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I 1996 lanserte R-M sin hjemmeside www.rmpaint.com, som det første 
lakkmerket i bransjen, og gjorde alle sine fargeformler tilgjengelige døgnet 
rundt. I dag dedikerer R-M enda mer plass til produkt- og tjenesteinformasjon 
gjennom farge og design, med elegant animasjon i 15 regionale varianter som 
forbedrer opplevelsen for kunder over hele verden, og med planer om enda 
flere digitale løsninger i fremtiden. 

R-M fortsetter med å digitalisere produkter og teknisk informasjon samtidig som 
hjemmesiden rmpaint.com forbedres med forkus på merkeverdi og kundefordeler. 
“ALL IN ONE” er filosofien bak det nye nettstedet, som er utformet for å sikre at 
kundene, OEM-forhandlerne, journalistene og potensielle nye kunder har all 
nødvendig informasjon tilgjengelig via én link; www.rmpaint.com. Hjemmesiden har 
et responsivt design for bærbare enheter, nettbrett og skjermer med fokus på intuitiv 
og enkel navigasjon. Dette initiativet passer perfekt til R-Ms slagord “Perfection made 
simple” ettersom de besøkende navigerer gjennom R-Ms verden av klar arkitektur og 
rask, enkel tilgang til R-Ms produkter og tjenestetilbud. 

Den nye designen er moderne og helt i tråd med R-Ms varemerke og identitet. Den 
avanserte grafikken med dynamiske bilder formidler detaljert informasjon med stil og 
kompetanse, som er synonymt med R-M. 

Den største endringen er velkomstsiden, som har blitt en reell invitasjon inn i R-Ms 
verden. På øverste linje kan de besøkende finne all informasjon om bedriften samt 
teknisk informasjon relatert til merkevaren, mens fargekoordinerte faner linker direkte 
til de fire viktigste elementene. R-Ms merkeverdier er godt synlige på hjemmesiden, 
og linker raskt, tydelig og effektivt. 

  

 

 

http://www.rmpaint.com/


 
I samsvar med R-Ms image og for å forbedre den kontinuerlige informasjonsflyten 
ønsker R-M i 2017 å fokusere på økt kommunikasjon via sosiale medier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-M: Perfection made simple 

R-M Automotive Refinish Paints: en viktig del av BASF Coatings 

Under RM-merket markedsfører BASF et omfattende utvalg av lakkprodukter, med fokus på miljøeffektiv 
vannbasert baselakk og solide farger. Ved å bruke disse systemene oppfylles alle juridiske krav om reduksjon av 
løsemidler overalt i verden, og med hensyn til utseende og holdbarhet oppfyller disse produktene de samme 
kvalitetskrav som løsemiddelbaserte produkter. På dette området tilbyr selskapet et bredt spekter av tjenester 
for å støtte sine kunder. R-M Automotive Refinish Paints er godkjent av de fleste ledende bilprodusenter for 
reperasjonslakkering, og er valgt av verdens mest prestisjefylte bilselskaper for sin fargekompetanse. 

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:  

R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise  (Frankrike) 
Kontaktperson: Gesine Arend-Heidbrinck 

Telefon + 33  (0)3 44 77 73 70 

E-post: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 

www.rmpaint.com 

www.youtube.com/rmpaint 

www.facebook.com/rmpaint 
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