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Δελτίο τύπου P236/20el  
 

6 Ιουλίου 2020 

Η ΒΑSF ανακηρύχθηκε από τη General Motors Προμηθευτής της 
Χρονιάς 2019 και της απονεμήθηκε το Βραβείο Βιωσιμότητας 
Overdrive. 

 Η ΒΑSF ανακηρύχθηκε ως Προμηθευτής της Χρονιάς κατά τη διάρκεια 
μιας διαδικτυακής τελετής στις 24 Ιουνίου 

 Είναι η 15η φορά που η BASF ανακηρύσσεται Προμηθευτής της Χρονιάς  

 Η ΒASF τιμήθηκε επίσης με το πολυπόθητο Βραβείο Overdrive σε 
αναγνώριση της πολύ ευρείας γκάμας βιώσιμων λύσεων που διαθέτει 

 

Η BASF ανακηρύχθηκε Προμηθευτής της Χρονιάς από την General Motors κατά 

τη διάρκεια μιας διαδικτυακής τελετής, στην οποία βραβεύτηκαν οι νικητές του 28ου  

ετήσιου διαγωνισμού της εταιρείας για τον Προμηθευτή της Χρονιάς, που 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020.  

Είναι η 15η φορά που η BASF λαμβάνει αυτό το βραβείο. Η εταιρεία τιμήθηκε 

επίσης με το Βραβείο Overdrive για την Αειφορία στην κατασκευή και τους χώρους 

εργασίας, μια επίδοση πέραν του παραδοσιακού έργου της BASF για την GM και 

την αυτοκινητοβιομηχανία.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η GM βράβευσε 116 από τους καλύτερους 

προμηθευτές της, που αποτελούν λιγότερο από το 1% της βάσης των 

προμηθευτών της, από 15 χώρες, οι οποίοι ξεπερνούν συνεχώς τις προσδοκίες 

της GM, δημιουργώντας υπεραξία ή εισάγοντας καινοτομίες στην εταιρεία. Η 
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τελετή της απονομής είχε αρχικά σχεδιασθεί να πραγματοποιηθεί ζωντανά τον 

Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Η 

απονομή αφορούσε την απόδοση των προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 

2019.  

“Αποτελεί μεγάλη μας τιμή να βραβευόμαστε για 15η φορά από το σπουδαίο 

συνεργάτη μας, την General Motors,” δήλωσε ο Sean McKeon, Αντιπρόεδρος της 

BASF και Διαχειριστής Βασικών Λογαριασμών για τη GM. “Δεν πρόκειται για ένα 

επίτευγμα που γίνεται σε μία μέρα. Απαιτήθηκε η συλλογική προσπάθεια χιλιάδων 

εργαζομένων της BASF και η ισχυρή πολυετής συνεργασία μας με την General 

Motors”.  

“Οι προμηθευτές μας διαδραματίζουν ένα βασικό ρόλο στο να μπορούμε να 

προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες που να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους – και αυτοί οι προμηθευτές που νίκησαν 

ξεπέρασαν κάθε προσδοκία μας”, τόνισε ο Shilpan Amin, Αντιπρόεδρος της GM 

στο τμήμα Παγκόσμιων Αγορών και Αλυσίδας Προμηθειών. 

Η ΒASF κερδίζει και το Βραβείο Overdrive  

Η BASF τιμήθηκε επίσης με το πολυπόθητο Βραβείο Overdrive, όχι για προϊόντα 

αυτοκινήτου, αλλά για την τεχνολογία και τις εφαρμογές της στον τομέα των 

βιώσιμων κατασκευών. Η BASF συνεργάσθηκε σε προγράμματα επένδυσης 

οροφών και δαπέδων για τα εργοστάσια συναρμολόγησης της GM στο Spring Hill 

και στο Flint, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των κοινών στόχων βιωσιμότητας 

για μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα, λιγότερα απόβλητα στους χώρους 

υγειονομικής ταφής, και εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.  

“Το χαρτοφυλάκιο της BASF δεν περιλαμβάνει μόνο χρώματα, καταλύτες, 

πλαστικά και υγρά αυτοκινήτων”, είπε ο κ. McKeon. “Ευχαριστούμε την General 

Motors που μας επέτρεψε να σας προσφέρουμε βιώσιμες λύσεις πέρα από τα 

πλαίσια της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτό το Βραβείο Overdrive θα καταλάβει μια 

πολύ τιμητική θέση στην ιστορία της εταιρείας μας. Θα μας υπενθυμίζει διαρκώς 

ότι η πολυσχιδής και πελατοκεντρική στρατηγική μας είναι στη σωστή 

κατεύθυνση”.  

Οι νικητές του διαγωνισμού για τον Προμηθευτή της Χρονιάς επιλέχθηκαν από μια 

παγκόσμια ομάδα ειδικών της GM στους τομείς της αγοράς, του σχεδιασμού, της 

ποιότητας, των βιομηχανικής παραγωγής και των logistics. Οι νικητές επιλέχθηκαν 
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με βάση τα κριτήρια απόδοσης σε θέματα αγοράς προϊόντων, παγκόσμιων 

αγορών και υπηρεσιών βιομηχανικής παραγωγής, εξυπηρέτησης πελατών και 

υπηρεσιών aftersales καθώς και σε θέματα Logistics. 

 

Σχετικά με το τμήμα Coatings της BASF 

Το τμήμα Coatings της BASF είναι ένας παγκόσμιος ειδικός 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 

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. 
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