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ÚVOD
Milí přátelé, obchodní partneři, naši milí zákazníci,
toto vydání našeho interního časopisu bychom rádi věnovali především uplynulé oslavě výročí 25 let založení
firmy AutoFit, která se uskutečnila v pátek dne 19.5.2017. Byli jsme velmi potěšeni, kolik z Vás, našich milých
zákazníků, partnerů a přátel přišlo s námi toto naše jubileum oslavit a užít si s námi příjemné odpoledne. Děkujeme
také za všechna Vaše milá slova, gratulace, květiny i dárky! Vážíme si spolupráce s Vámi a věříme, že jsme dobrým
partnerem i Vám a Vašim firmám.
Oslavou nás provázel slogan: „Otvíráme novou etapu“ a „Posouváme hranice v lakování“. V tomto duchu již
pokračujeme v rozšiřování služeb, školení a zavádění inovativních technologií. Jsme hrdi na zavedení robotu Daisy
Wheel v České republice a máme radost ze všeho, co se nám spolu s Vámi daří vytvářet. Plánujeme další rozšíření
firmy a věříme, že se budeme moct znovu s Vámi po čase sejít opět s mnoha novinkami a těšit se z úspěšné
spolupráce.
Děkujeme Vám za přízeň, věrnost a mnohým z Vás také za osobní přátelství, které okořeňuje naše vztahy a
dává vyšší smysl veškerému našemu snažení! Těšíme se na vše další s Vámi!
Ing. Marie Ryšavá, MBA
Ing. Martin Šmerda
jednatelé společnosti AutoFit

…posouváme hranice v lakování!

FOTOGALERIE Z OSLAVY 25 LET
Oslava nabízela bohatý program. O zahájení se
postarala bubenická skupina Tam Tam Batucada spolu
s vystoupením mistrů v capoeiře. Následoval proslov jednatelů
společnosti a slavnostní nakrojení dortu. Po proslovu
rozpohybovaly svým vystoupením tanečnice Twerk a následně
na podium nastoupila zpěvačka Olga Lounová se svou
kapelou, která se postarala o skvělý odpolední koncert. Celá
akce byla zakončena bublinkovým ohňostrojem a vystoupením
Cheerleaders – mistrů ČR.
V průběhu odpoledne měli návštěvníci možnost zahrát
si mobilní kasino a za vyhrané peníze následně vydražit
některou ze zajímavých cen, jako byla stříkací pistole firmy
SATA, přetlaková pistole firmy 3M nebo lahve whisky.

Dále si mohli návštěvníci zahrát fotbalový kulečník,
vyzkoušet si jízdu na horské dráze ve virtuální realitě, proletět
se letadlem na 3D trenažeru nebo se vyfotit ve fotokoutku a
odnést si na památku fotografii z oslavy.
Nechyběly prezentace na odborných stáncích ve
školicím středisku – své produkty a novinky zde představily
firmy 3M, SATA a Flexisander. Firma AutoFit prezentovala
revoluční vybavení do mícháren autolaků – automatické
míchací zařízení Daisy Wheel a robotické sušicí zařízení
REVO. Samozřejmostí byl bohatý raut doplněný degustací
zahraničních piv nebo také olivových olejů, sýrů a oliv.
Atmosféru oslavy můžete „nasát“ z fotografií na našich
webových stránkách a na facebooku, zde Vám předkládáme
malý výběr:

Tam Tam Batucada

Mistři v capoeiře

Úvodní proslov jednatelů

Slavnostní zakrojení dortu

Taneční vystoupení TWERK

Prezentace odborných stánků

Stand-up komici

Degustace oliv, oliv. olejů, sýrů a vinných octů

Fotbalový kulečník

Virtuální realita

Koncert Olgy Lounové

Závěrečné vystoupení cheerleaders
s bublinkovým ohňostrojem
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OSLAVA NEKONČÍ, SLAVÍME I NADÁLE A PŘINÁŠÍME VÁM
SPECIÁLNÍ AKČNÍ NABÍDKY!
P190-8000 EXPRESNÍ ČIRÝ LAK
P190-8000 je akrylátový 2K čirý lak optimalizovaný
pro použití na báze AQUABASE® Plus. Tento lak byl vyvinut
pro další posílení pozice značky NEXA AUTOCOLOR® jako
lídra na trhu s kvalitními opravárenskými produkty. Expresní lak
poskytuje bezkonkurenční rychlost bez jakéhokoliv vlivu na
vzhled, aplikaci nebo velikost opravy. Pro vysušení potřebuje
pouze 5 minut při 60°C nebo 20 minut při 40°C. Přináší tedy
svým uživatelům značnou úsporu času a energie, ale
především nákladů.
Konkrétní úsporu při používání tohoto laku si můžete
spočítat ihned díky tomuto online kalkulátoru (viz.QR kód):

Počet ks
v sadě

Kód produktu

Název produktu

P190-8000/5L

NAC 2K HSP Expresní lak čirý

1

P210-8817/2,5L

NAC HSP tužidlo

2

P852-1660/1L

NAC ředidlo expresní

2

Do 15.9.2017 máte možnost objednat si sadu tohoto
unikátního laku za zvýhodněnou cenu, a navíc získáte pracovní
oděv v hodnotě 899,- Kč bez DPH jako dárek ZDARMA. Tato
akce platí pouze po zadání hesla „AUTOEXPRES“ do
objednávky. Také nezapomeňte uvést požadovanou velikost
pracovního oděvu.

Původní cena
za sadu

Akční cena
za sadu

18 775 Kč

15 900 Kč

bez DPH

bez DPH

SADA TLAKOVÝCH LAHVÍ S ROZPRAŠOVAČEM
ZNAČKY COLAD
Další akční nabídkou je sada tlakových lahví
s rozprašovačem značky COLAD od firmy EMM obsahující:
3x tlaková lahev s rozprašovačem
6x rozlišovací kroužek
1x nástěnný držák na 3 lahve
2x nástěnný plakát

Cena této sady je 2.349,- Kč bez DPH a objednat si
ji můžete do 15.9.2017.
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UKÁZKA FOTOGRAFIÍ Z FOTOKOUTKU 😊
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SOUTĚŽ O TRIČKO A PLECHOVKU S PŘEKVAPENÍM
Přinášíme vám další soutěž. Tentokrát máte možnost vyhrát tričko
a naši narozeninovou plechovku s překvapením s heslem
„Otvíráme novou etapu“. Stačí správně odpovědět na soutěžní
otázku, která zní:

NA KTERÝCH Z VÝŠE UVEŘEJNĚNÝCH FOTOGRAFIÍ
V TRABANTU VIDÍTE ZAMĚSTNANCE AUTOFITU?
Stačí, když uvedete správně alespoň 2 fotografie!
Vaši odpověď spolu s kompletními kontaktními údaji (jméno, firma,
adresa, telefon) nám zasílejte na e-mail hejnalova@autofit.cz, a to do
15.9.2017. Do předmětu zprávy uveďte heslo „SOUTĚŽ“. Po
skončení soutěže vylosujeme ze správných došlých odpovědí
jednoho výherce, který obdrží výhru.

Auto Fit, spol. s r.o.
BRNO: Vídeňská 112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987-9, fax: +420 548 213 990, mobil: +420 608 602 080, info@autofit.cz
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