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Som det første lakmærke i branchen lancerede R-M i 1996 sin hjemmeside 
www.rmpaint.com og gjorde alle sine farverecepter tilgængelige døgnet rundt. I 
dag dedikerer R-M meget mere plads til produkt- og serviceinformation 
gennem farve og design, med elegant animation, som fører til 15 
landespecifikke sider, som forbedrer oplevelsen for kunder over hele verden, 
og med planer om endnu flere digitale løsninger i fremtiden. 

R-M fortsætter med at digitalisere produkter og teknisk information, samtidigt med at 
hjemmesiden rmpaint.com forbedres med fokus på mærkevareværdi og 
kundefordele. “ALL IN ONE” er filosofien bag den nye side, som er designet for at 
sikre at al information som kunder, OEM-forhandlere, journalister og potentielle nye 
kunder behøver, er tilgængelig via ét link; www.rmpaint.com. Hjemmesiden har et 
responsivt design til bærbare enheder, tablets og skærme med fokus på intuitivt og 
enkel navigation. Dette initiativ passer perfekt til R-M’s slogan “Perfection made 
simple” eftersom de besøgende navigerer gennem R-M’s verden med tydelig 
arkitektur og hurtig, simpel adgang til R-M’s produkt- og servicetilbud. 

Det nye design er moderne og helt i overensstemmelse med R-M’s brand image og 
identitet. Den avancerede grafik med dynamiske billeder formidler detaljeret 
information med stil og kompetence, som er synonym med R-M. 

Den største ændring er velkomstsiden, som inviterer til at gå på opdagelse i R-M’s 
verden. På øverste linje kan den besøgende finde alle virksomhedsoplysninger og 
teknisk information relateret til brandet, mens de farvekoordinerede faner linker 
direkte til de fire vigtigste elemeter. R-M’s mærkevareværdier er tydeligt synlige på 
forsiden, og linker til hver sektion hurtigt, nemt og effektivt. 

  

 

 

http://www.rmpaint.com/


 
At forene R-M’s brand image og forbedre ensartethed af oplysninger betyder, at R-M 
vil fokusere på at øge kommunikationen gennem sociale medier i 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-M: Perfection made simple 

R-M Automotive Refinish Paints: en vigtig del af BASF Coatings 

BASF markedsfører under R-M-mærket et omfattende udvalg af lakprodukter, med fokus på 
miljøeffektive vandbaserede baselakker og farver med et højt faststofindhold. Ved at bruge disse 
systemer opfyldes alle juridiske krav om reduktion af opløsningsmidler over hele verden, og med 
henblik på udseende og holdbarhed opfylder produkterne de samme kvalitetskrav som 
opløsningsmiddelindeholdende produkter. På dette område tilbyder virksomheden et bredt udvalg af 
tjenester for at støtte sine kunder. R-M Automotive Refinish Paints er godkendt til reparationslakering 
af de fleste førende bilproducenter, og er udvalgt af verdens mest prestigefyldte bilselskaber for sin 
farvekompetence. 

 

For yderligere information kontakt venligst:  

R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise (Frankrig) 
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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