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Repanet dla warsztatu lakierniczego
Zespół naszą siłą.
Elita warsztatów łączy siły w sieć Repanet.
W arsztaty zrzeszone w sieć Repanet mogły do tej pory skorzystać z:
Kompleksow ych audytów technologiczno-sprzedażow ych w raz z pogłębionymi
analizami
Programów szkoleniow ych kadry managerskiej
Programów szkoleniow ych rozw ijających kompetencje w zakresie kosztorysow ania
Inw estycji w uspraw nienie procesów napraw y
Infolinii kolorystycznej dedykow anej w yłącznie członkom sieci
Doboru systemu technologicznego w raz z w ieloetapow ymi szkoleniami kadry
lakierniczej
Autorskiego narzędzia badającego kluczow e w skaźniki rentow ności (KPI)
Codziennego w sparcia 17 Doradców Technicznych z sieci dystrybucyjnej i centrali – w
zakresie konsultingu, rozw iązyw ania problemów bieżących oraz szkoleń
Pakietu w spomagającego w izualizację w arsztatu członkow skiego
Promocji sieci w arsztatów w środow isku FLI
Promocji szytych na miarę w yłącznie dla członków sieci
Będąc członkiem Repanet w arsztat zyskuje w sparcie na płaszczyźnie biznesow ej i
technicznej oraz możliw ość w yróżnienia się pod szyldem znanej i renomow anej marki, co
przekłada się rów nież na w izerunek w arsztatu członkow skiego.
Repanet jako globalna marka sieci w spółpracuje z firmami ubezpieczeniow ymi, flotow ymi i
leasingow ymi w Polsce i za granicą.

+
Pod hasłem „Perły w sieci Repanet” przebiegał
Konkurs Kolorystyczny Repanet w 2014 roku
mający wyłonić najlepszego lakiernika –
prawdziwą perłę – wśród profesjonalistów
pracujących w certyfikowanych warsztatach
zrzeszonych w sieć Repanet.
Został nim Robert Pięta z bydgoskiej firmy
Reiski Auto Sp. z o.o., który wywalczył
nagrodę główną - najnowszej generacji
spektrofotometr marki Standox - Geniusza IQ,
czyniąc w ten sposób firmę Reiski Auto
pierwszym warsztatem w Polsce
dysponującym tym innowacyjnym narzędziem
kolorystycznym.”

Najlepsi na starcie. Pierwsi na mecie.
Współpracuj z nami!
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolw iek pytania lub chcesz stać się członkiem naszej
sieci.

Kontakt

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_pl/pl_PL/repanet/bodyshops.print.html

