
Fix Network World udnævner Axalta til at være deres
foretrukne lakeringspartner over hele verden

De mere end 700 kollisionsværksteder, som hører under Fix Network World
i 12 lande, står til at drage fordel af en femårig partnerskabsaftale

Den 16. april 2021 – Axalta, en førende global leverandør af sprøjte- og
pulverlakker, har underskrevet en femårig global partnerskabsaftale med Fix
Network World, som er et af de største globale franchise-netværk inden for
kollisionsreparationer.

Fra nu af er Axalta ifølge aftalen Fix Network Worlds foretrukne lakeringspartner
over hele verden. Fix Network World har mere end 700 kollisionsværksteder i 12
lande.

Steve Leal, Formand og Direktør for Fix Network World, udtaler følgende; ”Efter at
have været igennem en detaljeret, grunding og konkurrencedygtig udbudsproces
er vi rigtigt glade for, at kunne udnævne Axalta til at være vores foretrukne,
globale lakeringspartner i de næste fem år. Vi har fundet en samarbejdspartner,
som er i stand til at opfylde alle vores kriterier, inklusiv et stærkt samarbejde på
verdensplan og som giver vores franchisetagere valgfrihed iblandt Axaltas førende
lakmærker og deres respektive lakeringssystemer. Vi er glade for den ekstra værdi,
som Axalta tilfører vores globale netværk, takket være deres omfattende
godkendelser fra producenter af originalt udstyr.”

Ifølge aftalebetingelserne er Axalta klar til at fremskynde Fix Network Worlds
vækst, ved hjælp af de allerbedste lakeringsløsninger samt veletablerede
servicetilbud, som fokuserer på virksomhedseffektivitet. Axaltas særdeles
produktive lakeringssystemer sammenholdt med deres avancerede, digitale
farvetilpasningsteknologi vil øge rentabiliteten af Fix Network Worlds
lakeringsvirksomhed. Derudover skal Axalta revidere det globale netværk, samt
stille relevant praktisk oplæring til rådighed for Fix Network Worlds franchisetagere.

Troy Weaver, Axaltas Senior Vice President for Global Refinish, udtaler følgende;
“Denne strategiske alliance beviser vores engagement over for Fix Network World.
Som deres globale forretningspartner, deler vi den samme handlekraft og gåpåmod
med hensyn til at optimere vores succes. Vi har iværksat en global løsning, som er
brancheførende – ikke kun når det gælder netværkets nuværende behov, men også
deres fremtidige behov. Vi er sikre på, at vi står over for gensidig fordelagtig
vækst.

Om Axalta Refinish

Axalta Refinish - en del af Axalta, en førende global virksomhed indenfor
lakindustrien - er vores kunders værdsatte og pålidelige, globale
lakreparationspartner, som altid ønsker 100% kundetilfredshed. Vi indgyder dem
tillid til vores hurtige og effektive lakteknologier med høj kvalitet og integrerede,
digitale forretningsprocesser, der gør hele lakreparationsprocessen hurtigere,
lettere og mere rentabel. Med mere end 150 års erfaring inden for lakindustrien,
betyder vores dedikation til innovation og vores konstant videreudviklede teknologi,
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at vi tilbyder vores kunder et ubegrænset udvalg af farver, der sikrer perfekte
farvematch. Det vigtigste er, at vi arbejder utrætteligt for at imødekomme vores
kunders behov, så de kan løse de udfordringer, de møder hver dag. Vi har en
imponerende portefølje af mærker, der opfylder ethvert værksteds krav, i hvert
markedssegment og til hvert niveau af markedsmodenhed. Få mere information
på refinish.axalta.eu og følg os på LinkedIn.

Om Axalta

Axalta er en førende global virksomhed indenfor lakindustrien, som giver kunderne
innovative, farverige, smukke og bæredygtige lakeringsløsninger. Lige fra mindre
køretøjer, erhvervskøretøjer og reparationslakeringer til elektriske motorer,
bygningsfacader og anden industriel anvendelse, er vores lakker designet til at
forhindre korrosion, øge produktiviteten samt holdbarheden. Takket være mere
end 150 års erfaring inden for lakindustrien, fortsætter Axaltas
verdensomspændende team med at finde nye måder, hvorpå vi kan servicere vores
mere end 100.000 kunder i 130 lande, bedre og bedre hver eneste dag med de
fineste lakker, påføringssystemer og teknologier. Få mere at vide på axalta.dk og
følg os @Axalta på Twitter.

Om Fix Network

Fix Network is a global leader in the automotive aftermarket services sector,
consisting of Fix Auto, NOVUS Glass, ProColor Collision, Speedy Auto Service and
SRP brands. Our locally owned and operated collision, glass and mechanical repair
facilities offer hassle-free vehicle care and services. Our company and our network
continue to grow nationally and globally, thanks to a solid foundation based on
entrepreneurship and innovation. With over 2,000 points of service around the
world, Fix Network is the premier global automotive aftermarket services solution.
For more information, visit www.fixnetwork.com.
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