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Egységes márkanév, 
egységes erő, egységes 
jövőkép. Egységes Eaton.
Egységes márkanév
•		a termékek és a csomagolások 

változása is tükrözi az utolsó 
lépést a Moeller integrációs 
folyamatában, melynek 
eredményeként a vállalat teljes 
egészében az Eaton részévé válik. 

Egységes elkötelezettség 
•		 termékeink minden műszaki 

tulajdonsága, formája, mérete 
és működése változatlan 
marad, ahogy a minőség és a 
terméktámogatás színvonala is.

 Egységes cél
•		az ügyfelek változó igényeinek 

kielégítése folyamatos 
termékfejlesztéssel és innovációval.

Egységes vállalati kultúra 
•		megbízhatóságon, 

hatékonyságon és biztonságon 
alapuló megoldásokkal.

Egységes megközelítés  
•		saját és ügyfeleink folyamatainak 

fenntarthatósága érdekében.

Az Egy Eaton, mint egységes 
vállalat előnyei
Egységes globális termékkínálat 
•		 az egységes tervezésnek 

köszönhetően az Eaton termékei 
megfelelnek az UL/CSA, az IEC 
és egyéb nemzetközi szabványok 
követelményeinek.

Egységes globális jelenlét 
•		az érintett piaci szegmensek 

100%-os lefedése.

Egységes értékesítési hálózat 
•		több mint 10 000 értékesítő 

partner 150 országban.

Egységes és erős K+F 
•		kutatási és fejlesztési központok 

Ausztriában, az Egyesült 
Államokban, az Egyesült 
Királyságban, Finnországban, 
Franciaországban, Hollandiában, 
Kínában, Németországban  
és Svájcban. 

Az Eaton-Moeller integráció
Az elmúlt több mint két évben a 
Moeller a termékek és gyártási 
technológiák tekintetében is 
teljesen beépült az Eaton vállalati 
rendszerébe.

Ez idő alatt a Moeller létesítményei 
átvették az Eaton üzleti rendszerét 
(Eaton Business System), melyben  
egyetlen rendszer fedi le a 
munkafolyamatokat.  

Egységes megjelenés, 
egységes erő, egységes 
jövőkép. Egységes Eaton.

2011. július 1-től az egységes 
márka az Eaton. A Moeller 
név Moeller® terméksorozat 
megjelölésként fog szerepelni.  



Jól haladunk a termékmárka-jelölések és a 
csomagolás egységesítéséhez vezető úton.  
2012-től az Eaton lesz az egyetlen márka, a 
korábbi márkanevek – így például a Moeller 
is – terméksorozatként lesznek ismertek.

Jelenleg  
A csomagoláson mindkét márkanév megtalálható, 
a Moeller termékeken megjelenik a Moeller logó.

2011. július 1-től 
Mind a csomagoláson, mind a termékeken az 
Eaton márkanév látható. A Moeller név Moeller® 
terméksorozat megjelölésként továbbra is szerepelni 
fog a csomagolás- és termékfeliratokon.

Továbbra is megjelenik a Moeller logó a termékeken?

2011. július 1-től a Moeller logót felváltja az Eaton logó. 
A Moeller név csupán sorozatnévként jelenik meg a 
termékcímkéken és a csomagoláson. 

A rendelések alapján az összes terméket az egységes  
új csomagolásban szállítják le? 

Eltart egy ideig, amíg a csomagolás végighalad az értékesítési 
láncon. A gyorsabb forgású tételeknél hamarabb észrevehető 
lesz a változás. A lassabban forgó termékeknél megfontoljuk  
a raktárkészletek átcsomagolását, hogy tartani tudjuk  
a 2012-es határidőt.

Környezetbarát az új csomagolás?

Az új csomagolás a lehető legnagyobb mértékben 
környezetbarát. Szállítóink megfelelnek az európai irányelveknek 
és gyártólétesítményeink közelében működnek. A beszerzést 
fenntarthatósági elveket követve végzik, a legtöbb csomagolás 
gyártásánál újrahasznosítható kartont alkalmaznak.  

Változni fognak a garanciális feltételek?

Nem, garanciális feltételeink változatlanok maradnak.  
A garanciát az Eaton nyújtja. 

Változni fognak a cikkszámok és a termékek típusjelölései?

Nem, a cikkszámok és a típusjelölések változatlanok maradnak. 

Mikor várhatók fontosabb változások? 

A termékeken és a csomagoláson megjelenő feliratok 2011. 
július 1-től kezdődően változnak, és a márkanévváltás 2011. 
folyamán a teljes értékesítési láncon végighalad.

Célunk az, hogy 2012. január 1-ig befejeződjön az átállás. 

Miért van szükség ezekre a változtatásokat? 

Miközben termékeink minden műszaki tulajdonsága, formája, 
mérete és működése változatlan marad, a megjelenés 
egységesítésével az egy Eaton, mint egységes vállalat képét 
kívánjuk közvetíteni.

Ha további információra van szüksége, vagy kérdése van,  
kérjük forduljon munkatársainkhoz,  vagy látogasson el a  
www.eaton.eu/hu/brandchange weboldalra.

Kérdések és válaszokA termékek és az új 
csomagolás megjelenése.

2011. július 1-től az egységes 
márka az Eaton. A Moeller 
név Moeller® terméksorozat 
megjelölésként fog szerepelni.  

2011. július 1-től az egységes 
márka az Eaton. A Moeller 
név Moeller® terméksorozat 
megjelölésként fog szerepelni.  
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Az Eaton villamos üzletága 
világszerte vezető pozícióban 
van az energiaelosztás, a 
biztonságos áramellátás a 
vezérlés és automatizálás, 
valamint az energia-felügyeleti 
termékek piacán. Az 
Eaton teljes körű műszaki 
szolgáltatásaival kombinálva 
ezek a termékek világszerte 
ügyfélközpontú megoldásokat 
biztosítanak az energiaigények 
kielégítésére az adatközpontok, 
az ipar, a lakó- és középületek, 
az energiaszolgáltató és 
közüzemi vállalatok és az 
alternatív energia piacán, 

valamint a  kereskedők 
és gépgyártók számára. 
Megoldásaink fenntartható 
versenyelőnyökhöz segítik 
a vállalatokat azáltal, hogy a 
teljes életciklusra kiterjedően 
és proaktív módon, stratégiai, 
integrált értékként kezelik  
az energiaellátó rendszereket, 
ami fokozott biztonságot, 
nagyobb megbízhatóságot 
és energiahatékonyságot 
eredményez.  
További információ a  
www.eaton.com/electrical 
oldalon található

BR08701003 / HU
2011. június


