
 

“A Better Life, A Better World” é o 
novo slogan da Panasonic 

 
 O novo slogan, com utilização global a partir deste 

setembro, expressa a vontade da Panasonic de 

contribuir para o progresso e desenvolvimento da 

sociedade.   

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 4 de setembro de 2013 –. A partir de hoje, "A Better Life, A Better World” 

(Uma vida melhor, um mundo melhor) será o slogan oficial da Panasonic com o 

qual a companhia projeta a sua visão e objetivos a alcançar em 2018, ano do seu 

centenário.  

 

"A Better Life, A Better World” resume o propósito de expansão e construção de 

uma vida melhor que a Panasonic pretende oferecer a cada um dos seus clientes 

e parceiros procedentes de diferentes âmbitos (lar, comunidade, negócios, 

viagens, automóvel, etc.), assim como também a sua preocupação e contribuição 

pelo respeito com o meio ambiente em todas as suas áreas de negócio.  

 

O novo slogan será utilizado globalmente a partir de Setembro de 2013, 

principalmente para expressar a visão corporativa da Panasonic. A empresa 

também desenvolveu uma fonte de letra original como símbolo da sua inovação.  

 

A Panasonic expressa assim a nível mundial a sua vontade de converter-se numa 

empresa que partilha entusiasmo e empatia com os seus clientes e está decidida 

a consolidar-se como uma empresa única incomparável com qualquer outra 

empresa do mundo.  

 

 

* Mais informação sobre a visão da marca: http://panasonic.net/brand  

 

Panasonic Portugal 

http://www.panasonic.pt/ 
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Para mais informações: 

Visite: www.panasonic.pt 

Acompanhe-nos em: 

 

 
Sobre a Panasonic 
 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de 

produtos eletrónicos para consumidores finais e empresas, assim como em 

mobilidade e aplicações pessoais. Desde a sua fundação em 1918, a empresa 

expandiu-se a nível mundial e opera agora com mais de 500 empresas em todo o 

mundo, registando vendas liquidas consolidadas de 7,3 mil milhões de yenes 

(68.000 milhões de euros) no ano fiscal 2012, finalizado a 31 de Março de 2013. 

Comprometida na procura de novos valores através da inovação em áreas 

distintas, a empresa esforça-se por criar uma vida e um mundo melhor para os 

seus clientes. Para obter mais informação sobre a Panasonic, visite a página web 

da empresa http://panasonic.net/. 
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