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Guardian Automotive apresenta nova equipa e nova estratégia
• Nova Equipa de Liderança
• Atividades europeias do setor automóvel reunidas numa só marca
• Enfoque no Vidro de Substituição para Automóveis
Bertrange, Luxemburgo, 22 de junho de 2016 – A Guardian Glass, um fabricante
mundial líder e inovador nas tecnologias de vidro e revestimento de vidro anunciou a
integração das suas diversas atividades no setor automóvel na Europa numa única
empresa. A Guardian Automotive congrega as instalações de produção europeias,
armazenamento e serviços de distribuição avançados, que anteriormente funcionavam
como entidades separadas.
Atualmente, a Guardian Automotive possui duas fábricas em Espanha –Llodio e Valencia –
e um armazém central em Karlsruhe, Alemanha – com o objetivo de satisfazer as
necessidades tanto dos clientes locais como regionais europeus, e assegurar o serviço a
distribuidores e centros de montagem. Com esta integração, a Guardian Automotive passa
a oferecer aos clientes um serviço mais eficaz, rápido e fiável.
A empresa conta também com uma nova equipa de liderança sediada no Luxemburgo e
dirigida por Olivier Demeijer, Responsável de Negócio da Guardian Automotive Europe,
que possui um sólido percurso nas indústrias automóvel e do vidro, e delineou a
abordagem global da companhia “Temos uma proposta de valor única,” diz Demeijer,
“Atualmente, somos o único fabricante focado exclusivamente no vidro de substituição para
automóveis.” E a nossa mensagem principal é que estamos aqui para criar valor de longo
prazo para os nossos clientes.
Parceira de longa data da indústria automóvel, a Guardian Automotive recentrou as suas
atividades e reforçou as suas capacidades na Europa. “O nosso objetivo é ser o fornecedor
de excelência de vidro de substituição premium para automóveis, e oferecer um serviço
excecional aos clientes. Para tal, estamos a desenvolver ferramentas específicas em
conjunto com os nossos clientes.”

Olivier Demeijer acrescenta: “Enquanto parte da Guardian Glass, temos acesso às
mesmas tecnologias de vidro e revestimento que estão a ser aplicadas em projetos de
construção icónicos em todo o mundo, incluindo os mais altos do mundo, como o the Burj
Khalifa nos Emirados Árabes Unidos e o marco mais recente da construção em França, La
Cité du Vin em Bordéus. Além disso, todas as nossas atividades são inteiramente apoiadas
pelos extensos serviços de Investigação e Desenvolvimento e serviços técnicos da
Guardian Glass.”
A Guardian Automotive vai estar presente na Automechanika (Hall 6 Nível 2 Stand A50),
de 13 a 17 Setembro 2016, em Frankfurt, Alemanha. Para mais informações,
visite www.automechanika.com ou www.guardianautomotiveglass.com.
Sobre Guardian Industries Corp.:
A Guardian Industries Corp. é uma empresa fabricante global diversificada detida por
privados, com sede em Auburn Hills, Michigan. A Guardian e as suas empresas
subsidiárias empregam 17.000 pessoas e operam instalações através da América do
Norte, Europa, América do Sul, África, Médio Oriente e Ásia, com o objetivo de criar valor
para os seus clientes e a sociedade, através de uma inovação constante e utilização de
menos recursos. Guardian Glass é um fabricante internacional líder de produtos de vidro
float, de valor acrescentado, e fornecedor de soluções para aplicações de vidro em
arquitetura, residências, interiores, transporte e vidro técnico. SRG Global é um dos
maiores fabricantes mundiais de revestimentos avançados para plásticos, de alto valor,
para as indústrias automóvel, de camiões comerciais e de grande consumo, fornecendo
soluções para uma maior durabilidade superficial, integridade estrutural, funcionalidade,
eficiência dos veículos e flexibilidade no design. Guardian Building Products é um
distribuidor líder de produtos de construção especiais, baseado nos EUA.
Visite www.guardian.com.
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Olivier Demeijer, Líder de Negócios da Guardian Automotive Europe.
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