada da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A KIOXIA está
empenhada na elevação do mundo através da memória, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam
opções para os clientes e valor baseado em memória para a sociedade. A tecnologia inovadora de memória
flash 3D da KIOXIA, BiCS FLASH™, está a moldar o futuro do armazenamento em aplicações de alta
densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, SSDs, indústria automóvel e centros de dados.
Nota: Todos os outros nomes de empresas, nomes de produtos e nomes de serviços mencionados neste
documento podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
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