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ONZE 
OVERTUIGING

Energie is leven.
We kunnen niet zonder, 
het is een bron van vooruitgang.
Daarom gaan wij samen vooruit,  
nieuwe energiebronnen tegemoet.  
Zo dragen we bij aan de duurzame ontwikkeling  
van de planeet, in het licht van de klimaatuitdaging.

Energie vindt zichzelf  
opnieuw uit
en dit is onze energiereis.
Het is onze ambitie een wereldspeler  
in energietransitie te zijn. 
Dus 

Total transformeert en 
wordt TotalEnergies.



ONZE AMBITIE
OM CO2-NEUTRAAL TE WORDEN
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60 miljard dollar aan duurzame energieprojecten 
financieren in de komende 10 jaar

 

DE WERELDWIJDE TOP 5 BEREIKEN 
IN DE HERNIEUWBARE ENERGIE IN 2030

 

Hernieuwbare energiebronnen
(brutocapaciteit in gigawatt)

*100 GW is bijna twee keer de geïnstalleerde capaciteit van de Franse kerncentrales (60 GW)
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ONZE
NIEUWE IDENTITEIT

 

Het logo
 TotalEnergies is één naam, in het meervoud, voor 
alle energiebronnen en alle talenten. De typografie 
verbeeldt dit woord in één vloeiende beweging.
 

 De T en de E van TotalEnergies vormen 
samen het symbool van de energiereis.

De naam

  Het is een reis waarvan de route 
in beweging is. Het begint bij onze oorsprong, 
Total, en leidt ons naar het nieuwe merk 
TotalEnergies.

 

De reis
 Er zijn 7 kleuren die voor evenveel energiebronnen 
staan. We gaan van één kleur naar de volgende, 
van één energiebron naar een andere. Rood, 
de historische kleur van het merk, is het vertrekpunt 
voor deze transformatie.
 

 

De kleuren
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