
Fix Network World utnevner Axalta til Preferred Global
Paint Partner

Fix Network Worlds 5-års selskapsavtale med Axalta vil gagne over 700
skadeverksted i 12 land 

20. april 2021 – Axalta, en ledende global leverandør av flytende- og pulver-lakk,
har undertegnet en 5-års global selskapsavtale med Fix Network World, et av de
største internasjonale franchise skadeverkstedsnettverk.

I henhold til avtalen er Axalta nå den Preferred Global Paint Partner til Fix Network
World som har mer enn 700 skadeverksteder i 12 land.

Steve Leal, President og CEO i Fix Network World, sier, “Etter en detaljert og
grundig anbudsprosess, er vi nå henrykt over å kunngjøre Axalta som vår
Preferred Global Paint Partner for de neste fem år. I Axalta har vi funnet en partner
som møter alle våre kriterier, inkludert et sterkt globalt samarbeid – samt ved å
kunne gi våre franchisetakere valget mellom Axaltas høykvalitets lakkmerker og
deres respektive lakksystemer. Vi verdsetter verdien Axalta gir vårt globale
nettverk takket være deres omfattende OEM godkjenning.”

I avtalen understrekes det at Axalta skal øke Fix Network Worlds vekst med hjelp
av sine førsteklasses lakkløsninger og veletablerte servicetilbud som fokuserer på
verkstedenes effektivitet. Axaltas svært produktive lakksystemer, sammen med
deres avanserte digitale fargeverktøy-teknologi vil øke lønnsomheten for Fix
Network Worlds lakkverksteder. Axalta skal også revidere og gi relevant praktisk
trening til det internasjonale nettverket.

Troy Weaver, Axalta Senior Vice President i Global Refinish, sier, “Denne strategiske
alliansen viser vår forpliktelse overfor Fix Network World. Som deres globale
forretningspartner deler vi den samme drivkraften til å maksimere
forretningsresultatene. Vi har skapt en industriledende global løsning ikke bare for
dagens behov men også for nettverkets fremtidige krav. Vi er trygge på at vi i dag
er godt posisjonert for en gunstig felles vekst.”

Om Axalta Refinish

Axalta Refinish er en del av Axalta - en global leder innen lakkindustrien. Axalta
Refinish er en høyt verdsatt og global lakkleverandør for kunder som alltid krever
den høyeste produktkvaliteten. Vi har opparbeidet tillit til våre kunder gjennom vår
raske, effektive og høykvalitets lakk-teknologi som sammen med integrerte digitale
forretnings metoder bidrar til å gjøre lakkprosessen raskere, enklere og billigere.
Med mer enn 150 års erfaring i lakkindustrien betyr vår dedikasjon til nyskapning
og teknologisk videreutvikling at vi kan tilby våre kunder et ubegrenset fargeutvalg
for en perfekt farge-match. Viktigst av alt – vi jobber utrettelig med å forbedre våre
tilbud til kundene så de kan møte sine daglige utfordringer uten problemer. Vi har
en bred og imponerende produktportefølje som kan tilpasses alle lakkverksteders
behov og hvert eneste markedssegment og -tidspunkt. Mer informasjon finner du
på refinish.axalta.eu eller følg oss på LinkedIn.

Full skjerm
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Om Axalta

Axalta er en global leder innen lakkindustrien og tilbyr våre kunder innovative,
fargerike, vakre og varige lakkeringsløsninger. Fra personbiler og kommersielle
kjøretøy til elektriske motorer, fasader og andre industrielle applikasjoner er våre
lakkprodukter utviklet for å forhindre korrosjon, øke produktivitet og forbedre
holdbarheten. Med mer enn 150 års erfaring i lakkindustrien, fortsetter det globale
teamet hos Axalta å finne nye måter for å betjene de over 100 000 kundene våre, i
130 land hver dag med de beste lakkproduktene, påføringssystemene og
teknologiene. For mer informasjon, vennligst besøk axalta.no og følg oss
på Twitter @Axalta.

About Fix Network World

Fix Network is a global leader in the automotive aftermarket services sector,
consisting of Fix Auto, NOVUS Glass, ProColor Collision, Speedy Auto Service,
Speedy Glass USA 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.

http://www.axalta.no/
https://twitter.com/axalta
http://www.fixnetwork.com/

	Fix Network World utnevner Axalta til Preferred Global Paint Partner

