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НОВОСТИ
РУБРИКА

«ДНІПРОВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №5»  
ІНФОРМУЄ СПОЖИВАЧІВ ПРО ЗМІНУ УПАКОВКИ 
СВОЄЇ ПРОДУКЦІЇ
Одне з найстаріших під
приємств Дніпра закінчило 
проект щодо оновлення 
своєї торгової марки. У 
торгову мережу Дніпропет
ровської  і Запорізької 
областей надійшла продук
ція «Дніпровського хлібо
комбінату №5» під  одно
йменною торговою маркою 
в оновленій упаковці

Проект, що розпочався 
півроку тому зі зміни зоб
раження торговельного 
знака та розробки єдиного 
візуального образу продук
ції, в результаті переріс у 
масштабний ребрендинг. 
Зазнала змін не лише упа
ковка хлібної продукції, 
але й оформлення  транс
порту та місць продажу 
власної торгової мережі. 

Нині зображення торго
вельного знака «Дніпров
ський хлібокомбінат №5» 
 це  графічно шрифтовий  
знак  у вигляді печатки із 
цифрою «5» у середині, що 
свідчить про якість продук
ції виробника. Цифра «5» 
тут особлива, зображена у 
вигляді стрічки.

Проведення ребрендин
гу доручили одному з най
відоміших і креативних 
агентств України «GBS  
компанія рішень для брен
дів», що почало свої роз
робки з вивчення потреб 
наших споживачів та їхніх 
уподобань. 

Увесь асортиментний 
ряд хлібних виробів отри
мав сучасний дизайн, а 
структура лінії  унікальні 
дизайнерські елементи.

Основний елемент ети
кетки також виконаний у 
вигляді стрічки. На упа
ковці для батонів  ледве 
помітні контури колосків.

Для кожного батона на 
етикетці  своє зображен
ня продукту, свій колір. 

У дизайні «Європей
ського» батона використо
вується орнамент і колір 
давніх європейських тра
дицій.

Замість надокучливого 
гірчичного кольору, що 
присутній на упаковці 
всіх без винятку інших 

виробників, ми віддали 
перевагу яскравому зе
леному. Адже до тіста 
для батона не кладуть 
гірчицю, а тільки гірчич
ну олію, що має ніжний 
жовтий колір.

Для  хліба характер
не зображення стиглих  
колос ків на упаковці. 

Упаковки також відріз
няються за кольором, при
чому для різних видів 
упаковки одного продукту 
цей колір однаковий. 

Також цікавим є фір
мовий паттерн ( фон) упа
ковки  у вигляді малюнка 
з мініатюрних хлібних 
виробів. 

Упаковка не лише есте
тична, зберігає продукт та 
захищає його   від підроб
ки, але й сприяє зручній 
навігації серед широкого 
асортименту хлібобулоч
них виробів комбінату, як 
для оптових, так і кінце
вих споживачів. 

Т е п е р  п о к у п е ц ь  і з 
легкістю знайде хлібні 
вироби «Дніпровського 
хлібокомбінату №5» по 
«п’ятірочці», а сорт хліба  
за кольором та оригіналь
ним малюнком. Скушту
вавши, буде завжди зна
ходити їх на полицях ма
газинів.

 Дуже зручним є той 
факт, що такі показники, 
як енергетична цінність, 

білки, жири і вуглеводи 
винесені на титульну час
тину упаковки у вигляді 
піктограм і добре чита
ються. 

Ми прийняли рішення 
це зробити після ретель
ного вивчення вподобань 
наших покупців.

Вислів « Хліб рідного 
краю» підкреслює: у вироб
ництві викорис товуються 

традиційні рецептури, 
що  створені колишніми 
і  теперішніми праців
никами.  Шрифт також 
розроблений спеціально  
і зареєстрований як ТМ.

У планах «Дніпров
ського ХК №5»  подаль
ший  розвиток асорти
менту. Споживач чекає 
продукцію,  корисну для 
здоров’я,  із  зерновими 
та іншими необхідними 
добавками.  Незабаром 
така продукція з’явиться 
в асортименті хлібоком
бінату. 

П л а н у є т ь с я  в в е с т и 
нову лінію для  наших 
юних споживачів.

Кондитерський асорти
мент також оновлювати
меться. Буде розроблена 
нова сучасна упаковка і 
для нього.

Сподіваємося, що на
шим покупцям буде до 
вподоби новий образ про
дукції. Але поіншому і 
не повинно бути! Адже це 
результат зусиль і творчої 
думки багатьох фахівців 
підприємства.

Тепер детальніше про 
«Дніпровський хлібоком
бінат № 5» ви можете дізна
тися на сайті компанії    
http://dniprohlib5.com, 
а також зателефонувавши 
на номери:

(0562) 34-88-31,
(093) 392-48-96,

з 9.00 до 18.00 від понеділ
к а  д о  п ’ я т н и ц і  ч и  з а 
електронною адресою: 
info@dniprohlib5.com.

Інформація також є на 
торговому майданчику 
http://dniprohlib5.all.biz.

Раніше наш логотип 
виглядав  так:

А тепер має такий ви
гляд:

П р о д у к ц і я   Т О В 
«Дніпровський хлібоком
бінат №5» продається у 
власній торговій мережі за 
адресами: 

м. Дніпро, вул. Семафор
на, 28;

м. Дніпро, вул. Ростов
ська, 141;

м. Дніпро, вул. Коль
ська, 44;

м. Дніпро, вул. Космо
навта Волкова, 14;

м. Дніпро, вул. Бехте
рева, 1;

м. Дніпро, вул. Передо
ва, 12;

м. Дніпро, вул. Столєто
ва, 11 (зуп. «Зд Карла Лібк
нехта»);

м. Кам’янське, вул. Та
гільська, 2;

м. Кам’янське, пр. Юві
лейний, 25;

м. Кам’янське, Приза
водська площа, прохідна 
ДМК;

м. Кам’янське, Приза
водська площа, ДМК;

Петриківський район,  
с. Курилівка, вул. Леніна, 
230.

У мережах  «АТБ», «Ва
рус», «Сільпо» та багатьох 
інших торгових точках.

Ви знайдете цю продук
цію за унікальною п’ятір
кою  та яскравою оригіналь
ною упаковкою.


