Basın Duyurusu
KIOXIA Resm3 Olarak Faal3yete Geçt3
KIOXIA, Yen+ b+r Bellek Çağına G+r+l+rken Yen+ b+r M+syon ve Marka K+ml+ğ+yle Sektöre
Öncülük Edecek
Düsseldorf, Almanya, 1 Ek3m 2019 – KIOXIA Europe GmbH (öncek6 adıyla Tosh6ba Memory
Europe GmbH), şu andan 6t6baren geçerl6 olmak üzere resm6 olarak yen6 ş6rket k6ml6ğ6yle
faal6yet göstermeye başladığını duyurdu.
KIOXIA Hold6ngs Corporat6on İcra Kurulu Başkanı Stacy J. Sm6th şöyle ded6: “KIOXIA’nın
resm6 marka lansmanı hem bağımsız b6r ş6rket olarak evr6m6m6z hem de yen6 b6r bellek çağına
g6r6l6rken sektöre öncülük etme kararlılığımız açısından öneml6 b6r adım. Ş6rket6m6z bellek
çözümler6 alanında b6r dünya l6der6 olma deney6m6n6n üzer6nde yükselerek hem geleceğ6n
bellek talepler6n6 karşılayacak hem de dünyayı bellek 6le kalkındırma m6syonumuzu
gerçekleşt6recekt6r.”
Resm6 lansman 6le b6rl6kte KIOXIA yen6 ş6rket logosu ve marka k6ml6ğ6n6n de açılışını yaptı:

KIOXIA’nın yen6 logosunun gümüş reng6, ş6rket6n bellek teknoloj6s6n6n üstün kal6tes6n6 tems6l
ed6yor ve resm6 ş6rket reng6 olacak. Gümüş reng6n yanı sıra, ş6rket6n 6let6ş6m renkler6 şunlar
olacak: açık mav6, macenta, açık yeş6l, turuncu, sarı, beyaz ve s6yah.

[Commun6cat6on Colors: İlet6ş6m Renkler6]
KIOXIA Corporat6on Pazarlama Müdürü Naoh6sa Sano şöyle ded6: “Parlak, canlı renklerden
oluşan renk palet6m6z KIOXIA’nın eğlencel6, geleceğe odaklı kültürünü ve belleğ6 kullanarak

yen6 deney6mler ve dünya 6ç6n renkl6 b6r gelecek yaratma tutkumuzu tems6l ed6yor. Yen6 ş6rket
logomuz ve marka k6ml6ğ6m6z KIOXIA’nın teknoloj6k yen6l6kler6 kullanarak toplum 6ç6n yen6 değer
yaratma ve dünyayı bellek 6le kalkındırma m6syonunu ve v6zyonunu daha 6y6 yansıtıyor.”
Yen6 markayı kutlamak 6ç6n, KIOXIA “#FutureMemor6es” marka kampanyasını başlatacak: Bu
proje, belleğ6n potans6yel6n6 kullanarak yen6 değer yaratmak ve dünyayı değ6şt6rmek
konusunda ş6rket6n kararlılığını s6mgeleyen h6ç görülmem6ş deney6mler yaratmak üzere
tasarlandı. Projen6n 6lk aşaması olan “TEZUKA2020” efsanev6 manga sanatçısı Osamu
Tezuka’nın anısına planlandı. Ş6rket, yüksek hızlı, gen6ş kapas6tel6 flash bellek ve yapay zekâ
teknoloj6s6 kullanarak Osamu Tezuka’nın unutulmaz eserler6n6 30 yıl sonra 6lk kez yen6den
ç6zecek. KIOXIA’nın #FutureMemor6es 6n6s6yat6f6n6n Şubat 2020’de başlayacak olan
TEZUKA2020 aşaması, ş6rket6n dünyayı bellek 6le kalkındırmasının örnekler6nden sadece b6r
tanes6.
Ş6rket6n yen6 logosu ve renkler6 ş6md6 KIOXIA’nın resm6 web s6teler6nde, ürün et6ketler6nde ve
d6ğer kanallarda hayata geçm6ş bulunuyor: www.k6ox6a.com. Katı hal sürücüler6, SD kartları ve
USB flash g6b6 perakende tüket6c6 ürünler6 2019 boyunca Tosh6ba Memory markasını taşımaya
devam edecek ve 2020’den 6t6baren KIOXIA markasını taşıyacak.
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KIOXIA Europe GmbH hakkında
KIOXIA Europe GmbH (öncek6 adıyla Tosh6ba Memory Europe GmbH), dünya çapında b6r
flash bellek ve katı hal sürücüsü (SSD) tedar6kç6s6 olan KIOXIA Corporat6on’ın Avrupa’dak6
bağlı ortaklığıdır. Flash belleğ6n 6cadından günümüzün çığır açan B6CS FLASH™ 3D
teknoloj6s6ne kadar, KIOXIA 6nsanların hayatını zeng6nleşt6ren ve toplumun ufuklarını
gen6şleten yen6 bellek çözümler6 ve h6zmetler6 üret6m6nde öncülük etmekted6r. Ş6rket6n yen6l6kç6
3D flash bellek teknoloj6s6 B6CS FLASH™, gel6şk6n akıllı telefonlar, PC’ler, SSD’ler, otomot6v
ve ver6 merkezler6 g6b6 yüksek yoğunluklu uygulamalarda depolamanın geleceğ6n6
şek6llend6rmekted6r.
Yayın için iletişim bilgileri:
KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Almanya
Tel: +49 (0)211 368 77-0
E-posta: KIE-support@kioxia.com

İçerik hakkında sorular için iletişim bilgileri:
Sandrine Aubert, KIOXIA Europe GmbH
Tel: +49 (0) 211 36877 579
E-posta: sandrine.aubert@kioxia.com
Yayınlayan:
Birgit Schöniger, Publitek
Tel: +44 (0)1582 390980
E-posta: birgit.schoeniger@publitek.com
Web: www.publ6tek.com
Sayı: TME039_EN
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