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Warmii i mazur

Największe firmy województwa 
warmińsko-mazurskiego

Nasza firma mocNo 
się rozwija, jesteśmy 
jedNą z trzech 
polskich stoczNi, 
które idą Na froNcie 
przedNim i zajmują 
coraz wyższe miejsca.
wojciech kot, 
współwłaściciel 
stoczNi jachtowej 
delphia yachts 
w olecku

\\\ dodatek bezpłatNy
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leT’s Go-leasinG! 
reBraNdiNg\\\ Funkcjonująca od ponad 5 lat olsztyńska spółka GO-leasing, największy w Polsce niezależny 
broker leasingu i kredytów samochodowych z 60 oddziałami w całej Polsce, rozpoczęła proces rebrandingu.

T
o pierwsza widocz-
na zmiana związana 
z przyjętą w kwietniu 
nową strategią mar-
ketingową firmy. Na 

początek klienci i partnerzy 
mogą poznać nowe logo. 18 
czerwca 2018 r. wystartowały, 
odświeżone o nowo przyjęty 
system wizualizacji, strony 
internetowe największej sie-
ci brokerów leasingu w Polsce 
GO-leasing.

—  Nowe logo, nowe ko-
lory, ale też nowe podejście 
do naszej marki oraz nowe 
podejście do potrzeb klienta, 
to pierwsze kroki realizacji 
przyjętej przez n as strate-
gii marki — mówi Grzegorz 
Olszewski, prezes zarządu 
spółki GO-leasing.

Prace nad nową strategią 
ruszyły pełną parą w listopa-
dzie ub.r., gdy do firmy dołą-
czył Rafał Kiewisz, pełniący 
w GO-leasing funkcję mar-

keting managera, właściciel 
agencji  marketingowej „Ky-
ber”, a wcześniej m.in. w la-
tach 2009-2011 koordynator 
najdłuższej, a także najbar-
dziej nagradzanej w historii 
polskiego place brandingu 
kampanii promocyjnej „Ma-
zury Cud Natury”.   

Słowem-klucz nowej stra-
tegii marki jest „dopaso-
wanie”.  — Jesteśmy na tyle 
charakterystycznym podmio-
tem, iż na pierwszym planie 
stawiamy interes oraz oczeki-
wania naszych klientów, jed-
nocześnie utrzymując trwałe 
i  dobre relacje z  ponad 40 
firmami leasingowymi, kre-
dytowymi, pożyczkowymi 
i ubezpieczeniowymi, których 
produkty oferujemy — pod-
kreśla Grzegorz Olszewski. 

— Chcemy jeszcze bar-
dziej towarzyszyć klientom 
na drodze w  rozwiązywa-
niu ich problemów, potrzeb 

i wyzwań oraz być realnym 
opiekunem w całym okresie 
trwania umowy, a nawet jesz-
cze dłużej — dodaje. — Nie 
przedstawiamy sztywnych 
ofert, lecz staramy się dopa-
sować najlepsze rozwiązanie 
do aktualnej sytuacji i ocze-
kiwań klienta —  wyjaśnia 
prezes GO-leasing.

Wartości, wizja, cele firmy 
mają od dziś swój obraz w no-
wym znaku graficznym, któ-
re dla GO-leasing opracował 
Mateusz Obarek z  olsztyń-
skiego Studia Gravite. 

— Choć zazwyczaj to 
niemożliwe, to liczyliśmy 
jednocześnie i  na szyb-
ką realizację zamówie-
nia, wysoką jakość, jak 
i atrakcyjną rynkowo cenę. 
Dostaliśmy to wszyst-
ko i  dlatego jesteśmy ze 
współpracy z Gravite bar-
dzo zadowoleni —  mówi 
Grzegorz Olszewski.

W nowym logo pozostał 
tylko kolor pomarańczowy, 
który  ma sprawić, że oferta 
GO-leasing będzie jeszcze 
bardziej widoczna. 

— Jestem dumny, że mogę 
współpracować z naprawdę 
świetnie przygotowanymi do 
pracy partnerami i specjalista-
mi. Dlatego mam pewność, 
że claim marki „Eksperci 
Leasingu”, który zostawia-
my, będzie identyfikował nas 
w  oczach klientów również 
przez kolejne lata —  mówi 
prezes Olszewski.

Zmiana w  nowym logo 
dotyczy większego wyekspo-
nowania słowa „GO”.  — Tak. 
Pierwotnie był to prosty 
zabieg, by w  nazwie firmy 
umieścić moje inicjały. Te-
raz zawołanie „GO” stało się 
naszym „powietrzem” i zara-
zem elementem wymagają-
cym większego podkreślenia 
w  znaku marki —  wyjaśnia 
Grzegorz Olszewski.

 —  Nowy znak symboli-
zuje, iż w dopasowaniu do 
oczekiwań klientów będzie-

my kierować się proaktyw-
nością. Chcemy, by klient, 
który coraz bardziej żyje 
w  świecie cyfrowym i  mo-
bilnym, był zaproszony do 
kliknięcia i pójścia dalej za 
propozycją, jaką dla niego 
mamy. Z  czasem logo ma 
być także wystarczającym 
znakiem do rozpoznania 
całej marki  — dodaje.   

Nowe logo można zoba-
czyć już na stronie GO-le-
asing.pl oraz stronach od-
działów w całej Polsce.  

—  Do końca roku, a może 
już jesienią, powinniśmy 
być gotowi z całkiem nowym 
serwisem. Chcemy, aby jego 
wdrożenie zakończyło roz-
poczęty właśnie proces re-
brandingu.  

— Wszystkie zmiany, które 
wprowadzamy, mają na celu 
jedno: gdy klient pomyśli 
„leasing” wybierze zawsze 
„GO-leasing”, gdy pomyśli 
„auto” — wybierze „GO-au-
to”, gdy ceni spokój i  ład, 
wybierze „GO-gap” — pod-
sumowuje prezes firmy. 

GO-leasing to czołowa, 
dynamicznie rozwijająca się 
partnerska sieć brokerów le-
asingu i kredytów samocho-
dowych. Obsługuje klientów 
na terenie całego kraju w 60 
oddziałach. Współpracuje 
z ponad 40 sprawdzonymi 
i renomowanymi firmami 
leasingowymi, bankami, 
czy firmami kredytowymi 
i pożyczkowymi – dzięki temu 
wie, gdzie można otrzymać 
leasing lub kredyt samocho-
dowy najkorzystniej. 
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