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Glasscoat - nowy produkt

1 aplikacja= 5 lat ochrony
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Glasscoat - nowy produkt

Co to jest?

Specjalny środek tworzący powłokę szklano-ceramiczną do zabezpieczania 
samochodów.

Produkt nanoszony jest bezpośrednio na:

- karoserię (wszystkie zewnętrzne powierzchnie lakierowane)

- szyby (bez wycieraczek)

- obręcze kół

- lampy przednie / tylne

- zewnętrzne elementy plastikowe (listwy / profile ochronne)

Ochrona wnętrza:

- zabezpieczenie przeciw plamom na wykładzinach oraz obiciach 
materiałowych
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Glasscoat - nowy produkt

Kontekst

- Większość produktów do mycia samochodów występujących na rynku jest 
agresywna

-> Potrzeba znalezienia produktu ochronnego

- Glasscoat - produkt 3 generacji, pochodzący z rynku Wielkiej Brytanii

- Dostawca posiada wszystkie europejskie gwarancje dotyczące G3 Glasscoat, 
zabezpieczone przez G.A. Insurance do 500$/reklamację

- Dostawca ma wyłączne prawa do dystrybucji na terenie Europy

- Renault pierwszą i jedyną marką oferującą ten produkt
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Glasscoat - nowy produkt

Produkt

- Całkowita ochrona lakieru w samochodzie

- Samochód nie potrzebuje woskowania po myciu

- Nie ma potrzeby powtórnej konserwacji, aby utrzymać zabezpieczenie

- 1 aplikacja = 5 lat ochrony (gwarancja)

- Pełne zabezpieczenie wnętrza

- Po nałoŜeniu produktu klient moŜe uŜywać najtańszego cyklu w myjni 
automatycznej

- Najbardziej technologicznie zaawansowany produkt do ochrony powierzchni 
lakierowanych dostępny na rynku

- Hydrofobowe właściwości preparatu uniemoŜliwiają przywieranie pyłu i brudu 
do samochodu

- Samochodom nowym pozwala na dłuŜej zachować pierwotny połysk
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Glasscoat - nowy produkt

Zabezpieczenie przeciw

Kwaśny deszcz

Rozpuszczalniki

Szczotki w myjni 
automatycznej

Zanieczyszczenie

Sól drogowa

Odchody 
zwierzęce / Opady 
z drzew
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Glasscoat - nowy produkt

Zabezpieczenie wnętrza

- Wiodąca w swojej klasie formuła FCP

- Ochrona przed plamami, równieŜ olejo-pochodnymi

- Bezpieczny skład na bazie wody

- Nanoszenie bez natryskiwania

- Szybki i łatwy w uŜyciu

- Zawiera znak UV do kontroli jakości

Powierzchnia 
zebezpieczona

Powierzchnia 
niezebezpieczona
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Glasscoat - nowy produkt

Efektywność Glasscoat na masce

połowa zabezpieczona Glasscoat & połowa nawoskowana

Błłłłoto i krople wody nie 
spłłłływaj ąąąą samoistnie

Zastój wodyNierówna 
warstwa

Wosk na powierzchni jest zerodowany przez 
słońce i deszcz. Brud przykleja się do lakieru 

a usunięcie go staje się trudne.

Wosk tradycyjny jest 
warstwą powierzchniową i 
jest zmywany. Woda 
zostawia ślady a blask 
znika.Wapń i inne minerały pozostają na powierzchni po 

odparowaniu wody. 

Cienka warstwa powłoki nie 
pozwala brudowi uczepi ćććć sięęęę.

Powierzchnia jest 
zabezpieczona przed błotem 
nawet jeśli jest wystawiona na 
słońce lub deszcz. 

Powierzchnia 
lakierowana

Powierzchnia 
lakierowana

Powierzchnia 
lakierowana

Ixtar G-3 Glasscoat

Błoto Błoto Błoto

W czasie deszczu woda 
szybko sp łłłływa z powierzchni

Krople wody sp łłłłukuj ąąąą brud z 
powierzchni. 

