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ΙΑΠΩΝΙΚΗ και BASF: Συμφωνία διανομής των βαφών 
αυτοκινήτων R-M® 

Συμφωνία διανομής των βαφών αυτοκινήτων R-M® της BASF υπέγραψαν η 

ΙΑΠΩΝΙΚΗ και η BASF Ελλάς, εγκαινιάζοντας έτσι την είσοδο της ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ στην 

αγορά των χρωμάτων αυτοκινήτων. Σε πρώτη φάση, η ΙΑΠΩΝΙΚΗ διαθέτει τις 

καινοτόμες και βιώσιμες βαφές R-M® από το κατάστημα του Περιστερίου, με στόχο 

τη σταδιακή διεύρυνση της γκάμας σε περισσότερα καταστήματα του δικτύου. 

«Η πολύ σημαντική αυτή συνεργασία αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της BASF στην 

ΙΑΠΩΝΙΚΗ, η οποία έχει μακροχρόνια παρουσία στην αγορά των ανταλλακτικών 

αυτοκινήτου. Στη BASF, την κορυφαία χημική εταιρεία, δημιουργούμε προηγμένες 

και αποδοτικές λύσεις και με τις επιδόσεις, τη σχεδίαση και τις νέες εφαρμογές που 

αναπτύσσουμε, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των συνεργατών μας σε όλο τον 

κόσμο», δήλωσε ο Βασίλης Γούναρης, Διευθύνων Σύμβουλος της BASF Ελλάς 

ΑΒΕΕ. 

«Με τη νέα ομάδα προϊόντων βαφών που εντάσσει στο χαρτοφυλάκιό της η 

ΙΑΠΩΝΙΚΗ, επιθυμούμε να διευρύνουμε την προσφορά μας και να καλύψουμε ένα 

ευρύτερο φάσμα εργασιών που αφορούν τον τομέα των επισκευών.  Στόχος μας 

είναι να εξελισσόμαστε διαρκώς, να ανοίγουμε νέους ορίζοντες, χτίζοντας δυνατές 

και μακρόχρονες σχέσεις με ισχυρούς και αξιόπιστους προμηθευτές», τόνισε ο 

Νίκος Μαγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΕ. 

Τα χρώματα R-M® χρησιμοποιούνται τόσο από την Πρώτη Τοποθέτηση, όσο και 

από το Aftermarket, χάρη στην υψηλή ποιότητα της σύνθεσής τους, την άριστη 

απόδοση και καλυπτικότητά τους και τέλος το εξαιρετικό φινίρισμα, χαρακτηριστικά 

που έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα τον σεβασμό προς το περιβάλλον και τον 
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άνθρωπο. 

Το κατάστημα της ΙΑΠΩΝΙΚΗ στο Περιστέρι έχει στελεχωθεί με άριστα εξειδικευμένο 

προσωπικό στο αντικείμενο των χρωμάτων αυτοκινήτου, για την άψογη 

εξυπηρέτηση των επαγγελματιών του κλάδου. 
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Σχετικά με την ΙΑΠΩΝΙΚΗ:  
H ΙΑΠΩΝΙΚΗ δραστηριοποιείται στον χώρο του Aftermarket για την αυτοκινητοβιομηχανία στην 
Ελλάδα από το 1973, είναι μέλος του παγκόσμιου Οργανισμού εταιρειών Aftermarket, ΤΕΜΟΤ 

International και αποτελεί βασικό διανομέα ανταλλακτικών αυτοκινήτων της χώρας. Σήμερα 

συνεργάζεται με πάνω από 100 αναγνωρισμένους προμηθευτές ανταλλακτικών και εξοπλισμού 

συνεργείων παγκοσμίως, διαθέτει 450 άτομα προσωπικό και προσφέρει τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της μέσα από ένα δίκτυο 23 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Στόχος της είναι η παροχή 

υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών στον επισκευαστικό κλάδο. 

 
 
Σχετικά με το τμήμα Coatings της BASF  
Το τμήμα Coatings της BASF εξειδικεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο στην ανάπτυξη, παραγωγή και 

εμπορία καινοτόμων και βιώσιμων εργοστασιακών βαφών αυτοκίνητων και επιχρισμάτων, 

διακοσμητικών βαφών, καθώς και επιχρισμάτων επεξεργασίας επιφανειών που εφαρμόζονται σε 

μεταλλικά, πλαστικά και γυάλινα υποστρώματα για ένα ευρύ φάσμα κλάδων. Το χαρτοφυλάκιο 

συμπληρώνεται από το πρόγραμμα "Καινοτομία πέρα από το χρώμα", το οποίο αποσκοπεί στην 
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ανάπτυξη νέων αγορών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Δημιουργούμε προηγμένες και 

αποδοτικές λύσεις και με τις επιδόσεις, τη σχεδίαση και τις νέες εφαρμογές που αναπτύσσουμε, 

ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των συνεργατών μας σε όλο τον κόσμο. Η BASF διαθέτει τις 

δεξιότητες, τις γνώσεις και τους πόρους μιας παγκόσμιας, δι-επιστημονικής ομάδας προς όφελος 
των πελατών της και ένα εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων παραγωγής στην Ευρώπη, τη Βόρεια 

Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Ασία-Ωκεανία. Το 2019, το τμήμα Coatings κατέγραψε συνολικές 

πωλήσεις ύψους περίπου 3,75 δισ. ευρώ.  

Λύσεις πέρα από τη φαντασία σας - Coatings από τη BASF. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με το τμήμα Coatings της BASF και των προϊόντων της, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.basf-
coatings.com 

   
Σχετικά με τη BASF 
  
Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με 

την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Περισσότεροι από 117.000 εργαζόμενοι 

του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους 

της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται 

σε έξι τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και 

Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις ύψους €59 δισεκατομμυρίων το 2019. Η BASF 
είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary Receipts 

(BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com. 

 

http://www.basf-coatings.com/
http://www.basf-coatings.com/
http://www.basf.com/

	ΙΑΠΩΝΙΚΗ και BASF: Συμφωνία διανομής των βαφών αυτοκινήτων R-M®
	Σχετικά με τη BASF

