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R-M® rozpoczyna 13-stą edycję
Międzynarodowego
Konkursu na najlepszego lakiernika R-M
• Utalentowani lakiernicy, szybkie rozwiązania, – cyfrowy świat,
odpowiedzialność
• 16 krajów z całego świata, w tym Chiny oraz Maroko jako
debiutanci w konkursie.
• 22-24.września 2019 roku odbędzie się finał konkursu we Francji.
R-M®, jako wiodąca marka lakierów samochodowych f irmy BASF, rozpoczyna poszukiwania
najbardziej utalentowanych lakierników w branży. 13 -sta edycja Międzynarodowego Konkursu
na Najlepszego Lakiernika R-M odbędzie się w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Północnej. Po raz
pierwszy w konkursie udział wezmą r ównież Chiny i M aroko. M otto „ Utalentowani lakiernicy,
szybkie r ozwiązania, – cyfrowy świat, odpowiedzialność” Łączy aspekty szybkich procesów i
r ozwiązań cyfrowych z koncepcją zrównoważonego r ozwoju. Finały kr ajowe odb ędą się do
czerwca 2020r. M iędzynarodowy f inał odbędzie s ię pod koniec września 2020 r . w Centrum
szkoleniowym R-M Refinish Competence Centre w Clermont de l'Oise pod Paryżem we Francji.
Szesnastu f inalistów będzie r eprezentować światową br anżę i zademons truje najwyższe
st andardy stosowane przez największe t alenty w dziedzinie lakiernictwa samochodowego na
całym świecie - pr zy st osowaniu wodnej linii lakierów klasy pr emium ONYX HD. Konkurs
or ganizowany jest neutralnie dla klimatu przy akt ywnym wsparciu naj lepszych partnerów
biznesowych 3M, DeVILBISS, RODIM, SATA oraz stałych partnerów biznesowych Horn & Bauer,
IRA Hedson, M ettler-Toledo, Mirka i sia Abrasives.

Zapotrzebowanie na młodych, dobrze wyszkolonych, utalentowanych lakierników rośnie na
całym

świecie.
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przygotowywani są do coraz bardziej specjalistycznych procesów, bardziej wydajnych
produktów lub bardziej złożonych aplikacji. Od 1999 r. R-M jest gospodarzem Konkursu na
Najlepszego Lakiernika, aby propagować zawód oraz karierę lakiernika oraz uhonorować
tych najbardziej utalentowanych. Finały krajowe odbędą się do czerwca 2020r po raz
pierwszy w 16 krajach. W konkursie mogą wziąć udział młodzi lakiernicy do 35 roku życia,
którzy znają wodorozcieńczalną linię premium ONYX HD. Od 22 do 24 września 2020 r.
Finaliści będą reprezentować swoje kraje podczas finału międzynarodowego we Francji.
Międzynarodowy konkurs na Najlepszego Lakiernika R-M 2020 będzie koncentrował się na
kompetencjach cyfrowych i szybszych, wydajnych rozwiązaniach , na przykład w pomiarze
kolorów, a także na zastosowaniu wydajnych procesów, takich jak technologia UV w
naprawie drobnych uszkodzeń. Równie ważne jest bezpieczeństwo i zrównoważony
r ozwój, a także podnoszenie świadomości na temat aktywnego udziału w zmniejszaniu
emisji CO2. Wybór produktów z linii eSense R-M to jeden ze sposobów, ponieważ linia
eSense opiera się na wykorzystaniu surowców zrównoważonych biomasą. Konkurs
koncentruje się również na szkoleniach i możliwościach. W skład jury wchodzą trenerzy z
Automotive Refinish Academy. Na całym świecie marka R-M ma sieć 80 Centrów
szkoleniowych Refinish, która zapewnia jednolite standardy szkolenia zgodnie z
potrzebami lokalnych klientów.
„Udział w międzynarodowym konkursie, takim jak R-M Best Painter Contest, przynosi
młodym lakiernikom korzyści zarówno osobiste jak i zawodowe”. - powiedział Roar Solberg,
szef działu sprzedaży w branży Automotive Refinish Coatings Solutions EMEA. „Mogą
udoskonalić swoje umiejętności, doświadczyć swoich kompetencji w porównaniu do
swoich międzynarodowych konkurentów, a tym samym zademonstrować, w jaki sposób
lakiernicy mogą pracować w sposób zrównoważony, aby osiągnąć długotrwały sukces.
Marka R-M chce aktywnie wspierać młode talenty i zapoznawać ich z najnowszą wiedzą.
Ponadto R-M chce przedstawić zawód lakiernika szerokiemu gronu odbiorców.”
W 2016 roku Berry Kooijman z Holandii wygrał konkurs, wygrywając z Genya Yokota z
Japonii i Myles Veljacic z Kanady. Ponadto finalistki z Afryki Południowej i Niemiec
wykazały, że zawód lakiernika nie jest już tylko dla mężczyzn. Marka R-M świętuje 100-tną
rocznicę w 2019 roku hasłem „Sukces oznacza innowacyjność”. Organizując Konkurs na
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Najlepszego Lakiernika R-M, R-M zapewnia międzynarodową platformę do prezentacji
nowej generacji najlepszych lakierników na całym świecie, a jednocześnie do dyskusji na
miejscu z ekspertami branżowymi i prasą branżową na tematy poruszające rynek:
zrównoważony rozwój, cyfryzacja, następna generacja, zarządzanie, kolor i wzornictwo
oraz nowa mobilność.
Aplikuj teraz na:
https://www.csv.pl/aktualnosci/nowosci/139-konkurs-na-najlepszego-lakiernika-r-m

R-M Automotive Refinish: ważna część marki BASF
Pod marką R-M BASF sprzedaje kompleksową gamę systemów lakierniczych do odnawiania
pojazdów. Szczególny nacisk położono na ekologicznie wydajne farby na bazie wody i farby o dużej
zawartości części stałych. Stosując te systemy, można spełnić wszystkie prawne wymagania
dotyczące redukcji rozpuszczalników w dowolnym miejscu na świecie, a pod względem wyglądu i
odporności produkty spełniają te same standardy jakości, co farby na bazie rozpuszczalników. W tym
obszarze firma oferuje szeroki zakres usług wspierających swoich klient ów. Farby R-M Automotive
Refinish zostały zatwierdzone przez większość wiodących producentów samochodów do naprawy
posprzedażnej i wybrane przez najbardziej prestiżowe firmy samochodowe na świecie ze względu na
ich specjalistyczną wiedzę w zakresie kolorów.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
R-M Automotive Paints - Clermont-de-l’Oise (France)
Kontakt: Gesine Arend-Heidbrinck
Phone + 33 (0)3 44 77 73 70
Email: gesine.arend-heidbrinck@basf.com
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