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Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé,
přinášíme vám první vydání našeho čtvrtletníku autofit expres
v letošním roce.
Mimo jiné vás chceme informovat o novém zákaznickém portálu, který
jsme se snažili nastavit tak, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější a optimalizovaný
pro všechna zařízení. Dále vám přinášíme novou jarní akci SATA, v rámci které
můžete získat praktický dárek, představíme vám také plán školení na 2. čtvrtletí
2022, vyhlásíme vítěze soutěže z minulého čísla a také vám ukážeme, že i my,
kolektiv firmy AutoFit, jsme se zapojili do pomoci ukrajinským uprchlíkům v této
nelehké době.
Přejeme vám, aby ty nadcházející dny byly co nejpříjemnější, plné naděje
a optimistické nálady. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vše další s vámi!
Váš AutoFit

NOVÝ ZÁKAZNICKÝ PORTÁL eshop.autofit.cz
V předminulém vydání jsme vás informovali o spuštění
nových webových stránek www.autofit.cz, nyní bychom
vás rádi informovali, že jsme inovovali a zmodernizovali
také náš zákaznický portál eshop.autofit.cz.
Pro to, abyste mohli využívat všechny výhody našeho
zákaznického portálu, je nutné být přihlášený. Přihlašovací údaje vám na vyžádání vygenerujeme, nebo
vyplňte registrační formulář na eshop.autofit.cz a přihlašovací údaje vám budou obratem zaslány na e-mail
uvedený při registraci. Po přihlášení se vám zobrazí
kompletní nabídka sortimentu se zohledněním obchodních podmínek, budete mít přístup k veškeré
obchodní dokumentaci, jako jsou objednávky, dodací
listy a faktury včetně přehledu o splatnosti jednotlivých
faktur. Zákaznický portál také zohledňuje naše vzájemné
smluvní ujednání ohledně dopravy a platby.
Samozřejmostí je responzivní zobrazení v jakémkoliv
zařízení, ať už se jedná o notebook, tablet nebo mobilní
telefon.

NOVÝ ZÁKAZNICKÝ
PORTÁL
eshop.autofit.cz

Věříme, že se vám náš zákaznický portál bude líbit, že
pro vás bude uživatelsky přívětivý a najdete na něm
všechny informace, které potřebujete. Pokud byste přeci
jen měli nějaké poznatky či připomínky nebo jste narazili na nějaké nesrovnalosti, neváhejte nás kontaktovat
na e-mail cervena@autofit.cz.

DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU!

TOP COMPANIES REPORT 2021 – PPG 2. MÍSTO
Mezinárodní magazín Coatings World vydal v říjnu loňského roku výroční zprávu Top Companies Report –
jediný skutečně globální žebříček nejlepších výrobců
barev a nátěrových hmot za rok 2021. Průzkumem odvětví strávili mnoho času, aby představili co nejpřesnější
žebříček výrobců barev a nátěrových hmot působících v
celosvětovém průmyslu.
Žebříček je sestaven na základě ročních tržeb v amerických dolarech. U společností se sídlem mimo USA jsou
tržby přepočítány na americké dolary pomocí směnných
kurzů z data účetní uzávěrky společnosti. U soukromých
společností, které se rozhodly nezveřejňovat údaje o
tržbách, byly prováděny rozhovory s různými zdroji z
oboru spolu s vlastním průzkumem, aby byl odhad ročních tržeb co nejpřesnější.
V této zprávě bylo vyprofilováno 81 společností. Všechny
mají roční tržby 100 milionů dolarů a více.

Velice potěšující pro nás je, že náš hlavní dodavatel společnost PPG se umístila na 2. místě s
celkovým obratem $13,800,000,000, a to hned
v závěsu za společností Sherwin-Williams, která vykázala obrat $14,500,000,000. Celý report si můžete přečíst
na stránkách www.coatingsworld.com.

Cílem zprávy Top Companies Report je poskytnout čtenářům přehled o nejvlivnějších hráčích v oboru.

SATA – AKCE JARO 2022 – PŘENOSNÝ REPRODUKTOR
Představujeme vám zajímavou jarní akci společnosti
SATA. Ke každé zakoupené stříkací pistoli SATAjet X
5500 obdržíte stylový reproduktor SATA Bluetooth od
společnosti JBL! Tato akce platí do vyprodání skladových zásob, tzn. uvažujete-li o koupi nové pistole,
objednejte si ji co nejdříve, abyste získali tento praktický
dárek.
Se stříkacími pistolemi SATA můžete nanášet širokou
škálu nátěrových hmot, a přitom vždy trefit ten správný
(barevný) tón – zároveň si můžete vychutnat dokonalý
zvuk reproduktoru Bluetooth JBL – ať už během pracovních přestávek, v kanceláři nebo doma.
Díky integrovanému mikrofonu s potlačením šumu
zajistí ho využijete i jako handsfree při telefonování. Zaujme také svým kompaktním designem v barevném tónu
šampaňského s logem SATA.
Součástí balení je i vodotěsné pouzdro, díky kterému si
budete moci vychutnat hudbu třeba i za deštivého počasí
ve venkovních prostorech.

