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KIOXIA’nın Yen, Ş,rket Logosu Açıklandı 
 

 
Düsseldorf, Almanya, 30 Eylül 2019 ― Adını 1 Ek)m 2019’da resmen KIOXIA Europe GmbH olarak 
değ)şt)recek olan Tosh)ba Memory Europe GmbH, yen) ş)rket)n logosunu bugün açıkladı.  
 
KIOXIA’nın yen) logosunun gümüş reng), ş)rket)n bellek teknoloj)s)n)n üstün kal)tes)n) tems)l ed)yor ve 
resm) ş)rket reng) olacak. Gümüş reng)n yanı sıra, ş)rket)n )let)ş)m renkler) şunlar olacak: açık mav), 
macenta, açık yeş)l, turuncu, sarı, açık gr), beyaz ve s)yah. 
 
Yen) başlangıç yaptığının b)l)nc)nde olarak, KIOXIA b)r #FutureMemor)es marka kampanyası 
başlatacak. 
 
Ş)rket)n yen) logosu ve renkler) KIOXIA’nın ürünler), resm) web s)teler) ve d)ğer kanallar yoluyla 
kullanıma g)recek. Katı hal sürücüler) (SSD), m)croSD kartları ve USB flash g)b) perakende tüket)c) 
ürünler) Tosh)ba markasını taşımaya devam edecek. 2020’de p)yasaya sürülen perakende tüket)c) 
ürünler) KIOXIA markasını taşıyacak. 
 
1 Ek)m’den )t)baren )lg)l) l)nk: 
KIOXIA resm) sayfası: www.k)ox)a.com 
#FutureMemor)es marka kampanyası: brand.k)ox)a.com/en-jp/ 
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KIOXIA hakkında 
Tosh)ba Memory markasını değ)şt)rerek resm) olarak 1 Ek)m 2019’da faal)yete geçecek olan KIOXIA, bellek 

çözümler) alanında b)r dünya l)der) olup flash bellek ve katı hal sürücüler) (SSD) gel)şt)rme, üret)m ve satışına 

odaklanmış b)r ş)rkett)r. Ş)rket)n öncülü olan Tosh)ba Memory, 1987 yılında NAND flash belleğ) )cat eden Tosh)ba 

Corporat)on’dan N)san 2017’de ayrılmıştır. Dünyayı bellek )le kalkındırma konusunda kararlı olan KIOXIA, 

müşter)ler )ç)n seçenek ve toplum )ç)n bellek temell) değer yaratan ürünler, h)zmetler ve s)stemler sunar. 

KIOXIA'nın yen)l)kç) 3D flash bellek teknoloj)s) B)CS FLASH™, gel)şk)n akıllı telefonlar, PC’ler, SSD’ler, otomot)v 

ve ver) merkezler) g)b) yüksek yoğunluklu uygulamalarda depolamanın geleceğ)n) şek)llend)rmekted)r. 

 

Not: Burada sözü geçen tüm d)ğer ş)rket )s)mler), ürün )s)mler) ve h)zmet )s)mler) sah)pler) olan ş)rketler)n 

markaları olab)l)r. 
 
Yayın için iletişim bilgileri: 
KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Almanya 

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

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.publ)tek.com   

  
Sayı : TME038_EN  

 


