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KOMUNIKAT PRASOWY 

Lepsza widoczność: nowa identyfikacja wizualna EPPA 

Bruksela: 6 maja 2020 – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Okien z Tworzyw Sztucznych i 

Pokrewnych Wyrobów Budowlanych (EPPA) otrzyma nową identyfikację wizualną. Zgodnie z nową 

misją i wizją, nowy projekt logo oznacza początek nowego programu prac stowarzyszenia. 

 

EPPA oferuje swoim członkom z branży profili obiektywne, oparte na faktach informacje i 

techniczne know-how w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Cyfryzacja i elastyczność 

odgrywają coraz większą rolę w życiu stowarzyszenia. Nowa identyfikacja wizualna EPPA łączy 

w sobie te koncepcje. Łączy ono zmodernizowane, dynamiczne logo z marką słowną "EPPA – 

The European Trade Association of PVC Window System Suppliers".  

 

Kolory niebieski i zielony, jak w poprzedniej tożsamości wizualnej, zapewniają ciągłość 

rozpoznawalności: z jednej strony, kolor niebieski podkreśla szczególne wymagania jakościowe 

branży w odniesieniu do produkowanych przez nią systemów profili z tworzyw sztucznych oraz 

inwestycji w przyszłościowe badania i technologie. Z drugiej strony, kolor zielony podkreśla 

wysoką wartość zrównoważonego rozwoju i wizję recyklingu w zamkniętych cyklach. "Za 

pomocą współczesnego logo wizualizujemy początek nowej dekady", wyjaśnia Charlotte Röber, 

dyrektor zarządzająca EPPA.  

 

Program roboczy EPPA 2025: pierwsze kroki 

EPPA przyjęła ostatnio swój program prac do 2025 r., który opiera się na nowej wizji i misji: 

europejscy producenci systemów okiennych z tworzyw sztucznych zobowiązali się w nim do 

stania się jeszcze silniejszym, ogólnoeuropejskim wzorem do naśladowania w zakresie 

recyklingu w cyklach zamkniętych. Jako cel na 2025 r., stowarzyszenie określa zastosowanie 

średnio 25% materiału z recyklingu w nowych produktach. 

 

Kolejnym punktem programu prac jest praca polityczna na rzecz okien z tworzyw sztucznych: 

"Chcielibyśmy w przyszłości zintensyfikować współpracę z politykami i urzędnikami". "Strategia 

recyklingu" i "Rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju" jako główne obszary 
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działalności EPPA będą odgrywały kluczową rolę w tym zakresie", podkreśla Charlotte Röber. 

Ukierunkowane działania marketingowe i komunikacyjne przyczyniają się do wdrożenia tych 

celów. 
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O EPPA 

EPPA jest europejskim stowarzyszeniem branżowym producentów systemów profili okiennych z 

twardego PCW i związanych z nimi produktów budowlanych. EPPA, z siedzibą w Brukseli, 

reprezentuje dostawców systemów w kontaktach z Komisją Europejską. EPPA pozostaje wspólną 

platformą dla krajowych działań w zakresie technologii okien z PCW, recyklingu, ochrony 

środowiska i public relations. 


