
Hitachi vaihtaa nimensä HiKOKI:ksi

Hitachi Koki Co. Ltd on yksi maailman johtavista sähkötyö-
kalujen ja naulainten valmistajista. Hitachi Kokin ja Hitachi 
Power Tools Finland Oy:n tuotemerkki vaihtuu 1. lokakuuta 
2018. Tämän myötä kaikkiin HITACHI-työkaluihin vaihtuu 
nimeksi HiKOKI. Suomen yhtiön uusi nimi tulee olemaan 
HiKOKI Power Tools Finland Oy.

Nimenmuutoksen taustalla on, että Hitachi-konserni myi heinä-
kuussa 2017 sähkötyökaluihin keskittyneen yrityksensä, Hitachi 
Koki Co. Ltd:n, KKR:lle, joka on yksi maailman suurimmista 
pääomasijoitusrahastoista. ”Muuttamalla yrityksen ja tuotteiden 
nimen HiKOKI:ksi haluamme viestittää tulevien vuosien voimak-
kaasta kasvutavoitteestamme”, Hitachi Power Tools Finland Oy:n 
maajohtaja Jaakko Peltonen toteaa.

”Tähän asti sähkötyökalumme ovat olleet osa laajaa Hitachi-
brändiä, johon kuuluu tuotteita useilta toimialoilta. Muutoksen 
myötä voimme paremmin hallinnoida tuotemerkkiämme sekä 
päättää, mihin suuntaan sitä kehitetään ja kuinka siitä viestitään 
asiakkaille. Nimenmuutos ei vaikuta millään tavalla itse tuottei-
siin, vaan kyseessä on ainoastaan muutos logoon. Käytännössä 
tuotteet pysyvät täsmälleen samoina ja yhtä korkealaatuisina kuin 
aina ennenkin. Lisäksi tuotteet valmistetaan yhä samoilla teh-
tailla”, Peltonen selventää.

Uudeksi nimeksi valikoitui HiKOKI, koska se kuvastaa yhteistä 
70-vuotista historiaamme Hitachin kanssa sekä yhteyttä yhtiön 
nykyiseen nimeen Japanissa: Hitachi Koki. Japaniksi koki tarkoit-
taa teollisuuskoneita.

Kun logoa katsoo tarkemmin, i:n ja K:n väliin jäävässä tyh-
jässä tilassa voi havaita numeron yksi. Kyseinen merkki sym-
boloi tavoitettamme kasvaa globaaliksi markkinajohtajaksi 
sähkötyö kalualalla.
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Hitachi Power Tools Finland Oy on merkittävä tavarantoimittaja rakennusteollisuudelle sekä sähkö-, puu-, metalli- ja LVI-alalle. Myymme ja 
markkinoimme vaativaan ammattikäyttöön suunniteltuja sähkö- ja akkutyökaluja, tarvikkeita, naulaimia sekä kiinnikkeitä. Tuotteitamme voi 
ostaa jälleenmyyjiemme kautta ympäri Suomea.

Hitachi Power Tools Finland Oy aloitti toimintansa vuonna 1980. Toimipisteemme sijaitsee Lahdessa, jossa myös toimii Hitachi-koneiden 
huolto. Olemme osa pohjoismaista Hitachi-konsernia, johon kuuluvat emoyhtiö Norjassa sekä tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

www.hitachi-powertools.fi

Effective October 2018, 
Hitachi Koki Co., Ltd. 
will change its brand 
from HITACHI to HiKOKI.
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HiKOKI-logo lanseerataan lokakuussa 2018. Se luetaan muodossa ”high-KOKI”. Logoon piilotettu 
merkki ”1” kuvastaa HiKOKI:n päämäärää saavuttaa markkinajohtajan asema sähkötyökalujen 
toimittajana.

HITACHI-työkaluissa oleva logo vaihtuu HiKOKI:ksi lokakuussa 2018, mutta muuten koneet pysyvät 
tismalleen samoina.
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