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Düsseldorf, Niemcy, 30 września 2019 r. ― firma Toshiba Memory Europe GmbH, która od 
1 października 2019 r. oficjalnie zmienia nazwę na KIOXIA Europe GmbH, dziś przedstawiła swoje 
nowe logo.  
 
Srebrny kolor w nowym logo KIOXIA będzie oficjalnym kolorem firmy, który ma obrazować najwyższą 
jakość w technologii pamięci. Oprócz koloru srebrnego firma w swojej komunikacji będzie używać 
także koloru jasnoniebieskiego, magentowego, jasnozielonego, pomarańczowego, żółtego, 
jasnoszarego, białego i czarnego. 
 
Swoją nową drogę KIOXIA rozpoczyna kampanią marki #FutureMemories. 
 
Nowe logo i kolory firmy będą wprowadzane w produktach marki KIOXIA, oficjalnych witrynach 
internetowych firmy i w innych kanałach komunikacji KIOXIA. Produkty użytkowe z rynku detalicznego, 
takie jak dyski półprzewodnikowe SSD, karty microSD i pamięci flash USB, będą dalej dostępne pod 
marką Toshiba. Produkty użytkowe marki KIOXIA wprowadzane będą na rynek detaliczny od roku 
2020. 
 
Łącze ważne od 1 października: 
Oficjalna strona internetowa KIOXIA: www.kioxia.com 
Kampania marki #FutureMemories: brand.kioxia.com/en-jp/ 
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Informacje o KIOXIA 
Firma KIOXIA, która oficjalnie rozpocznie działalność 1 października 2019 roku po zmianie nazwy z Toshiba 

Memory, jest światowym liderem w dziedzinie pamięci, wyspecjalizowanym w rozwoju, produkcji i sprzedaży 

pamięci flash i dysków półprzewodnikowych SSD. Jej poprzednikiem była firma Toshiba Memory, która w 

kwietniu 2017 roku oddzieliła się od Toshiba Corporation — to właśnie tu w roku 1987 wynaleziono pamięć flash 

typu NAND. Misją firmy KIOXIA jest ulepszanie świata dzięki pamięci, dlatego też oferuje ona produkty, usługi i 

systemy, które zapewniają klientom szeroki wybór rozwiązań, a społeczeństwu — korzyści z dostępu do pamięci 

bazujących na wiodących technologiach. BiCS FLASH™, innowacyjna technologia pamięci flash 3D firmy 

KIOXIA, kształtuje przyszłość przechowywania danych w zastosowaniach wymagających dużej gęstości, m.in. 

w zaawansowanych smartfonach, komputerach PC, dyskach SSD, w motoryzacji i w centrach danych. 

 

Uwaga: Wszystkie pozostałe wymienione powyżej nazwy firm, produktów i usług mogą być znakami 

towarowymi posiadających je firm. 
 
Dane kontaktowe w sprawie publikacji: 
KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Niemcy 

Tel.: +49 (0)211 368 77-0      Faks: +49 (0) 211 368 774 00 

E-mail: KIE-support@kioxia.com 

 
Dane kontaktowe w sprawie pytań redakcyjnych: 
Sandrine Aubert, KIOXIA Europe GmbH 

Tel.: +49 (0) 211 36877 579 

E-mail: sandrine.aubert@kioxia.com 
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