Kompletní info na stránkách výrobce:

www.sata.com/jbl-speaker

AUTOFIT – 30 LET S VÁMI
Historie firmy Auto Fit:
1992 – založení společnosti společníky Norbertem Gebhartem a Ing. Marií Ryšavou
1994 – získání generálního zastoupení pro import produktů ICI Autocolor do ČR
1996 – otevření nové pobočky v Praze
1999 – stěhování z nájmu do vlastních prostor v Brně-Slatině
2000 – změna názvu ICI Autocolor na dnes známou Nexa Autocolor
2006 – nákup pozemku pro stavbu nového objektu na ulici Vídeňská v Brně
2007 – ve stejném roce rozšířen sortiment o značky Max Meyer, Quickline a Selemix
2008 – zahájení stavby nového areálu
2009 – dokončení stavby a stěhování do nového sídla s vlastním plně vybaveným školicím střediskem
2010 – zavedení ISO 90201
2012 – zavedení ISO 14001
2016 – instalace a zahájení prodeje revolučního automatického míchacího zařízení Daisy Wheel
2019 – zahájení prodeje další revoluční novinky – automatického míchacího zařízení MoonWalk
2020 – získání výhradního zastoupení pro prodej produktů značky EVERCOAT v ČR
2020 – značka Nexa Autocolor se stává doporučovanou značkou pro dealerskou síť ŠKODA AUTO
2022 – JIŽ 30 LET S VÁMI = DĚKUJEME VÁM ZA DŮVĚRU!

PLÁN ŠKOLENÍ Q2 2022
Představujeme vám tímto plán školení na 2. čtvrtletí roku 2022, které pro vás pořádáme v našem školicím středisku v Brně, Vídeňská 112a. V případě, že budete mít zájem se některého ze školení zúčastnit, zašlete nám,
prosím, vyplněnou přihlášku, která je ke stažení na našich webových stránkách www.autofit.cz v sekci „školení“.

Název školení

Příprava podkladu

Smart opravy / novinky

Efektivní lakování
Aquabase Plus

Koloristika II.

Příprava podkladu

Přijímací technik –
lakovna

Termín
konání
5.-6.4.2022

26.4.2022

10.-11.5.2022

17.-18.5.2022

7.-8.6.2022

21.6.2022

Uzávěrka
přihlášek

Obsah školení

1.4.2022

Osvojení znalosti a správného používání postupů,
nástrojů a materiálů v souladu s předepsanými
požadavky výrobce, správný postup aplikace podkladových materiálů.

22.4.2022

Stanovení poškození vhodných pro lokální opravu,
příprava povrchu a okolní plochy, kompletní proces
smart opravy, přínos rychlé opravy „na počkání“,
nové prémiové plniče, expresní čiré laky, aditiv aj.

6.5.2022

VOC materiály, profesionální aplikace lakovacích
materiálů, přehled o moderní stříkací technice,
standardy jednotlivých technik, nejčastější technologické vady laku.

13.5.2022

Zdokonalení v problematice koloristiky, fyzikální
zákonitosti barev, koloristické pojmy, zefektivnění
činností při domíchávání, rozšíření znalosti provedené opravy laku.

3.6.2022

Osvojení znalosti a správného používání postupů,
nástrojů a materiálů v souladu s předepsanými
požadavky výrobce, správný postup aplikace podkladových materiálů.

17.6.2022

Kalkulace opravy, návrh vhodných technologií,
příprava povrchu a okolní plochy, tmelení aplikační
techniky. Organizace průběhu opravy, fázování
činnosti, význam volby materiálů.

SOUTĚŽ – VYHODNOCENÍ
V minulém vydání jste měli možnost zasoutěžit si o dárkový
certifikát MALL.cz v hodnotě 500 Kč. V úterý dne
15.2.2022 proběhlo losování ze správných odpovědí a jako
výherce byl vylosován pan Jakub Hubáček, kterému tímto
ještě jednou gratulujeme. Věříme, že mu výhra udělala radost.

500 Kč

Čtěte náš čtvrtletník i nadále – v některém z příštích vydání
si pro vás nachystáme další soutěž o zajímavou cenu.
Správná odpověď na soutěžní otázku zněla:
V JAKÉM ROCE BYLA ZALOŽENA SPOLEČNOST AIROCHEMIE GmbH & CO?
Společnost AIRO-CHEMIE byla založena v roce 1957.

AUTOFIT POMÁHÁ UKRAJINĚ
V dnešní nelehké době jsme se i my – kolektiv firmy AutoFit – rozhodli pomoci ukrajinským uprchlíkům, kteří
opouští své domovy kvůli válce. Ve spolupráci s farností Brno-Žabovřesky a také za přispění našeho partnera
firmy AUTO UH s.r.o. a jejího majitele pana Pavla Buráně jsme nakoupili potřebné zboží, které jsme předali zástupcům řádu salesiánů z farnosti Brno-Žabovřesky, kteří je dopravili do Krakowa, kde je předali salesiánské
komunitě, která se stará o několik tisíc uprchlíků a osobně nás o pomoc požádala.
Děkujeme tímto všem našim zaměstnancům, panu Buráňovi a jeho manželce z firmy AUTO UH s.r.o. za jejich
vstřícnost, ochotu a vůli osobně se zapojit do této humanitární pomoci.
Níže se můžete podívat, jakou materiální pomoc jsme do Krakowa odvezli a také na bezprostřední reakci a vděčné
poděkování po jejím převzetí.

Reportáž z předání humanitární pomoci v Krakowě

Děkovné video
krakowských salesiánů

Modlitba za Ukrajinu spolu s bezprostřední
reakcí p. Jančaříka po návratu

Auto Fit, spol. s r.o.
BRNO: Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987, mobil: +420 608 602 080, info@autofit.cz
PRAHA: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel: +420 272 704 492, mobil: +420 608 602 902, praha@autofit.cz

www.autofit.cz I f: facebook.com/www.autofit.cz I eshop.autofit.cz