Ixtar G-3 Glasscoat
Ixtar G-3 Glasscoat

Woskowanie tradycyjne
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Glasscoat - nowy produkt

Efektywność produktu

Porównanie G3 Glasscaot z produktami konkurencyjnymi

ZABEZPIECZENIE PRZED
PRODUKTY 
WOSKOWE                   

1 GENERACJA

ROZPUSZCZALNIKI 
POLIEMROWE                    
2 GENERACJA

IXTAR GLASSCOAT                  
3 GENERACJA

SŁOŃCEM

GORĄCĄ WODĄ

ZIMNĄ WODĄ / MROZEM

KWASAMI / KWA ŚNYMI DESZCZAMI

WĘGLOWODORAMI (SPALINAMI)

ROZPUSZCZALNIKAMI

SUBSTANCJAMI ORGANICZNYMI / RO ŚLINNYMI

PRODUKT EKOLOGICZNY



04.2012Glasscoat Strictement confidentiel 10

Glasscoat - nowy produkt

Produkt ekologiczny

- Zestawy G3 Glasscoat są pakowane z wykorzystaniem materiałów z odzysku

- Brak chemicznych odpadów do recyklingu

- Koncentrat - mniejsze zanieczyszczenie środowiska

- G3 Glasscoat redukuje czas mycia samochodu oraz ilość niezbędnych 
środków (mniej chemikaliów potrzebnych do czyszczenia samochodu)

- Mniejsza częstotliwość mycia = oszczędność pieniędzy i czasu dla klienta 
oraz korzyści dla środowiska

Czas aplikacji

- 1 osoba max 45 min na zewnątrz samochodu

- 1 osoba max 15 min wewnątrz
60 min cały 
samochód
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Glasscoat - nowy produkt

Korzyści dla klienta

-> zabezpieczenie kapitału

• nadwozie - ochrona lakieru

• elementy plastikowe - nie blakną

• materiały wewnątrz samochodu - ochrona przed brudem i plamami, materiały nie blakną

-> bezpieczeństwo

• lampy przednie / tylne oraz szyby -> efekt uszczelki, poprawia widoczność podczas deszczu

Samochód zachowuje wygląd z salonu 
oraz swoją wartość
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Glasscoat - nowy produkt

Korzyści dla klienta - cd.

-> oszczędność

• redukcja częstotliwości mycia samochodu

• mycie samą wodą, ewentualnie łagodnym szamponem / najtańszy program w myjni

• eliminacja konieczności polerowania po myciu

-> ochrona środowiska

• mniej środków myjących niezbędnych do mycia -> redukcja obciąŜenia dla środowiska

• mniejsza częstotliwość mycia -> mniejsze zuŜycie wody

1 aplikacja = 5 lat gwarancji
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Glasscoat - nowy produkt

Ulotka



04.2012Glasscoat Strictement confidentiel 14

Glasscoat - nowy produkt

Ulotka
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Glasscoat - nowy produkt

Cena

- Produkt oferowany wraz z usługą aplikacji

- Ze względu na gwarancję brak moŜliwości zakupu samego produktu

- Ryczał ogólnopolski

- Cena brutto klienta: 649 pln

Materiały reklamowe

- Ulotki informacyjne

Ubezpieczenie / kredyt

- Trwają prace nad włączeniem produktu do polisy ubezpieczeniowej oraz do 
kredytu na samochód
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Glasscoat - nowy produkt

Sieć
- Prezentacja produktu w sieci przez Doradców Technicznych Ixell / szkolenie 

w zakresie aplikacji produktu na samochód (zewnątrz / wewnątrz)
- Konieczność skontaktowania się Szefa SprzedaŜy ze swoim Doradcą

Technicznym Ixell w celu ustalenia terminu szkolenia, konieczność
wyznaczenia osoby do przeszkolenia z zasad aplikacji produktu oraz 
wskazanie samochodu, na który zostanie nałoŜony produkt (najlepiej VD z 
salonu)

Komunikacja do klienta

- Moje Renault (kwiecień / maj 2012)

- informacja na stronie internetowej www.renault.pl

- informacja w salonie w momencie zakupu nowego samochodu (informacja od 
sprzedawcy / ulotki)
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Glasscoat - nowy produkt

Dziękuję za uwagę!


