
 

 
 
 
 

 

 

Geen embargo 

 

Axalta Coating Systems wint Daimler Supplier Award 
 

Wuppertal, Duitsland - 3 maart 2016 - Axalta Coating Systems was één van de 

tien leveranciers die door Daimler AG in de bloemetjes werden gezet voor hun 

uitstekende prestaties gedurende het voorbije financiële jaar. Ze kregen dus de 

Daimler Supplier Award 2015. Axalta werd als toonaangevend leverancier van 

vloeibare en poederlakken, bekroond voor zijn absoluut kwalitatieve lakproducten 

in de categorie Global Procurement Trucks and Buses. 

 

“In naam van het wereldwijde Axalta team, zijn we uiteraard bijzonder fier op die 

erkenning door Daimler,” aldus Joseph Wood, Axalta Coating Systems 

Commercial Transportation Global Vice President. “Deze Award is het bewijs dat 

de buitengewone inspanningen van ons team hun vruchten afwerpen en dat de 

toewijding van de Axalta mensen aan service en innovatie, staat als een huis." 

 

De felbegeerde prijzen in de categorieën Kwaliteit, Partnerschap en Innovatie 

werden uitgereikt in de Mercedes-Benz vestiging in Stuttgart, Duitsland in 

aanwezigheid van zo’n 450 genodigden. De Awards werden intussen voor de 

achtste keer uitgereikt.   

 

De Daimler Supplier Award eert de leveranciers voor hun bovengemiddelde 

prestaties en partnerschap tijdens een jaarlijks evenement. De prestaties worden 

gemeten in termen van kwaliteit, kosten, betrouwbare levering en innoverende 

kracht. De samenwerking tussen Daimler en zijn leveranciers is gebaseerd op 

vertrouwen en een open communicatie. De werkrelatie omvat ook de naleving en 

inleving inzake duurzaam ondernemen. Dit zorgt voor de nodige drijfveer bij de 

leveranciers om  continu te verbeteren in bestaande en nieuwe markten. 
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Axalta Coating Systems 
Horbeller Str. 15 
50858 Keulen 
Duitsland 
axaltacoatingsystems.com 

Contact 
Kristin Moers 
DA Public Relations Ltd 
D +44 207 692 4964 
kristin@dapr.com 
 



 

Over Axalta Coating Systems - 150 jaar toonaangevend in de lakindustrie 

Axalta Coating Systems is een toonaangevend wereldwijd bedrijf dat uitsluitend 

gericht is op coatings en haar klanten voorziet van innovatieve, kleurrijke, mooie 

en duurzame oplossingen. Van lichte OEM voertuigen, commerciële voertuigen 

en autoschadeherstel toepassingen tot elektromotoren, gebouwen en 

pijpleidingen, onze coatings zijn ontworpen om corrosie te voorkomen, 

productiviteit te verhogen en de materialen die we lakken langer te laten 

meegaan. Met 150 jaar ervaring in de coatingsindustrie, blijven de 12,800 

medewerkers van Axalta manieren vinden om onze ruim 100,000 klanten in 130 

landen elke dag beter te dienen met de beste coatings, toepassingssystemen en 

technologie. Voor meer informatie, ga naar axaltacoatingsystems.com of volg ons 

op Twitter, @axalta en op LinkedIn 

 

.### 

354 woorden 

 

Onderschrift bij foto:   

Albrecht Luick, Axalta businessdirector-EMEA (midden) ontvangt de Daimler 

Supplier Award uit handen van Dr. Wolfgang Bernhard, lid van de 

Managementboard en Hoofd van Daimler Trucks & Buses (links), en Dr. Marcus 

Schönenberg, Daimler Vice President Global Procurement Trucks and Buses 

(rechts).  Bron:  Daimler AG 

 


