
Axalta Refinish na targach IBIS Global Summit 2022 w
Monako

22 CZERWCA 2022 R. – Axalta Refinish była jednym z platynowych partnerów
międzynarodowego sympozjum branży lakierniczej IBIS Global Summit 2022
w Monako, które odbylo się w dniach 15–17 czerwca 2022 r.

Przed liderami branży lakierów renowacyjnych Axalta zaprezentowała szeroki
asortyment swoich przełomowych, nowatorskich rozwiązań, takich jak technologia
szybkiego utwardzania przy niskim zużyciu energii, innowacyjne rozwiązania do
renowacji pojazdów elektrycznych czy usługi biznesowe - Drivus.

Jim Muse, Vice President, Axalta Refinish na Europę, Bliski Wschód i Afrykę:
„Naszym motywem przewodnim obecności na konferencji IBIS w Monako jest hasło
„Axalta napędza innowację”. Kierujemy się nim na co dzień, aby dostarczać
klientom rozwiązania które sprawiają, że proces renowacji jest szybszy, łatwiejszy i
bardziej dochodowy. Dlatego też intensywnie rozwijamy możliwości, technologie
i produkty oferowane w ramach wszystkich naszych marek renowacyjnych, tak aby
były wydajne i niezwykle skuteczne już przy pierwszym użyciu. Dużo uwagi
poświęcamy też naszym zintegrowanym cyfrowym rozwiązaniom biznesowym”.

Napędzamy innowacyjność

Axalta wspiera warsztaty zmagające się z niezwykle wysokim cenami energii za
sprawą swojego systemu szybkiego utwardzania przy niskim zużyciu energii.
Bazuje on na autorskich rozwiązaniach chemicznych, dzięki którym w przypadku
typowego 30-minutowego cyklu suszenia w temperaturze 60°C w kabinie
lakierniczej system obniża koszt energii o ok. 75%. To jedyny system do napraw
lakierniczych, który można suszyć w niższych temperaturach lub w temperaturze
pokojowej 20°C przy zachowaniu wydajności tradycyjnych systemów. Tę zaletę na
pewno docenią wszyscy lakiernicy.

Rozwiązania przyszłości już dziś

Kolejnym obszarem, w którym Axalta Refinish aktywnie się rozwija, jest renowacja
pojazdów elektrycznych. Coraz częściej miejsce silników spalinowych zajmują ich
elektryczne odpowiedniki. Dlatego też, aby przygotować lakierników na
nadchodzące zmiany, Axalta opracowała linie produktów do napraw pojazdów
elektrycznych. Dzięki niemu warsztaty mogą wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom
stawianym przez branżę samochodową.

Perspektywiczne narzędzia i usługi

Drivus to nowa marka usług biznesowych Axalta oferowana firmom z rynku napraw
samochodowych w regionie EMEA. Powstała z myślą o szczególnych wyzwaniach,
przed jakimi stają warsztaty, dlatego też pomaga im poprawiać wydajność,
efektywność i dochodowość pracy. Użytkownicy mają do wyboru takie usługi, jak
spersonalizowane doradztwo czy zaawansowane rozwiązania cyfrowe, a oferta stale
rośnie.

„Cieszę się, że do kalendarza znów zawitały spotkania twarzą w twarz oraz że po

Left to Right: Mark
Andrews, Axalta
Refinish Strategic Sales
Manager, UK and South
Africa; Patricia
Morschel, Axalta
Refinish VP Global
Marketing and
Commercial Ops; Troy
Weaver, Senior Vice
President Global
Refinish,
Axalta;Marjolijn Lansu,
Axalta Refinish Direct
Business Director,
EMEA; Jim Muse, Axalta
Refinish Vice President,
EMEA; Arjan Van Der
Burg, Axalta Refinish
Strategic Accounts
Manager & Intern. Key
Account Manager;
Laurent Oliveras, Axalta
Refinish Strategic
Marketing Manager;
Sabine vom Heede,
Axalta Refinish Strategic
Accounts Process
Specialist, EMEA

Pełen widok

Pobierz

http://localhost:4513/content/stdx_pl/pl_PL.html
http://localhost:4513/content/stdx_pl/pl_PL/about-us/news/axalta-refinish-showcases-its-drive-for-innovation-at-ibis-globa/_jcr_content/parMainContent/layoutcontainer/parMainContentLayout/col4/parMainContent/mediagallery/extraImages/item0/image.axFitIn.mediaGallery_image_fullView.png/1659088399663/Axalta_Refinish_at_IBIS_Global_Summit_2022.png
http://localhost:4513/servlets/Image?damImagePath=/content/dam/Standox/Public/Images/Media-Teaser_Quicklink_1200x675/press-releases/2022/Axalta_Refinish_at_IBIS_Global_Summit_2022.jpg


kilku latach znów mogę spotkać się z liderami naszej branży. IBIS to najważniejsza
na świecie konferencja dla branży napraw lakierniczych i stanowi idealne miejsce do
prowadzenia kluczowych rozmów na międzynarodowej arenie, dzięki którym
możemy kształtować nasz sektor” – mówi Jim Muse.

Więcej informacji na temat firmy Axalta można znaleźć na
stronach www.refinish.axalta.eu.

O marce Standox

Standox, globalna marka renowacyjnych systemów lakierniczych Axalta, to
najlepszy wybór dla profesjonalnych serwisów. Klienci mogą polegać na produktach
marki Standox, ponieważ szybko uzyskają zamierzony efekt i najwyższej klasy
wykończenie. Marka pochodząca z niemieckiego Wuppertalu pomaga w
przygotowaniu klientów na cyfrową przyszłość poprzez poprawę wydajności
procesów i ich digitalizację za pomocą cyfrowych narzędzi. Standox wspiera
klientów nie tylko dzieląc się z nimi wiedzą, ale również zapewniając strumień zleceń
dzięki licznym aprobatom producentów samochodów i wsparciu firm leasingowych,
flotowych oraz ubezpieczeniowych, które dowodzą pozycji marki jako wiodącego
partnera dla firm z branży motoryzacyjnej. Standox – sztuka lakierowania.

http://www.refinish.axalta.eu/
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