
Axalta preferowanym globalnym partnerem sieci Fix
Network World

Na pięcioletniej umowie skorzysta ponad 700 warsztatów blacharsko-
lakierniczych sieci Fix Network World z 12 krajów.

13 kwietnia 2021 r. – Axalta, wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych
i proszkowych, podpisała pięcioletnią globalną umowę o współpracy z Fix Network
World, jedną z największych na świecie sieci franczyzowych warsztatów blacharsko-
lakierniczych.

W ramach umowy Axalta jest teraz preferowanym globalnym dostawcą lakierów do
wszystkich 700 warsztatów w 12 krajach należących do sieci. 

Steve Lead, President i CEO Fix Network World: „Po szczegółowej i dokładnej
procedurze przetargowej z przyjemnością wybraliśmy firmę Axalta na naszego
preferowanego globalnego partnera i dostawcę lakierów na następnych pięć lat.
Firma ta spełnia wszystkie nasze kryteria, w tym dotyczące globalnego zasięgu oraz
zapewniania franczyzobiorcom wybór w zakresie marki i systemu lakierniczego.
Cieszymy się z nawiązania współpracy z partnerem dysponującym tak wieloma
aprobatami producentów samochodów”.

Głównym zadaniem firmy Axalta jako partnera Fix Network World jest
przyspieszenie rozwoju sieci za sprawą najlepszych w klasie rozwiązań lakierniczych
i uznanych usług pomagających warsztatom pracować w sposób bardziej
produktywny. Niezwykle wydajne systemy lakiernicze firmy oraz zaawansowana
technologia cyfrowego dopasowania kolorów przełożą się na poprawę rentowności
warsztatów Fix Network World. Specjaliści Axalta przeprowadzą też audyty oraz
odpowiednie szkolenia praktyczne dla wszystkich warsztatów.

Troy Weaver, Axalta Senior Vice President for Global Refinish: „Ta strategiczna
współpraca pokazuje nasze zaangażowanie w rozwój Fix Network World. Jako
globalnemu partnerowi sieci również zależy nam na sukcesach biznesowych. Nasze
zaawansowane globalne rozwiązania wychodzą naprzeciw nie tylko obecnym, ale
również przyszłym potrzebom sieci. Jesteśmy pewni, że ta współpraca będzie
korzystna dla obu stron”. 

O Axalta Refinish

Axalta Refinish - dział zajmujący się produktami do renowacji należący do firmy
Axalta, światowego lidera branży lakierniczej - jest cenionym i zaufanym partnerem
serwisów blacharsko-lakierniczych, stawiających satysfakcję klienta na pierwszym
miejscu. Nasi partnerzy ufają wysokiej jakości rozwiązaniom, szybkim i wydajnym
produktom oraz zintegrowanym narzędziom cyfrowym ułatwiającym i
przyspieszającym proces naprawy przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności.
Ponad 150-cioletnie doświadczenie w branży lakierniczej oraz pełne zaangażowanie
w tworzenie innowacyjnych rozwiązań wraz ze stałym rozwojem technologii
oznaczają, że nasi odbiorcy mają do dyspozycji nieograniczoną paletę barw
umożliwiającą idealne dopasowane kolorystyczne. Co więcej, nieustannie staramy
się przewidywać potrzeby naszych partnerów, by mogli sprostać wymaganiom dnia
codziennego. W swojej ofercie posiadamy imponujące technologie lakiernicze
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spełniające potrzeby każdego warsztatu, każdego segmentu i każdego charakteru
rynku. Więcej informacji na stronie refinish.axalta.eu lub na naszym profilu w
serwisie LinkedIn.  

O Axalta 

Axalta jest światowym liderem branży materiałów lakierniczych oferująca swoim
klientom innowacyjne, kolorowe, piękne i stabilne rozwiązania. Nasze produkty i
systemy przeznaczone są do zastosowań na pojazdy osobowe, użytkowe oraz dla
celów renowacyjnych, a także na silniki elektryczne, fasady budynków i inne obiekty
przemysłowe. Lakiery zostały zaprojektowane z myślą o zapobieganiu korozji,
zwiększaniu wydajności i zapewnianiu trwałości powlekanych powierzchni. Bazując
na ponad 150 latach doświadczeń w branży lakierniczej, globalny zespół Axalta
stale poszukuje sposobów, by jeszcze lepiej obsłużyć ponad 100 000 klientów w
130 krajach, oferując im najlepsze systemy lakiernicze i techniki ich aplikacji. Więcej
informacji na naszej stronie internetowej axalta.pl i na Twitterze @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.
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