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Axalta e CESVIMAP anunciam concurso “Pinta com Royal Magenta”, 
a cor do ano 2022 

 
 

24 DE OUTUBRO DE 2022 – A Axalta Refinish e a CESVIMAP acabam de anunciar o 
concurso “Pinta com Royal Magenta”, a Cor Global da Axalta para Automóveis do Ano 2020, 
ACOTY, um dos principais fabricantes mundiais de tintas líquidas e em pó. Trata-se de um 
concurso para os pintores em Espanha e Portugal. 
 
A cor Royal Magenta destaca-se pelo seu tom cereja intenso que proporciona ao mercado um 
acabamento de luxo. O design robusto tem um acabamento escuro deslumbrante com reflexos 
violeta e grená. À luz do sol, esta cor lembra frutos vermelhos, mas à noite também revela um 
aspeto escuro e misterioso. 
 
O prémio do concurso consiste em duas reproduções com uma escala de 1:18 do modelo 
Aston Martin DB 5 pintadas à mão com a cor Royal Magenta, uma para Portugal e outra para 
Espanha, utilizando o hashtag #Royalmagenta . 
 

Virgílio Maia, Especialista em Marketing e Comunicação da Axalta Refinish em Espanha e 

Portugal afirmou que “estamos muito felizes em lançar a segunda edição deste concurso e 

estamos ansiosos por ver os projetos originais e de alta qualidade que serão apresentados.” 

Além disso, acrescentou que “é uma honra continuar a colaborar com a equipa de profissionais 

da CESVIMAP com a qual partilhamos o compromisso pela profissionalização e divulgação do 

conhecimento e experiência em reparações de chapa e pintura”. 

 

A inscrição neste concurso já está aberta e terminará a 30 de novembro de 2022, às 24h00 
(hora de Lisboa). As regras do concurso estão disponíveis nesta hiperligação. 
 
Para mais informações sobre a Cor Global para Automóveis do Ano 2022 e vasta experiência 
da Axalta em matéria de cor, visite o website www.refinish.axalta.eu/royal-magenta-es. 
 
 

Sobre a Axalta Refinish 
A Axalta Refinish, que faz parte da Axalta, uma empresa líder mundial especializada em tintas, é um 
parceiro valioso, fiável e global em reparações de pintura dos nossos clientes, que exigem nada menos do 
que satisfação total. Damos-lhes confiança graças aos nossos processos empresarias digitais integrais e 
às nossas tecnologias de tintas rápidas, eficientes e de qualidade superior que permitem que todo o 
processo de reparação de pintura seja mais rápido, mais fácil e mais rentável. Com mais de 150 anos de 
experiência na indústria de tintas, a nossa dedicação à inovação e as nossas tecnologias em constante 
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desenvolvimento permitem-nos oferecer aos nossos clientes um leque de cores ilimitado para uma 
correspondência de cores perfeita. Mas acima de tudo, trabalharmos incansavelmente para antecipar os 
requisitos dos nossos clientes para que possam responder aos desafios que enfrentam diariamente. 
Temos uma oferta excecional de marcas para todos os requisitos das oficinas, todos os segmentos do 
mercado e todos os níveis de maturidade do mercado. Para mais informações, visite refinish.axalta.eu e 
siga-nos em LinkedIn. 

 

Sobre a Axalta  

A Axalta é uma empresa líder global na indústria de tintas que oferece aos seus clientes soluções de 

tintas inovadoras e sustentáveis que proporcionam beleza e cor. Desde veículos ligeiros, veículos 
comerciais e aplicações de repintura até motores elétricos, fachadas de edifícios e outras aplicações 
industriais, as nossas tintas foram concebidas para evitar a corrosão, aumentar a produtividade e 
melhorar a durabilidade. Com mais de 150 anos de experiência na indústria de tintas, a equipa mundial 
da Axalta continua a desenvolver soluções para proporcionar, cada vez melhor e todos os dias, aos mais 
de 100 000 clientes que temos em 130 países, as melhores tintas, sistemas de aplicação e tecnologias. 
Para mais informações, visite axalta.pt e siga-nos em @Axalta no Twitterhttps://twitter.com/Axalta. 
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