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R-M® wprowadza Design Challenge dla
najlepszych lakierników z międzynarodowego
konkursu Best Painter Contest, którego finał
odbędzie się w 2022 roku.
▪ Z uwagi na pandemię finał konkursu na Najlepszego lakiernika
marki R-M Best Painter Contest zostaje przełożony na drugi kwartał
2022.
▪ W maju 2021 roku rozpocznie się nowe wyjątkowe wyzwanie
opierające się na kreatywności uczestników, po jego zakończeniu
planowane jest wdrożenie programu e-lerningowego.
R-M®, marka premium lakierów do renowacji samochodów firmy BASF, wspiera młodych
utalentowanych lakierników. Ze względu na trwające środki dystansu społecznego stosowane w
wielu krajach, R-M ogłasza dziś, że międzynarodowy finał 13. Konkursu dla najlepszego lakiernika
R-M zostanie przełożony na 2022r. W okresie przejściowym R-M ogłasza również, serię
konkurencyjnych działań, wyzwań i e-learningów Odbędą się szkolenia wspierające motto
konkursu „Prowadzenie kompetencji cyfrowych i ekonomicznych, wydajnych rozwiązań”. Ten
nowy program, nazwany „R-M Best Painter Design Challenge 2021”, skoncentruje się na połączeniu
szybkich procesów, rozwiązań cyfrowych i zrównoważonego rozwoju. R-M Best Painter Design
Challenge 2021 rozpocznie się w maju 2021 r. od lakierowania kreatywnego.

„Design Challenge - zostało zaprojektowane specjalnie dla finalistów naszego konkursu R-M Best
Painter Contest, aby dać im szansę wyrażenia swojej kreatywności za pomocą produktów R-M i
zostanie zaktualizowane o najnowszą wiedzę, aż do finałowego konkursu” - powiedział Fabien
Boschetti, dyrektor ds. Marketingu i globalnych rozwiązań w branży refinish.
Potrzeba młodych, dobrze wyszkolonych utalentowanych lakierników jest bardzo istotna na całym
świecie. Od 1999 roku R-M jest gospodarzem Konkursu Best Painter Contest, który jest okazją do
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wyróżnienia i uhonorowania najbardziej utalentowanych, obiecujących lakierników oraz promowania
zawodu jako atrakcyjnej opcji kariery. Jeśli chodzi o renowację samochodów, lakiernicy muszą być
dobrze zorientowani w coraz bardziej wyspecjalizowanych procesach aplikacji, bardziej wydajnych
innowacjach produktowych i bardziej cyfrowych rozwiązaniach.
13. edycja Konkursu R-M Best Painter Contest jest wspierana przez globalnych partnerów premium
R-M, w tym 3M, ANEST IWATA, COLAD i EMM, SATA i RODIM. W drodze do finału, ale także w celu
promowania ciągłego uczenia się i zaangażowania, R-M Best Painter Contest Design Challenge 2021
jest otwarty dla finalistów, którzy zostali wybrani w krajowych finałach już z Ameryki Północnej, Azji,
Europy i Afryki. Zadanie z kreatywności, stworzone po to, aby zmierzyć się z wyzwaniem związanym
z zastosowaniem technologii cieniowania dwóch kolorów, cyfrowego e-learningu oraz quizu.
Planowane są również globalne wydarzenia, które połączą wszystkich finalistów z globalnymi
ekspertami R-M, którzy zaprezentują najnowsze innowacje lakierowaniu. W trakcie trwania programu
uczestnicy będą zachęcani do dokumentowania postępów w pracy za pomocą zdjęć, filmów i
udostępniania ich w mediach społecznościowych za pomocą hashtagów # rmbestpainter2021 i
odpowiedniego kraju #rmbestpainterINT (kod kraju). Zespół R-M Global Academy wręczy każdemu
uczestnikowi certyfikat na zakończenie programu.
R-M ma na celu utrzymanie tych samych warunków wejścia i udziału w międzynarodowym finale dla
wszystkich finalistów. Wiek wszystkich finalistów według roku lub daty zawodów powinien wynosić
35 lat lub mniej. Wszyscy finaliści, którzy przekroczą wymagania wiekowe w 2022 roku, będą oceniani
indywidualnie.
„Chcielibyśmy podziękować naszym finalistom, partnerom i klientom, którzy wspierali nas w tych
trudnych czasach i jesteśmy w pełni zaangażowani w rozwój umiejętności młodych lakierników z
naszej branży” - powiedział Boschetti. „Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebne są nowe
kompetencje, aby sprostać zmieniającemu się środowisku biznesowemu i technicznemu,
wymaganemu przez nowoczesne warsztaty lakiernicze. Z niecierpliwością czekamy na ekscytujący rok
dla R-M i szukamy nowych cyfrowych sposobów łączenia się z naszą społecznością R-M na całym
świecie, aby dotrzeć na wielki Finał Konkursu BPC w przyszłym roku.
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Śledź program i poznaj finalistów.
www.rmpaint.com
www.facebook.com/rmpaint
www.instagram.com/rmthecode
www.instagram.com/rmpaintOfficial
www.youtube.com/rmpaint
https://www.linkedin.com/showcase/r-m-paint-global/

R-M Automotive Refinish: Ważna część BASF Coatings
Pod marką R-M BASF oferuje szeroką gamę systemów lakierniczych do renowacji pojazdów.
Szczególną uwagę przywiązuje się do ekologicznie wydajnych farb na bazie wody i farb o wysokiej
zawartości części stałych. Dzięki zastosowaniu tych systemów można spełnić wszystkie prawne
wymagania dotyczące redukcji rozpuszczalników, w każdym miejscu na świecie, a pod względem
wyglądu i odporności produkty spełniają te same standardy jakości, co farby rozpuszczalnikowe. W
tym obszarze firma oferuje szeroki wachlarz usług wspierających swoich klientów. Farby R-M
Automotive Refinish są zatwierdzane przez większość wiodących producentów samochodów do
napraw na rynku posprzedażowym i wybierane przez najbardziej prestiżowe firmy samochodowe na
świecie ze względu na ich znajomość kolorów.
Po więcej informacji, skontaktuj się z:
R-M Automotive Paints - Clermont-de-l’Oise (France)
Contact: Gesine Arend-Heidbrinck
Phone + 33 (0)3 44 77 73 70
Email: gesine.arend-heidbrinck@basf.com

Internal

