Toppklass från första början

Lackerings- och karosseriverkstaden Modena Car Service grundades för endast fem år sedan men har redan byggt upp ett
utmärkt anseende och en stor kundkrets. Med toppmodern utrustning, ett stort utbud av tjänster och Spies Heckers
lackprodukter ser teamet framtiden an med motivation och tillförsikt.
Med tanke på de aktuella svåra ekonomiska förhållandena fattar dessa tre affärspartner allt
djärvare beslut: Stefania Negrini, Sebastian Meletti och Giuliano Boccolari grundade sin
egen bilverkstad 2013 i Modena i norra Italien. Det var Giuliano Boccolaris omfattande
expertis från mer än 25 år med egen verkstad som övertygade en privat investerare att
investera i de tre grundarnas idé. ”Tack vare den här inledande finansieringen kunde vi
investera i den senaste tekniken och högkvalitativa produkter”, förklarar Boccolari, som i
huvudsak ägnar sig åt försäljning i sin roll som verkställande direktör. ”Det gav oss en
bekväm startpunkt redan från början.”
Sedan företaget grundades har man anställt sju
medarbetare, inklusive tre billackerare.

Teknik kopplad till expertis
Toppmodern teknik och förstklassiga produkter är dock inte det enda som gör en
verksamhet framgångsrik. De tre grundarna valde därför ut kvalificerad personal och har
utökat teamet varje år med nyanställda. ”Sedan verksamheten grundades har vi anställt sju
personer, varav tre är billackerare”, avslöjar Boccolari. Alla tecken pekar dessutom mot
ytterligare tillväxt, eftersom Modena Car Service även har inlett ett samarbete med ett
bilförsäkringsbolag, för vilket verkstaden nu regelbundet arbetar. ”Det ger oss ett fantastiskt
anseende som hjälper oss att förvärva nya kunder och samtidigt försäkra oss om lojalitet
från befintliga kunder”, säger Sebastian Meletti, som leder verksamhetens billackeringsdel i
sin roll som verkställande direktör.

Sebastian Meletti: ”Teamet på Spies Hecker har spelat en viktig roll för våra
framgångar. De har till och med stärkt vår image bland allmänheten.”
Målet: kundnöjdhet
Cheferna på Modena Car Service valde att arbeta med Spies Hecker redan från första
början. ”Nöjda kunder är vår främsta prioritet”, förklarar Meletti. ”Därför stod det omedelbart
klart för oss att vi endast ville använda förstklassiga produkter, som uppfyller våra kunders
höga krav, tillsammans med vår högkvalitativa utrustning.” Kostnadseffektivitet var också en
viktig faktor vid val av rätt produkter för billackering: ”Spies Heckers produkter är mycket
enkla och snabba att använda. Det bidrar till att minska bearbetningstiden och ger på så sätt
fördelar både för våra kunder och verkstaden. Teamet på Spies Hecker har spelat en viktig
roll för våra framgångar. De har till och med stärkt vår image bland allmänheten.”

Mer historier

Tack vare finansiering vid starten kunde Modena
Car Service investera i den senaste tekniken och
i högkvalitativa material.
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