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Прес-реліз 

BASF здійснює поставки для мережі кузовних цехів 

компанії PSA Peugeot Citroën в Італії  

 Співпраця передбачає поставку продукції, надання послуг і 
навчання 

 Понад 250 авторизованих кузовних цехів перейдуть на 
ремонтні покриття BASF  

На початку 2016 р. був даний старт співпраці між підрозділом 

лакофарбових покриттів концерну BASF та італійською філією 

компанії PSA Peugeot Citroën. Перші кузовні цехи автовиробника 

вже перейшли на використання лакофарбових покриттів BASF. 

Протягом наступних чотирьох років до них приєднаються ще понад 

250 кузовних цехів. 

Концерн BASF має 100-річний досвід у сфері виробництва 

лакофарбових покриттів і є надійним партнером автомобільної 

промисловості: він поставляє продукцію як автовиробникам, так і 

на ринок післяпродажного обслуговування.  

«Наші клієнти отримують істотну вигоду від експертизи, 

накопиченої роками, і постійного обміну досвідом між нашими 

фахівцями у сфері покриттів для автовиробників і ремонтних 

покриттів, – говорить Олівер Бірк, керівник управління по роботі 

із ключовими клієнтами в країнах Європи, Близького Сходу та 

Африки. – Завдяки обміну знаннями й глобальній взаємодії 

наших менеджерів по роботі із ключовими клієнтами ми здатні 

практично ідеально адаптувати наші пропозиції під потреби 

клієнтів в обох сегментах». 

6 червня 2016 р. 
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Концерн BASF пропонує своїм клієнтам широкий спектр 

індивідуальних рішень і послуг для авторемонтних покриттів, а 

також структуру дистрибуції, яка відповідає вимогам компанії 

PSA. Лінійка продуктів і набір послуг концерну стала фактором, 

що переконали компанію PSA Peugeot Citroën оптимізувати 

свою мережу кузовних цехів в Італії та перейти на автомобільні 

покриття BASF.  

«Визначальними факторами при ухваленні рішення про 

співпрацю стали висока якість продуктів BASF, а також послуги з 

навчання та консультування нашої мережі кузовних цехів», – 

пояснює Мішель Д'Ерколь, керівник продажів запчастин і 

післяпродажного обслуговування компанії PSA. Ця співпраця 

дозволить кузовним цехам компанії PSA проаналізувати й 

оптимізувати свої робочі процеси, а також скористатися 

консультаційними послугами та послугами з навчання. Фахівці з 

фарбування автомобілів пройдуть спеціальні тренінги з 

поводження з новими матеріалами в навчальних центрах BASF і 

безпосередньо на робочих місцях.  

Розвиваючи тісне співробітництво з компанією PSA, концерн 

BASF зміцнює свої позиції як надійний партнер із забезпечення 

високоякісними ремонтними автомобільними покриттями і 

повним спектром послуг із консультування та навчання, а також 

розвиває свої канали дистрибуції в Італії.  

Про підрозділ лакофарбових покриттів BASF 

Підрозділ лакофарбових покриттів концерну BASF є глобальним експертом із 

розробки, виробництва та маркетингу інноваційних покриттів для 

автовиробників, ремонтних покриттів, а також промислових і декоративних 

лакофарбових покриттів. Ми розробляємо передові ефективні рішення, які 

відповідають запитам наших партнерів в усьому світі. Співробітники 

підрозділу в Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні діляться знаннями, досвідом і ресурсами в інтересах 

клієнтів BASF. У 2015 році обсяг продажів підрозділу лакофарбових покриттів 

склав 3,2 мільярди євро. Для одержання докладнішої інформації про 

підрозділ лакофарбових покриттів BASF і його продукцію відвідайте сайт: 

www.basf-coatings.com. 

http://www.basf-coatings.com/
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Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію задля сталого майбутнього, поєднуючи 

економічний успіх із захистом навколишнього середовища та соціальною 

відповідальністю. Близько 112 000 співробітників BASF роблять свій внесок в 

успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі й практично в кожній 

країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 5 сегментів: хімікати, 

спеціальні продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення для 

сільського господарства, а також нафта і газ. У 2015 році обсяг продажів 

концерну склав близько 70 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових 

біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюріха (AN). З докладнішою 

інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою 

www.basf.com 
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