Прес-реліз
Концерн BASF вдванадцяте названий
постачальником року компанії General Motors

19 квітня 2017 р.

В 2016 році компанія General Motors (GM) назвала концерн BASF
Постачальником року вдванадцяте з 2002 року.
Переможців премії визначила світова команда керівників GM,
відповідальних за закупівлю, проектування, контроль якості,
виробництво та логістику. Переможців відбирали на основі
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критеріїв результативності щодо закупівлі товарів, непрямих
закупівель,

логістики,

обслуговування

клієнтів

та

післяпродажного обслуговування. Завдяки широкому спектру
колірних рішень та сучасним процесам фарбування, підрозділ
лакофарбових

покриттів

BASF

допомагає

компанії

GM

поліпшувати продуктивність і показники екологічності продукції.
«Ми

зосереджені

на

побудові

позитивних

відносин

з

постачальниками, залученні в GM нових, орієнтованих на клієнта,
інновацій та виборі розробників продукції серед постачальників»,
— зазначив Стів Кіфер (Steve Kiefer), віце-президент GM із
глобальних закупівель та ланцюгу поставок. «Компанії, які ми
відзначаємо, не тільки інновують, але й забезпечують якість, на
яку заслуговують наші клієнти».
«Відносини між компаніями BASF і GM демонструють важливість
розвитку партнерських зв’язків для впровадження інновацій», –
сказала Тересса Шелест (Teressa Szelest), президент концерну
BASF з розвитку ринку та залученню нових клієнтів у Північній
Америці. «Є творчий простір, який існує між постачальником
сировини та виробником автомобілів, і концерн BASF покладає
надії на заповнення його передовою продукцією та рішеннями».
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Тересса Шелест (Teresa Szelest) прийняла нагороду на 25-й
щорічній церемонії нагородження 31 березня в Орландо, шт.
Флорида.
Про підрозділ лакофарбових покриттів концерну BASF
Підрозділ лакофарбових покриттів концерну BASF є світовим експертом у
розробці, виробництві та реалізації інноваційних і стійких автомобільних фарб і
покриттів для повторного нанесення, а також декоративних фарб. Ми
створюємо передові рішення та забезпечуємо технічні характеристики, дизайн
і новітні способи застосування, щоб задовольнити потреби наших партнерів в
усьому світі. В інтересах клієнтів концерн BASF розподілив навички, знання та
ресурси міждисциплінарних і міжнародних робочих груп по мережі спільних
центрів у Європі, Північній Америці, Південній Америці та АзійськоТихоокеанському регіоні. В 2016 році підрозділ лакофарбових покриттів досяг
глобальних продажів на суму близько 3,2 млрд євро.
У 2016 р. концерн BASF придбав компанію Chemetall, провідного світового
постачальника покриттів, що наносяться на металеві, пластмасові або скляні
поверхні для застосування у багатьох галузей промисловості на різних ринках
збуту. Розширивши у такий спосіб свої можливості, компанія отримала змогу
постачати більш універсальні рішення для нанесення покриттів.
BASF виготовляє покриття, які навіть важко уявити. Більш докладну
інформацію про підрозділ лакофарбових покриттів BASF та його продукцію
можна знайти на сайті www.basf-coatings.com.
Про концерн BASF
У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний
успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 114 000
співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в
кожному секторі та 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 2016 році обсяг продажів концерну склав 58 млрд євро. Акції BASF
торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюріха
(BAS). З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті
за адресою www.basf.com.

