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Standox představuje novou mezinárodní reklamní kampaň
Pro dosažení nejvyšší kvality oprav potřebují lakýrníci špičkové lakovací produkty a spolehlivý, časově
efektivní systém pro správu odstínů. Na těchto požadavcích je postavena i nová mezinárodní image
kampaň společnosti Standox. V doprovodu vysoce výkonných německých vozů na pozadí ukazují
snímky nové kampaně lakýrnické specialisty, používající produkty Standox s profesionalitou
a odborností. Texty inzerátů jasně popisují, proč je autoopravárenská značka z německého
Wuppertalu jejich preferovaným partnerem. Několik variant textů vyzdvihuje vlastnosti, které
přispěly k dosažení stávající pozice společnosti Standox na trhu, včetně vynikajících produktových
systémů, výjimečné barevné přesnosti a vysoce odborného systému školení a poradenství.
V inzerátech jsou výstižně shrnuty výhody pro autolakovny a zdůrazněn původ výrobků, který je
podpořen mottem „Made in Germany“.

“Nová image kampaň, se svým moderním designem a čistými snímky, velice efektivně podporuje
pozici Standoxu jako prémiové značky v oblasti autoopravárenství.”, říká Olaf Adamek, Brand
Manager společnosti Standox pro Evropu, Střední východ a Afriku.

Kampaň byla vytvořena s globální relevancí tak, aby mohla být použita v mezinárodním měřítku
a v celé řadě médií. Motivy lze kromě zobrazení v časopisech využít také pro plakáty, bannery a jiné
reklamní materiály. S kampaní se mohou během letošního roku setkat i čtenáři odborných oborových
médií v České republice.
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O společnosti SERVIND s.r.o.
Společnost SERVIND s.r.o. patří od roku 1992 k nejvýznamnějším dodavatelům autoopravárenských
laků, příslušenství a vybavení autolakoven v České republice. Prostřednictvím dceřiné společnosti
SERVIND SLOVAKIA s.r.o. je od roku 1993 úspěšně zastoupena i na slovenském trhu.
Jako přední dodavatel významným autorizovaným servisům i nezávislým autolakovnám společnost
SERVIND spolupracuje převážně s dodavateli, kteří celosvětově určují oborové trendy a přinášejí
nejnovější technologie. Exkluzivní zastoupení pro Českou republiku tak má pro prémiové laky
německé společnosti Standox, finského výrobce brusiva, leštění a nářadí Mirka, stříkacích a sušicích
kabin Lutro a Termomechanica či sušicích robotů, pracujících na revolučním principu katalytické
reakce, Symach. V České republice je též největším distributorem stříkací techniky SATA, spotřebního
materiálu a vybavení do autolakoven Colad, maskovacích pásek Tesa, mycích systémů Herkules,
profesionální chemie a autokosmetiky Flowey, pracovní kosmetiky Evonik a mnoha dalších.
Oblast působnosti společnosti se postupně rozšířila také do oblasti prvovýroby automobilů a
subdodavatelského odvětví. V souvislosti s rozšířením sortimentu o široké spektrum průmyslových
laků jsou nedílnou součástí struktury klientů i významné průmyslové podniky v oboru kolejových
vozidel, strojírenství a nábytkářského průmyslu. V současné době průmyslová divize tvoří již přes
polovinu obratu společnosti.
Mimo vysoce kvalitních produktů a pokrokových technologií získávají zákazníci i širokou škálu služeb
na vysoké profesionální úrovni. Předností společnosti je komplexnost nabídky na jednom místě a
poskytování služeb uzpůsobených na míru konkrétnímu zákazníkovi. Ve vlastním informačním centru
jsou organizována pravidelná školení a semináře, které informují o pokrokových technologických
postupech a nejnovějších produktech s cílem zvýšení kvality a ekonomiky provozu u zákazníků.
Poskytovaný poradenský servis zahrnuje např. doporučení použití optimálních lakovacích materiálů a
postupů, technického vybavení a hospodárného procesu lakování, poskytování koloristického servisu,
pomoc při řešení ekologických otázek, bezpečnosti práce a jiné. Nedílnou součástí služeb je odborný
záruční a pozáruční servis nářadí a zařízení ze sortimentu společnosti.

V roce 2012 společnost oslavila dvacetileté působení na trhu. Z důvodu další expanze byla u této
příležitosti otevřena nová centrála v Tuchoměřicích (nedaleko pražského letiště), a to včetně
nejmodernějšího školicího centra ve střední a východní Evropě.
V současné době zaměstnává společnost SERVIND přes 100 zaměstnanců po celé České republice.
Dalších 23 spolupracovníků působí v dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem
certifikátu kvality jakosti ISO 9001 a certifikátu pro oblast životního prostředí ISO 14001.

