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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

 

Fix Network World nomeia Axalta como Parceiro de Pintura Global 
Preferido  

 
  

Mais de 700 oficinas de reparação de veículos alinhadas com a Fix Network World em 12 
países vão beneficiar de um acordo de parceria de cinco anos 

 
13 de abril de 2021 – A Axalta, um dos principais fornecedores mundiais de tintas líquidas e 
em pó, celebrou um acordo de parceria global de cinco anos com a Fix Network World, uma 
das maiores redes de franchise de reparação de veículos a nível mundial.  
 
Nos termos do acordo de parceria, a Axalta é agora o Parceiro de Pintura Global Preferido da 
Fix Network World, que tem mais de 700 oficinas de reparação de veículos em 12 países.   
 
Steve Leal, President e CEO da Fix Network World, afirmou, “Após um processo de concurso 
detalhado, rigoroso e competitivo, temos o prazer de nomear a Axalta como nosso Parceiro de 
Pintura Global Preferido nos próximos cinco anos. A Axalta é um parceiro que satisfaz todos 
os nossos critérios, incluindo uma forte colaboração mundial, e que permite aos nossos 
franqueados escolher entre as marcas de repintura premium da Axalta e os seus respetivos 
sistemas de tintas. Estamos muito felizes com o valor que a Axalta proporciona à nossa rede 
mundial, graças às suas extensas homologações de OEMs.” 
 
Ao abrigo dos termos do acordo, a Axalta está bem posicionada para acelerar o crescimento 
da Fix Network World com as soluções de tintas de excelência e ofertas de serviços bem 
estabelecidos que estão centrados na eficiência das oficinas. Os sistemas de tintas de 
repintura muito produtivos da Axalta, em conjunto com a sua avançada tecnologia digital de 
correspondência de cor, aumentarão a rentabilidade das oficinas da Fix Network World. Além 
disso, a Axalta realizará auditorias e oferecerá formação prática e relevante à rede mundial da 
Fix Network World.  
 
Troy Weaver, Senior Vice President da Axalta de Repintura Global, afirmou, “Esta aliança 
estratégica demonstra o nosso compromisso com a Fix Network World. Como seu parceiro de 
negócios global, temos a mesma ambição de maximizar o sucesso comercial. Implementámos 
uma solução global líder na indústria não só para as atuais necessidades da rede, como 
também para os seus futuros requisitos. Acreditamos que estamos posicionados para um 
crescimento mutuamente benéfico.”   
 
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 
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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 
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 Twitter. 

 

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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http://www.refinish.axalta.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/
http://www.axalta.com/pt
https://twitter.com/Axalta
http://www.fixnetwork.com/

