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Guardian Automotive představil nový tým a novou strategii 
 

• V Guardian Automotive funguje nový řídící tým 
• Společnost spojuje všechny evropské činnosti automobilového 

průmyslu pod jednu značku 
• Nový tým oznámil strategii, která se zaměřuje na náhradní autoskla 

 
Bertrange, Lucembursko, 22. června 2016 – Společnost Guardian Glass, přední světový 
výrobce a inovátor v technologii skla a nanášení povlaku, oznámila, že všechny rozmanité 
činnosti této společnosti pro automobilový průmysl v Evropě jsou integrovány do jednoho 
provozu. Guardian Automotive kombinuje evropská výrobní zařízení, moderní skladovací a 
distribuční služby společnosti, které byly dříve řízeny jako samostatné jednotky. 
 
Guardian Automotive má nyní dvě výrobní zařízení ve Španělsku – v Llodiu a ve Valencii – 
a centrální sklad v německém Karlsruhe, který je zaměřen na uspokojování potřeb jak 
místních, tak regionálních evropských zákazníků, obsluhující jak distributory, tak servisní 
dílny. Díky integraci v místě je společnost Guardian Automotive schopna nabídnout 
zákazníkům komplexnější, rychlejší a spolehlivější služby. 
 
V čele činností společnosti Guardian Automotive stojí nový řídicí tým, sídlící v 
Lucembursku. Tým je veden Olivierem Demeijerem, ředitelem Guardian Automotive 
Europe, který má za sebou historii jak v průmyslu skla, tak v automobilovém průmyslu, a 
který popisuje celkový přístup společnosti: „Disponujeme jedinečnou hodnotovou tezí,“ říká 
pan Demeijer, „v současnosti jsme jediným výrobcem zaměřujícím se výhradně na 
náhradní autoskla. Naším hlavním poselstvím je skutečnost, že jsme tady proto, abychom 
mohli vytvářet dlouhodobou hodnotu pro naše zákazníky.“ 
 
Jakožto dlouholetý partner v automobilovém průmyslu se Guardian Automotive znovu 
zaměřuje právě na tyto činnosti a posiluje tak své působení v Evropě. „Naším cílem je být 
preferovaným dodavatelem vysoce kvalitního náhradního autoskla. Zaměřujeme se hlavně 
na poskytování vynikajících zákaznických služeb, a proto právě vyvíjíme správné nástroje 
ve spolupráci s našimi zákazníky.“  
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Pan Demeijer dodává: „Jako součást společnosti Guardian Glass máme přístup ke stejným 
technologiím skla a nanášení povlaku, které se používají v ikonických stavebních 
projektech po celém světě, včetně nejvyšší budovy Burj Khalifa ve Spojených arabských 
emirátech a nejnovější francouzské památky La Cité du Vin v Bordeaux. Veškeré naše 
činnosti jsou navíc plně podporovány rozsáhlými službami v oblasti výzkumu a vývoje a 
technickými službami společnosti Guardian Glass.“ 
 
Guardian Automotive vystavuje v hale 6, v úrovni 2, stánku A50 na veletrhu Automechanika 
(13. až 17. září 2016) v německém Frankfurtu. Více informací získáte 
na www.automechanika.com nebo na www.guardianautomotiveglass.com. 
 
O společnosti Guardian Industries Corp.: 
Guardian Industries Corp. je soukromá, diverzifikovaná a globální společnost se sídlem v 
Auburn Hills, Michigan. Guardian se svojí rodinou společností zaměstnává 17 000 lidí a 
provozuje zařízení po celé Severní Americe, Evropě, Jižní Americe, Africe, Blízkém 
východě a Asii s vizí vytvořit hodnotu pro zákazníky a společnost prostřednictvím 
neustálých inovací a s využitím méně zdrojů. Guardian Glass je přední mezinárodní 
výrobce plaveného skla a hotových výrobků ze skla s přidanou hodnotou a řešení pro 
stavební, bytové, interiérové, transportní a technické použití. Skupina SRG Global patří 
mezi největší světové výrobce vysoce kvalitních lakovaných a pochromovaných plastových 
dílů pro automobilový průmysl, odvětví komerčních nákladních automobilů a odvětví 
spotřebního zboží, poskytující řešení pro větší trvanlivost povrchu, strukturální integritu, 
funkčnost, účinnost vozidel a flexibilitu designu. Guardian Building Products je přední 
distributor speciálních stavebních výrobků se sídlem v USA. 
Navštivte www.guardian.com. 
 
V případě dotazů prosím kontaktujte: 
 
Česká republika/Slovenská republika 
Guardian     PRAM Consulting 
Tomasz Gelio    Karolína Gumulcová 
tgelio@guardian.com   karolina.gumulcova@pram.cz 
Tel.: +48 34 323 9 364   Tel.: +420 723 771 507 
 
Evropa 
Guardian     EMG 
Luisa Marchina    Siria Nielsen 
lmarchina@guardian.com   snielsen@emg-pr.com 
Tel.: +352 28 111 860    Tel.: +31 164 317 036 
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Olivier Demeijer, ředitel Guardian Automotive Europe. 
(Fotografie Guardian Industries Corp., GRDPR095) 
 
 
 
Toto tiskové prohlášení a příslušné fotografie lze stáhnout na 
adrese www.PressReleaseFinder.com. 
Snímky ve velmi vysokém rozlišení poskytne Karolína Gumulcová 
(karolina.gumulcova@pram.cz, +420 723 771 507). 
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