Lackeringstips från proffs för proffs

Under rubriken Tips4you lägger Spies Hecker ut videoklipp för användare på nätet. I videoklippen ger experter lackeringstips för
Spies Hecker-produkter. Den bästa servicen för lackeringsproffs – och kampen mot tveksamma råd på nätet.
”Många nätplattformar erbjuder videoklipp med lackeringstips”, säger Joachim Hinz, EMEAvarumärkeschef hos Spies Hecker. ”Vissa är användbara, men andra är tyvärr långt ifrån
professionella.” Detta irriterar Joachim Hinz, särskilt när felaktig information sprids om
användning av Spies Hecker-produkter. Så han har tagit saken i egna händer: I framtiden
kommer Spies Hecker att lägga ut sina egna videoklipp med lackeringstips på sociala medier.
”Men till skillnad från de så kallade experterna på webben kan du verkligen lita på våra
lackeringstips”, säger Joachim. ”Ingen kan våra produkter bättre än våra tekniker. Och våra
lackerare tjänar på det när det går rätt redan första gången.”
Varumärkeschef Joachim Hinz: ”Vi skapar
videoklipp av proffs för proffs.”

Videoklipp som går rakt på sak
Den här inställningen återspeglas i videoklippen: De struntar i trendiga knep och går i stället
rakt på sak. ”Det är tips från proffs för proffs”, förklarar Hinz. ”Det behövs ingen ”Hollywoodstandard”. Vi föredrar att bara visa vad som är viktigt med varje typ av lackeringsteknik. Vi
förmedlar samma information som anges i appliceringsinstruktionerna och under våra
utbildningar.” Videoklippen kan produceras snabbt och enkelt, eftersom lackerarna i dem är lika
verkliga som utrustningen, materialet och fordonen. ”De skådespelar inte utan jobbar helt
enkelt”, säger Joachim. ”Och denna autenticitet syns på nätet.”

Tips för applicering av Permahyd Hi-TEC 480
Det första Tips4you-videoklippet visar hur man
applicerar Permahyd Hi-TEC 480 Basecoat.

I det första videoklippet ”Lackeringsguide för Permahyd Hi-TEC 480” visar Tony Mitchell hur man
bäst lackerar en sidopanel. Aspekter såsom applicering i 1,5 sprutvarv, kontroll över
överlappningszoner och avstånd från panelen diskuteras. Det andra videoklippet visar hur man
lackerar en motorhuv och ger tips om hur man undviker molnformationer. Ta en titt – du hittar
Tips4you-videoklipp här.
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