
Fix Network utser Axalta till sin föredragna globala
lackpartner

Över 700 kollisionsverkstäder som hör till Fix Network World i 12 länder
kommer att dra nytta av femårigt samarbetsavtal

20 april 2021 – Axalta, en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger,
har undertecknat ett femårigt globalt samarbetsavtal med Fix Network World, ett
av världens största nätverk av skadeverkstäder.

Enligt avtalet är Axalta nu den föredragna globala lackleverantören till Fix Network
World, som har fler än 700 skadeverkstäder i 12 länder. 

Steve Leal, president och CEO för Fix Network World, säger: ”Efter en detaljerad
och grundlig upphandlingsprocess är vi väldigt glada över att utse Axalta till vår
föredragna globala lackpartner för de kommande fem åren. I Axalta har vi funnit en
partner som uppfyller alla våra kriterier, inklusive starkt globalt samarbete och
möjligheten att ge våra franchisetagare valet mellan Axaltas premiumlackmärken
och deras respektive lacksystem. Vi välkomnar värdet som Axalta tillför vårt globala
nätverk, tack vare deras omfattande godkännanden från OEM:er.”

Enligt villkoren i avtalet är tanken att Axalta ska påskynda Fix Network Worlds
tillväxt med hjälp av förstklassiga lackeringslösningar och väletablerade
erbjudanden som är inriktade på effektivitet i verkstaden. Axaltas högproduktiva
lackeringssystem, kombinerade med deras avancerade digitala
kulörmatchningsteknik, kommer att öka lönsamheten hos Fix Network Worlds
lackeringsverkstäder. Axalta kommer även att utföra granskningar och tillhandahålla
praktisk utbildning till det globala nätverket.

Troy Weaver, senior vice president for Axalta Global Refinish, säger: ”Detta
strategiska partnerskap visar hur måna vi är om att hjälpa Fix Network World. Som
deras globala affärspartner delar vi samma strävan att maximera
verksamhetsresultaten. Vi har åstadkommit en branschledande global lösning inte
bara för nätverkets nuvarande behov, utan även för dess framtida krav. Vi är
övertygade om att vi är positionerade för tillväxt till förmån för båda parter.” 

Om Axalta Refinish

Axalta Refinish – som är en del av Axalta, ett ledande globalt företag som
uteslutande fokuserar på lacker – är en värdefull, pålitlig lackreparationspartner för
våra kunder, som förväntar sig perfekta resultat. Vi gör att de kan lita på våra
snabba, effektiva, högkvalitativa lackeringslösningar och integrerade digitala
verksamhetsprocesser, vilka gör hela lackreparationen snabbare, enklare och mer
lönsam. Med mer än 150 års erfarenhet av lackeringsindustrin, innebär vårt
engagemang för innovation och vår teknik som ständigt utvecklas att vi erbjuder
våra kunder ett obegränsat kulörutbud för perfekt kulörmatchning. Och viktigast av
allt: vi arbetar oförtrutet med att förutse våra kunders behov, så att de kan tackla
de utmaningar de ställs inför varje dag. Vi har en imponerande portfölj av
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varumärken för alla verkstadsbehov, för alla marknadssegment och för marknader
av alla mognadsgrader. För mer information besök refinish.axalta.eu och följ oss
på LinkedIn.

Om Axalta

Axalta är en global ledare inom lackeringsindustrin som förser sina kunder med
innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lackeringslösningar. Från lätta fordon,
nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnadsfasader och
andra industriella tillämpningar är våra lacker utformade för att förhindra korrosion,
öka produktiviteten och förhöja hållbarheten. Med mer än 150 års erfarenhet i
lackindustrin så fortsätter Axaltas globala arbetsstyrka att hitta sätt att hjälpa våra
fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa lackerna,
appliceringssystemen och teknologin. För mer information besök axalta.se och följ
oss på @Axalta på Twitter.

About Om 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 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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