Do nového roku v nových barvách a s novým
logem
23. 12. 2020

Vážená paní,
Vážený pane,
Vážený kliente,
Milí přátelé,
dovolte mi, abych Vás touto formou pozdravil, poděkoval Vám za Vaši přízeň, důvěru a spolupráci.
Zároveň Vám přeji klidné vánoční svátky, pevné zdraví a hodně sil v novém roce 2021. Hojně
používaná fráze v minulosti dostává v dnešní době úplně jinou dimenzi. Nelehká doba, kterou
procházíme, na nás klade jiné nároky, než na které jsme byli v našem, ať již obchodním či
soukromém životě, doposud zvyklí. Přímé ohrožení života a zdraví, omezení osobních svobod,
ztráta kvality života…To jsou jen vybrané atributy dnešní doby, které doufám z našeho života opět
brzo zmizí.
Naše kancelář do nového roku a dalších let vstoupí v novém designu. Následujeme úpravu grafiky
naší mateřské firmy ve Spojených státech amerických. Náš nový logotyp, nová korporátní barva,
nový font písma a celkově nová grafika je v souladu s filosofií celé skupiny Becker a Poliakoff –
reflektovat změnu vnímání právních služeb a dívat se na ně prizmatem 21.století. Nová grafika má
vyjadřovat dynamiku, pružnost, modernost, nový styl a naši maximální snahu, aby náš moderní
právní servis byl především podpůrnou službou úspěšného rozvoje Vašeho podnikání. To je
součást naší vize. Chceme být i nadále garantem Vaší bezpečnosti, ochráncem Vašich zájmů,
Vaším partnerem a důvěrníkem, ale i aktivně přispět k Vašim obchodním úspěchům. Věříme, že

v synergiích s naší konzultační větví Becker a Poliakoff Consulting, a.s. a se silným zázemím v naší
mateřské firmě ve Spojených státech amerických, budeme i po více než 25-ti letech naší existence
na tuzemském trhu, pro Vás i nadále přidanou hodnotou. O vše toto jsme se s Vámi chtěli podělit
osobně na plánovaném večírku. Doba nám to však neumožnila. Zatím.
Ještě jednou Vám děkuji za Vaši důvěru a těším se na společná setkávání se v novém roce.
Becker bude vždy s Vámi.
S úctou
Martin KLIMPL
Martin KLIMPL
řídící partner
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