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Clientes Cromax fazem uma visita às instalações da empresa em Mechelen, 

Bélgica 

Nos passados dias 22 a 24 de Maio de 2017, a Cromax® Portugal e a Portepim SA 

organizaram uma visita de clientes e distribuidores Cromax às suas instalações em 

Mechelen, Bélgica. 

Esta visita, que temos previsto repetir para mais clientes Cromax de Portugal, 

proporcionou a oportunidade, a este primeiro grupo de clientes, de ficarem a conhecer 

as instalações da marca e o seu renovado Centro de Treino, local onde foram 

apresentados os últimos desenvolvimentos e as próximas novidades em termos de 

produtos e que irão chegar ao mercado em breve. 

Essas apresentações tiveram uma forte componente prática, para que fosse possível a 

todos os convidados ver ao vivo e testemunhar a qualidade e os resultados atingidos por 

esta última geração de produtos. 

Nesta visita, realizou-se também uma visita à fábrica, local onde são produzidos muitos 

dos produtos que os clientes consomem e onde puderam ver os modernos meios 

disponíveis, assim como os elevados níveis de automação utilizados. 

E porque nem só de trabalho se faz a vida, quisemos também proporcionar um período 

de convívio e de passeio, durante uma tarde e noite, tendo sido o grupo de clientes 

levado a visitar a bonita cidade de Bruxelas. 

Uma vez que se trata de um grupo de pessoas ligado ao mundo automóvel, nada melhor 

do que começar a visita pelo magnífico Museu Automóvel “AUTOWORLD BRUSSELS” , 
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local que foi muito apreciado quer pela diversidade de modelos, quer pela história que 

cada um dos modelos apresenta. 

Depois desta visita, alguns dos pontos mais conhecidos da cidade também foram 

visitados e apreciados pelos presentes. 

 

No final do dia, foi proporcionado um jantar de convívio com todos os convidados na 

cidade de Bruxelas para comemorar o sucesso da visita do distribuidor exclusivo de 

Cromax para Portugal, Portepim SA em Mechelen.  

 

Sobre a Cromax® 

A Cromax® é uma das marcas de repintura global da Axalta Coating Systems 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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