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CRC Industries Europe tillkännager: Automotive PROfessional
For every part of the job!
CRC Industries lanserar Automotive PROfessional, en helt ny re-design och en förlängning av den
nuvarande CRC Autoprodukts-portföljen.
Lansering av Automotive PRO är en strategi för att komma in i marknadssegmentet
som specialiserar sig på professionell fordons efterskötsel med hög kvalitet.
CRC Industries erbjuder lösningar för varje del av jobbet. Fem funktionella
produktgrupper som lätt särskiljas genom varsin färg. En unik utformad ikon på
framsidan av aerosolen förstärker, med starkt bildspråk, den avsedda
applikationen. De fem produktgrupperna är:






Cleaners
Lubricants
Anti-Corrosion
Additives
Specialties

Automotive PRO är lätt att känna igen. Den röda swirl designen, applikations
ikonen och CRC logon säkerställer hög kvalitet.
Där det är möjligt använder CRC Industries en 500ml, CO2-neutral, fylld aerosol.
Detta har två stora fördelar för kunden: +/- 35 % mer aktiv produkt jämfört med en
propan/butan fylld aerosol och mindre avfall. Både fördelar har en direkt
kostnadsbesparings inverkan (€/ml) på burken.
Ny i produktportföljen är 1L tillsatser, en rad av 8 produkter speciellt utvecklade för stora dieselmotorer,
som till exempel används i bussar och lastbilar. I sortimentet ingår bränslesystems- rengöringsmedel,
tillsatser och korrosionsprodukter.
CRC Industries Europe är också stolta över att kunna tillkännage lanseringen av GDI Valve Cleaner. Unikt
för den Europeiska marknaden är CRC GDI Valve Cleaner som rengör insugningsventiler för Gasoline
Direct Injection (GDI) motorer utan demontering!
Tillgängligt material:
 Automotive Professional katalog
 Automotive PRO kampanj – For every part of the job!
 Animerade Automotive PRO filmer
 Auto PRO poster
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Om CRC Industries Europe
CRC Industries är en global leverantör av professionella kemiska produkter för industrin, bil-, marin-, flyg- och
elektronik. CRC Industries uppdrag är att tillgodose behoven av allmänt underhåll och reparation för
högkvalitativa kemiska specialprodukter. Genom att tillgodose kundernas behov, ses vi som branschledare och
kommer att uppnå lönsamhet och tillväxt som placerar oss genomgående i toppskiktet på vår
konkurrensutsatta arena.
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