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Nowa siedziba Axalta dla regionu EMEA w Bazylei (Szwajcaria). 

Strategiczna lokalizacja obiektu pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie pracą 

regionu. 

 

Bazylea, Szwajcaria – 10 sierpnia 2016 r. – Axalta Coating Systems (AXTA: NYSE), wiodący 

globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, otworzył nową siedzibę firmy dla Europy, 

Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) w Bazylei (Szwajcaria). Osoby należące do kadry 

zarządzającej EMEA do tej pory pełniły swoje funkcje z różnych lokalizacji. Od 1 lipca, dnia w 

którym obiekt osiągnął pełną zdolność operacyjną, zespół pracuje w nowej szwajcarskiej 

siedzibie. 

 

Matthias Schönberg, Axalta Vice President and President regionu EMEA, powiedział: „Podjęte 

kroki przybliżają nas do stworzenia prawdziwie regionalnej wizji. Zgromadzenie w jednym 

miejscu kadry odpowiedzialnej za strategię rozwoju w regionie EMEA, zapewni lepszą synergię 

oraz pozwoli skoncentrować się na ekspansji naszych marek na rynkach branżowych. To z kolei 

pozwoli osobom decydującym o działaniach podejmowanych na terenie danego kraju skupić się 

na istotnych sprawach lokalnych. W ostatecznym rozrachunku dzięki lepszej współpracy kadry 

zarządzającej na terenie EMEA, jeszcze więcej uwagi będziemy mogli poświecić naszym 

klientom”. 

 

Powodem, dla którego wybrano Szwajcarię, było jej centralne położenie w Europie, przyjazne 

środowisko biznesowe oraz dostęp do odpowiednio wykwalifikowanych pracowników - warunki 

idealne do prowadzenia działalności na skale światową. Bazylea ma łatwy dostęp do dwóch 

międzynarodowych lotnisk, które umożliwiają komunikacje z całym regionem EMEA, jak również 

z resztą świata. 
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Więcej informacji na temat firmy Axalta można znaleźć na stronie www.axalta.pl . 

 
 
 
O Axalta Coating Systems – 150 lat w przemyśle lakierniczym  
 

Axalta jest wiodącą światową firmą koncentrującą się wyłącznie na materiałach lakierniczych, 

która oferuje swoim klientom innowacyjne, kolorowe, piękne i niezawodne rozwiązania. Nasze 

lakiery przeznaczone są dla producentów samochodów, warsztatów renowacyjnych 

zajmujących się naprawą samochodów osobowych i dostawczych, dostawców silników 

elektrycznych i rurociągów oraz branży budowlanej i projektowane są z myślą o zapobieganiu 

korozji, zwiększaniu wydajności i zapewnianiu trwałości powlekanych powierzchni. Bazując na 

150 latach doświadczeń w branży lakierniczej, 12 800 pracowników firmy Axalta stale poszukuje 

sposobów, by jeszcze lepiej służyć ponad 120 000 klientom w 130 krajach, oferując im 

najlepsze systemy lakiernicze i techniki ich aplikacji. Więcej informacji na naszej stronie 

internetowej axaltacoatingsystems.com  i na Twitterze @axalta oraz na LinkedIn. 
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