
EVERLAM CONTRATA RAIMOND STARMANS COMO DIRETOR DE NEGÓCIOS 

GLOBAIS  

16 de Novembro de 2016 – A EVERLAM anuncia que desde 7 de Novembro de 2016, Raimond 

Starmans faz parte da empresa como Diretor de Negócios Globais, aos cuidados do CEO, 

Harald Hammer. 

Este novo compromisso é um passo adiante na estratégia de desenvolvimento da empresa para 

um melhor serviço ao cliente, qualidade de excelência, confiança superior e grande inovação 

para o mercado de vidros laminados. A meta da EVERLAM é se tornar a marca de excelência 

para intercamadas de PVB.  

Harald Hammer, EVERLAM CEO, comentou: “Este ano, a EVERLAM obteve muitas conquistas. 

Investimos em nossas organizações comerciais e de suporte ao cliente, reforçamos 

simultaneamente nossa equipe de serviços técnicos e aumentamos nossas capacidades de 

Pesquisa e Desenvolvimento para acelerar a continuação de nosso programa de 

desenvolvimento de novos produtos. Além disso, o lançamento recente do EVERLAM™ QUIET, 

nossa solução acústica para aplicações arquiteturais, gerou grande interesse de nossos clientes 

que vêm o valor crescente colaborar com a EVERLAM. Estou contente de trazer Raimond para a 

equipe e confiar em sua experiência e conhecimento para fazer avançar as equipes de vendas e 

técnica em nossa emocionante jornada.” 

Raimond Starmans disse: “Quando encontrei a equipe da EVERLAM, eu logo fui atingido pela 

vitalidade de todos na empresa. Particularmente, eu aprecio o espírito empreendedor 

predominante e o condicionamento para o sucesso do PVB no mercado de vidros laminados. Eu 

irei assumir a responsabilidade das equipes de vendas e técnica para melhorar as operações, 

nivelar as sinergias e focar em servir sempre melhor os nossos clientes. Espero por uma grande 

colaboração.” 
 

Sobre a Everlam 

A Everlam produz filmes de polivinil butiral (PVB) de alta quailidade para uso em vidros 

laminados. Disponível em várias cores, além de incolor, o PVB EverlamTM (anteriormente 

vendido na Europa com a designação Butacite®) é usado por laminadores de todos o 

mundo para produzir vidros laminados de arquitetura duráveis, atrativos e de alta 

performance. O escritório central e o centro técnico da EVERLAM estão localizados em 

Mechelen, Bélgica. A sua fábrica, com certificação ISO 9001, está localizada em Hamm-

Uentrop, Alemanha, onde os filmes de PVB tem sido produzidos desde há mais de 25 anos. 

A EVERLAM passou a controlar a DuPont em 2014. A Everlam pertence ao GVC Holdings, 

um grupo de investimentos especializado em indústrias químicas globais. Para mais 

informações sobre a Everlam, visite nossa página na internet www.everlam.com. 
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