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Guardian Automotive investe em calibração, serviço ao cliente, 
qualidade e comodidade 

 
Guardian Automotive na Automechanika 2018 

11 – 15 de setembro de 2018 
Francoforte 

Stand A50 Pavilhão 6.2 
 
Bertrange, Luxemburgo, 1 de agosto de 2018 – Guardian Automotive, um fornecedor 
Europeu de vidro de substituição para automóveis, aproveitará a sua presença na 
Automechanika 2018 para realçar a sua posição única no mercado. Como único fabricante 
de vidro a focalizar-se principalmente no mercado de pós-venda automóvel, a empresa 
demonstrará a forma como os clientes podem beneficiar em todos os níveis da sua 
abordagem estimulante e empreendedora, respaldada pelos recursos e know-how de um 
líder global na tecnologia do vidro. 
 
Os visitantes do stand A50, pavilhão 6.2 da Guardian Automotive poderão ficar a saber 
mais sobre os desenvolvimentos e os benefícios principais para os clientes. Estes podem 
ser subdivididos em quatro temas principais: calibração, serviço ao cliente, qualidade e 
comodidade. 
 
Calibração 
Guardian Automotive reconheceu precocemente que a calibração é uma questão 
fundamental para a indústria. O trabalho com parceiros fundamentais fez com que a 
empresa investisse tempo e recursos num vasto estudo. Para além de adaptar as suas 
unidades de produção próprias, a Guardian identificou passos fundamentais no processo 
de montagem que podem ajudar a evitar problemas. Agora, a empresa produziu um vídeo 
que mostra claramente a forma de evitar os erros dispendiosos – tornando a calibração 
fácil e evidente. O vídeo, que é apoiado por uma brochura e um folheto com instruções, 
estará em exibição no stand da Guardian Automotive. 
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Serviço ao cliente 
Já bem conhecida pelos seus elevados padrões de vidro de substituição para automóveis, 
Guardian Automotive demonstra claramente que a empresa é flexível e está pronta para 
responder às necessidades dos clientes. Como resposta, a Guardian empenhou recursos e 
adotou metodologias para garantir que os seus produtos estão totalmente respaldados 
pelo apoio técnico.  
A empresa oferece a entrega de componentes individuais de um dia para o outro em 
pontos geográficos selecionados. 
 
Qualidade 
Guardian Automotive possui a Certificação International Automotive Task Force (IATF) 
para garantir que os produtos são fabricados com os padrões OEM (fabricante de 
equipamento original) mais elevados. 
 
Comodidade 
Guardian Automotive define-se como uma empresa com a qual é fácil fazer negócios. No 
ano passado, a empresa introduziu uma plataforma de eShop fácil de usar para 
utilizadores individuais. Ela proporciona muitas funcionalidades com economia de tempo, 
facilidades de encomenda e acesso ao apoio técnico em todos os lugares onde o mesmo é 
necessário. Uma funcionalidade fundamental é o programa de prémios de fidelidade 
“Turbo Club” recentemente introduzido. Os clientes de maior dimensão beneficiam do 
apoio diário duma equipa de peritos e especialistas em vidro para automóveis. 
 
Olivier Demeijer, Dirigente Empresarial da Automotive Europe disse: “A nossa equipa 
jovem e dinâmica aguarda a Automechanika com expetativa. Temos tanto para conversar 
e oferecer, tanto aos instaladores individuais – que obtêm um sistema de encomenda 
simples, entregas rápidas, apoio prático e um programa de prémios exclusivos – como aos 
parceiros de distribuição – que beneficiam do nosso desenvolvimento acelerado de para-
brisas, assim como de apoio técnico extenso. E, claro está, todos eles beneficiam do nosso 
espírito empreendedor e do nosso dinamismo para fornecer uma “experiência excecional 
para o cliente.” 
 
Guardian Automotive está em exibição no stand A50 / pavilhão 6.2 na Automechanika 
(11-15 de setembro de 2018) em Francoforte, Alemanha. Para mais informações, favor 
visitar visit www.automechanika.com ou www.guardianautomotiveglass.com. 
 
Guardian Industries  
A Guardian Industries é uma empresa mundial sediada em Auburn Hills, Michigan, que 
emprega cerca de 18.000 pessoas e mantém unidades de produção na América do Norte, 
Europa, América do Sul, África, Médio Oriente e Ásia. As empresas Guardian fabricam 
vidro float, revestido e transformado de alto desempenho para aplicações nas áreas da 
arquitetura, habitação, interiores, transportes e aplicações de vidro técnico e componentes 
de plástico cromado e pintado de elevada qualidade para as indústrias automóvel e de 
transportes comerciais. A Guardian tem por objetivo criar valor para os seus clientes e para 
a sociedade através da sistemática inovação e da redução da utilização de recursos. A 
Guardian é uma subsidiária inteiramente detida pela Koch Industries, Inc. Visite 
www.guardian.com. 
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Guardian Automotive investe em calibração, serviço ao cliente, qualidade e comodidade. 
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Este comunicado à imprensa e as respectivas fotografias podem ser transferidos a 
partir de www.PressReleaseFinder.com. 
Se pretender imagens de elevada resolução, entre em contacto com  
Josina van der Velden (jvandervelden@emg-pr.com, +31 164 317 014). 
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