Spies Hecker nomeada Marca de Tinta do Ano de 2018 nos Irish Auto Trade
Awards
A Spies Hecker foi nomeada Marca de Tinta do Ano nos Irish Auto Trade Awards
2018. O troféu especialmente concebido foi apresentado a David Dempsey, gestor
de vendas do Vehicle Refinish da Crown Paints Ireland - distribuidor Spies Hecker
no mercado irlandês - na cerimónia de entrega de prémios que teve lugar em
Carton House, no condado de Kildare, Irlanda, a 26 de outubro de 2017.
A Spies Hecker venceu uma forte concorrência de cinco outras marcas de tintas bem
consagradas e arrecadou o título de Marca de Tinta do Ano de 2018 na categoria Prémios
de Oficina.
Joachim Hinz, Brand Manager da Spies Hecker na Europa, Médio Oriente e África, afirmou,
“A Spies Hecker tem uma longa história de colaboração estreita com os seus parceiros da
indústria, desde os seus distribuidores até à sua rede de oficinas em toda a Europa. É uma
grande honra para a Spies Hecker ser distinguida com um prémio como este, que é votado
pelas pessoas que trabalham em primeira mão com os nossos produtos e serviços. Iremos
empenhar-nos para continuar a responder às suas altas expetativas.”

Da esquerda para a direita estão Kellie McGrath,
modelo; Martina Campion, Enterprise Rent-A-Car;
David Dempsey, gerente de vendas do Vehicle
Refinish Crown Paints Ireland; e JP Denker,
Enterprise Rent-A-Car

Os prémios, que são organizados pela maior editora do setor automóvel da Irlanda,
Automotive Publications, estão no seu quarto ano de sucesso e visam identificar os melhores
operadores em todos os setores do mercado pós-venda de automóveis irlandês. As
categorias incluem os prémios Oficinas, VCP/VCL, Comercialização de pneus e Oficina. Os
visitantes de todos os websites da Automotive Publications votaram e foram selecionados
seis finalistas em cada categoria. Foi realizada uma segunda ronda de votação online para
escolher os vencedores.
Para mais informações sobre a Spies Hecker, visite www.spieshecker.com.
Sobre a Spies Hecker
A Spies Hecker, uma das maiores marcas globais de repintura automóvel da Axalta Coating
Systems, desenvolve soluções de sistemas de pintura otimizados e práticos que tornam o
trabalho na oficina mais simples e eficiente. Com uma história de sucesso de 135 anos, os
sistemas de produtos de alta qualidade da Spies Hecker, os serviços adaptados e a
formação especializada demonstram a sua parceria para com a indústria da repintura. A
empresa de Colónia, Alemanha, é uma das principais marcas globais de repintura
automóvel, e encontra-se presente em mais de 76 países do mundo.
Spies Hecker – mais perto de si!
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