
 
Amersfoort, 27 januari 2009 
 

FrieslandCampina presenteert logo 
Vandaag is het nieuwe logo gepresenteerd. Het nieuwe logo verbeeldt de 
ambitie van FrieslandCampina: meer uit melk halen door voeding, dranken en 
ingrediënten te maken die mensen verder helpen in hun leven. Uit een puur 
wit middelpunt verrijst een spectrum van kleuren en deze kleuren 
verbeelden de ongekende mogelijkheden die melk biedt. 

 

 

Het nieuwe beeldmerk staat voor fascinatie, samenwerking en transformatie. 
Fascinatie bij leden-melkveehouders en medewerkers voor melk, één van de rijkste, 
natuurlijke voedingsbronnen ter wereld. Samenwerking in een keten tussen de leden-
melkveehouders (die de melk produceren), medewerkers (die de melk verwerken), 
klanten (die de producten en ingrediënten afnemen) en consumenten (die de 
producten gebruiken). Transformatie staat voor de ongekende mogelijkheden die 
melk biedt. Van boerderijmelk wordt een scala aan producten gemaakt die wereldwijd 
een belangrijke voedingsbron zijn en velen energie en plezier bieden. Als het gaat om 
melk is er nog steeds veel te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daar ligt ook voor 
FrieslandCampina de uitdaging; meer uit melk halen en daardoor kansen creëren voor 
haar klanten, consumenten en medewerkers en daarmee voor haar leden-
melkveehouders, die verenigd in Zuivelcoöperatie FrieslandCampina, de eigenaren 
van de onderneming zijn.  

De naam FrieslandCampina en het nieuwe logo zullen wereldwijd geleidelijk ingevoerd 
gaan worden door alle ondernemingen die deel uit maken van FrieslandCampina en 
zal als afzender op verpakkingen gaan verschijnen.  

Het merk Campina blijft bestaan en blijft zichtbaar op vele zuivelproducten.  



 

Publicatieperiode:  

FrieslandCampina is op 31 december 2008 ontstaan door een fusie tussen 
FrieslandFoods en Campina. Met de fusie wil FrieslandCampina beter anticiperen en 
slagvaardiger reageren op de steeds sneller veranderende marktomstandigheden, de 
verdergaande liberalisering van de internationale markten en de toenemende 
concurrentie, zowel regionaal als wereldwijd. FrieslandCampina beschikt over 
schaalgrootte in onderzoek, productie en marketing en lokale marktkennis in vele 
landen in Europa, Azië en Afrika. 

 


