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عرضت مجموعة "كالشنيكوف" العالمة التجارية الجديدة. سوف يلعب إطالق العالمة التجارية الجديدة دورا هاما في تنفيذ 

وينص على توسيع الرقعة الجغرافية العالمية من المبيعات، ونمو اإليرادات إلى أربع استراتيجية التنمية الجديدة للمجموعة. 

 ألف قطعة سنويا. 300أضعاف، وحجم اإلنتاج إلى 

من السوق الروسية لألسلحة الخفيفة وفقا لالستراتيجية الجديدة الرامية لزيادة اإلنتاج  %95تحتل مجموعة "كالشينكوف" 

أنحاء العالم. ومع ذلك، "من أجل المنافسة مع زعماء العالم، تحتاج المجموعة إلى عالمة تجارية وزيادة المبيعات في جميع 

 واضحة وقوية ومعترف بها" قال مدير عام روستيخ سيرغي تشيميزوف.

رئيسية . األولويات ال2020قدم آليكسي كريفوروتشكو الشريك في ملكية المجموعة ومديرها العام استراتيجية التنمية حتى عام 

لها إصدار مجموعة واسعة من المنتجات المنافسة، وتحسين كفاءة عمليات اإلنتاج وبناء هيكل اإلدارة الحديثة. برنامج االستثمار 

، والحد من المساحات اإلنتاجية، لخفض التكاليف %90مليار روبل الستبدال اآلالت القديمة، والمبلغ الذي يصل إلى  4.5

 عدة أضعاف.وزيادة إنتاجية العمل ل

رمز للتغيير الذي طال انتظاره وتعكس اإلستراتيجية الجديدة. العالمة التجارية الجديدة تجمع بين القيم  -تغيير العالمة التجارية 

األساسية لعمل المجموعة بأكملها: الموثوقية، والمسؤولية، والتكنولوجيا. نظرا لتغيير اسمها التجاري من محفظة بنية موحدة من 

يكوف"، "كالشن -مات التجارية، بما في ذلك العالمة التجارية للشركات "كالشنيكوف" وثالثة المنتج: األسلحة العسكرية العال

"إيجماش". باإلضافة إلى تصميم الشركات والمنتجات الجديدة تم وضع نظام ألسماء جميع  -"بايكال" والرياضية  -والصيد 

 نماذج األسلحة التي تنتجها المجموعة.

ضاف "في العالمة التجارية الجديدة األسلحة العسكرية نحن إعدنا النظر واحتفظنا بكل رمزية اسم كالشنيكوف. اليوم هو نوع وأ

من األسلحة العسكرية، التي يتم التعبير عن فلسفة في "األسلحة شعار السالم" / حماية السالم، شكلت األساس لجميع االتصاالت 

  ونظام التصميم.

  عنصر أساسي في توسيع -جارية العالمة الت

المجموعة في أسواق جديدة وتوسيع نطاق المبيعات في القطاع المدني. في المستقبل، سوف تكون "كالشينكوف" عالمة تجارية 

 معترف.

دولة التي هي األكثر اهتماما في شراء السالح الناري. في اتجاه  50لتطوير تصدير المنتجات العسكرية، حددت المجموعة 

 لصيد وأسلحة المدنيين ستركز على تطوير شبكة تجارة دولية.ا

بسبب القيود المفروضة على مبيعات األسلحة إلى الواليات المتحدة جعلت تعديالت في استراتيجية لترويج المنتجات المدنية 

 ويركز اآلن في المقام األول على إيصال منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا.

جزء من استراتيجية روستيخ الموحدة لتحديث الصورة وإعادة تسمية الشركات  -الجديدة لـ "كالشينكوف"  العالمة التجارية

 القابضة والمؤسسات التابعة لها لتعزيز موقفها في األسواق الدولية وزيادة رأس المال على المدى الطويل.

ستراتيجي للصناعة الروسية كان إطالق العالمة التجارية "تعد العالمة التجارية لروستيخ، الخطوة التالية في تعزيز الموقع اال



 

  

    

قال  -الجديدة من عدة حيازات رئيسية. اآلن هناك صورة كاملة، تبدأ في التحدث باللغة اللفظية والبصرية الحديثة الواضحة"، 

 واحد من المبدعين من العالمة التجارية الجديدة غريغور باداليان.

 


