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Hitachi Power Tools ændrer navn til HiKOKI Power Tools
Hitachi Power Tools Norden, en af Nordens ledende leverandører af værktøj og befæstelse til byggebranchen og industrien, offentliggør hermed at selskabet ændrer navn til HiKOKI Power Tools fra 1. oktober
2018. Dette indebærer at navnet på alle HITACHI produkter bliver ændret til HiKOKI fra samme dato.
Ændringen skyldes, at Hitachi-koncernen i juli 2017 solgte sin værktøjsdivision, Hitachi Koki Co. Ltd til KKR, en af
verdens største private investeringsfonde. «Ved at ændre navnet på selskabet og produkter til HiKOKI vil vi stå bedre
rustet til at realisere vores ambitioner om kraftig vækst i de kommende år», siger Thomas M. Kristensen, adm. direktør i Hitachi Power Tools Norway.
«Tidligere har værktøjet kun været en del af en bred portefølje af forretningsområder under Hitachi-mærket. Nu får
vi kontrol over vores eget mærke og kan selv bestemme, hvordan det skal udvikles og kommunikeres til slutbruger.
Både den høje produktkvalitet, og det ergonomiske design fortsætter uændret. Kombineret med øget fokus på
innovation og kommunikation til slutbruger, betyder overgangen til nyt varemærke, at vi kan tage markedsandele og
hjælpe vores kunder med også at lykkes hermed», siger Kristensen.
HiKOKI blev valgt som mærkenavn for både at tage vare på den 70 år lange historiske kobling til Hitachi og til selskabets nuværende navn i Japan. Hitachi Koki. «Koki» betyder «industrielt værktøj» på japansk.
I logoet fremgår også et 1-tal, som skal symbolisere HiKOKIs ambition om at blive global markedsleder indenfor
værktøj.
Samtidig med at det nye mærke introduceres, etableres et europæisk salgskontor i Düsseldorf, Tyskland, som skal
bistå HiKOKI salgsselskaber med videre ekspansion – både gennem opkøb og organisk vækst.
Hitachi Power Tools Denmark A/S vil løbende orientere vores danske kunder omkring
ændringen af varemærket og firmanavnet.
Ved spørgsmål kontakt:
Martin Kramer, salgschef
Mobil: 24 23 97 53
Mail: martin.kramer@hitachi-powertools.dk

Thomas M. Kristensen, adm. direktør
Hitachi Power Tools Norway AS

Hitachi Power Tools Norden er en af Nordens førende leverandører til byggebranchen og industrien. Produktsortimentet er beregnet til den professionelle bruger med kendte mærkevarer som Hitachi elektro-værktøj og tilbehør, MFT befæstelse, Basso sømpistoler, Bendof armeringsklippere og Olfa knive.
Hitachi Power Tools Norden har et nordisk centrallager i Kjeller nord for Oslo. Hitachi Power Tools Norden består af moderselskabet i Norge og datterselskaber i Danmark, Sverige, Finland og Polen. Den samlede omsætning i koncernen udgjorde i
2016 671 millioner NOK. Vi er totalt 142 ansatte.
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Det nye HiKOKI logo bliver lanceret i oktober 2018. I logoet fremgår et 1-tal, som skal symbolisere
HiKOKIs ambition om at blive global markedsleder indenfor værktøj.
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Effective October 2018,
Hitachi Koki Co., Ltd.
will change its brand
from HITACHI to HiKOKI.
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HITACHI Værktøj skifter navn til HiKOKI i oktober 2018, men beholder ligheden med nuværende HITACHI design.
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