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BEWI lanserer en oppdatert visjon, 
merkevare og nettside 
BEWI, en ledende leverandør av emballasje-, komponenter- og 
isolasjonsløsninger, lanserer i dag en oppdatert merkevare plattform, 
med en ny visuell identitet som gjenspeiler selskapets nye visjon: 
«Protecting people and goods for a better everyday». Samtidig lanseres 
en ny webside og navnet på selskapet endres tilbake til BEWI. 

«BEWI ble startet som et familieselskap i 1980. I løpet av de 40 årene vi har 
vært i virksomhet, har vi konstant utfordret og forbedret våre – og andres 
arbeidsmetoder, for å sikre at vi hele tiden leverer de beste og mest effektive 
løsningene til kundene våre. I dag lanserer vi en oppdatert profil, som bedre 
gjenspeiler vår visjon om å ta vare på – og beskytte mennesker og produkter 
for en bedre hverdag», sier Christian Bekken, administrerende direktør i BEWI 
ASA. 
 
Den nye visjonen innebærer å ta ansvar og å tilpasse BEWIs virksomhet til 
morgendagens forventninger. Vi endrer også navn tilbake til BEWI. 
 
«Vi vokser som selskap, men vår nye profil gjenspeiler vårt ønske om å holde 
oss ung til sinns, være relevant og optimistisk i vårt forhold til å lede an i 
endringen mot en sirkulær økonomi. Nå tar vi neste steg på reisen», fortsetter 
Bekken. 
 
Det tidligere BEWiSynbra-nettstedet (www.bewisynbra.com) blir erstattes med 
det oppdaterte nettstedet www.bewi.com. Det nye nettstedet har en ren og 
responsiv design, forbedret funksjonalitet, og enkel tilgang til viktig 
informasjon om selskapets produkter og tjenester. 
 
For mer informasjon, kontakt: 
Charlotte Knudsen, direktør for IR og kommunikasjon BEWI ASA,  
email: charlotte.knudsen@bewi.com; tel: +47 9756 1959 

Om BEWI ASA 
BEWi er en internasjonal leverandør av emballasje, komponenter og 
isolasjonsløsninger. Selskapet har totalt 38 fabrikker i Europa som produserer råvarer, 
sluttprodukter eller gjennvinner materiale. Bærekraft er integrert i hele verdikjeden, 
fra produksjon av råvarer og sluttprodukter, til gjenvinning av brukt materiale til nye 
produkter. 
 
BEWI ASA er noter på Oslo Børs under symbolet BEWI. 
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