
 

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

9 de outubro de 2018 

 

Cromax nomeia Kevin Torfs como novo Brand Manager na EMEA  

 

 

Desde 1 de outubro de 2018 que Kevin Torfs é Brand Manager da Cromax® na Europa, 

Médio Oriente e África (EMEA). O anúncio coincide com a comemoração do 5.º 

aniversário da marca na sua incorporação como Cromax.  

 

“Na Cromax, apoiamos a produtividade em tudo o que fazemos. Temos uma história 

distinta que remonta quase 100 anos. Nos últimos cinco anos, a Cromax cresceu de 

forma considerável graças ao trabalho árduo e à determinação de todos na região 

EMEA. Espero continuar esta dinâmica e garantir que a Cromax é uma marca que 

impulsiona a produtividade dos seus utilizadores finais em todas as fases da reparação 

da pintura. O nosso próximo capítulo será muito empolgante,” afirmou Kevin Torfs.  

 

Kevin Torfs exerceu vários cargos na Cromax nos últimos 13 anos, e foi, mais 

recentemente, Digital Marketing Specialist. Além disso, obteve a certificação Six Sigma 

Black Belt para a Axalta, a empresa por trás da marca de repintura global e um dos 

principais fornecedores mundiais de tintas líquidas e em pó. 

 

A marca está empenhada em continuar a proporcionar produtos e serviços inovadores 

às suas oficinas, em particular processos de economia de energia, que ajudam as 

oficinas com os respetivos custos totais de energia. Kevin Torfs explicou, “O nosso foco 

também incide diretamente sobre tudo o que é digital. Desde os processos e 

ferramentas mais avançados até aos serviços de valor acrescentado, as nossas oficinas 

podem obter maior produtividade e fluxos de trabalho otimizados.”   
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A formação é outra área pela qual Kevin Torfs é apaixonado. “O desenvolvimento 

profissional contínuo é fundamental, porque independentemente da fase da carreira em 

que se encontram os pintores, a nossa indústria está em constante evolução, pelo que 

manter-se a par das novas técnicas e novos produtos garantirá o melhor trabalho nas 

oficinas,” afirmou Kevin Torfs. 

 

Kevin Torfs substitui Dries Van den Bergh, que passará a exercer o cargo a tempo 

inteiro de Customer Relationship Management Leader na Axalta. 

 

Para mais informações sobre a Cromax, visite www.cromax.com/pt. 

 

Sobre a Cromax® 

A Cromax® é uma das marcas de repintura global da Axalta para as oficinas dedicadas à 

repintura automóvel. Proporcionamos o aumento da produtividade às oficinas desde a 

receção do veículo até à entrega do mesmo, através de sistemas de pintura 

desenvolvidos para uma aplicação simples, rápida e precisa, soluções empresariais e de 

apoio publicitário adaptadas, e inovações pragmáticas para simplificar e agilizar o 

processo de repintura. Através dos nossos produtos e do nosso apoio, ajudamos as 

oficinas a concentrarem-se na progressão dos seus negócios. 
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