
 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Umiddelbar Publisering 

 

Axalta lanserer nettbutikk og mobil app i Norge for å tilby sine 
kunder mer omfattende bestillings muligheter 
 

Gøteborg – 10. april 2019 – Axalta, en ledende global leverandør av flytende- og pulver-lakk, 

tilbyr et nytt og effektivt bestillings system i Norge og Sverige. Systemet vil gi Axaltas kunder 

mere omfattende bestillings muligheter og en betydelig bedre oversikt over tidligere bestilte 

produkter. 

 

Axalta leverer regelmessig lakkprodukter og tjenester til mer enn 100,000 industri- og -

transport kunder i 130 land. Inntil nylig ble 95 prosent av ordrene i Europa, Midtøsten og 

Afrika (EMEA) bestilt per telefon. Nå, med den nye nettbutikk løsningen kan kundene se hele 

produktkatalogen på nettet og få dagsfersk informasjon om produktnyheter og tidligere 

bestilte produkter. De kan samtidig utføre alle bestillinger online og spore ordrene gjennom 

hele prosessen. Kundene kan også benytte nettbutikken ved å laste ned en mobil app som 

er tilpasset både Android og iOS. Ved hjelp av appen kan produktene skannes og ordren blir 

så sendt direkte til nettbutikken. Axalta har også lansert en ny type strekkodeleser som vil 

tillate og skanne flere strekkoder fortløpende før hele listen sendes til nettbutikken. 

 

”Vi ønsker å gjøre bestillingsprosessen så enkel, rask og fleksibel som mulig for våre 

kunder,” uttaler Rebecca Björner, markedsansvarlig for Axalta i Norden. “Med denne nye 

selvbetjente nettbutikken vil våre kunder finne all ønskelig produktinformasjon på ett sted. 

Kunden vil samtidig kunne laste opp eller skanne ordrene sine 24/7. Med appen kan man 

også bruke nyttige, tidsbesparende innstillinger som kundens personlige favoritt lister. I 

tillegg tillater nettbutikken kunden selv å sende inn og godkjenne ordrene. Uansett hvordan 

ordren blir bestilt vil den bli behandlet på samme måte og leveringstiden vil ikke bli påvirket.” 
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Axalta Refinish 

Axalta Refinish er en del av Axalta - et ledende globalt selskap spesialisert på lakk. 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. 

 

### 

 

http://www.refinish.axalta.eu/
http://www.refinish.axalta.eu/
https://www.linkedin.com/company/axalta
https://www.linkedin.com/company/axalta

