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Ми знову раді представити Вам новий випуск 
LIQUI MOLY news. 
Компанія LIQUI MOLY знову отримала почесну 

нагороду на виставці та визнання чичачів у 
Німеччині. 
В нас нова точка видачі та программа з 

таємничою назвою “АГЕНТИ”.

Слово редактора

Шановні
колеги та
 партнери

З Повагою
Головний редактор 
Пілатова Мар’яна
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«Шлях

працьовитості і 
важкої роботи»

до вершини
завжди складний.
А підтвердженняверхньої позиції

з року в рік
є результатом

Ернст Прост
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LIQUI MOLY зберігає звання
 улюбленого бренду

Читачі обирають LIQUI MOLY

Читачі чотирьох основних 
автомобільних журналів під-
твердили свою любов до 
бренду LIQUI MOLY, обрав-
ши його Кращим брендом в 
шостий раз! «Це голосування 
підтверджує правильність на-
шого курсу», - сказав гене-
ральний директор компанії 
LIQUI MOLY Ернст Прост. -Цей 
курс привів до рекордних 
фінансових показників в 2015 
році.

Чотири провідних авто-
мобільних журналів Німеччи-
ни: «Auto Zeitung», «Auto Motor 
und Sport», «Auto Bild» і «Motor 
Klassik», незалежно один від 
одного опитали майже шість 
мільйонів читачів, попросив-
ши їх вибрати кращий бренд 
моторних олив. І за результа-
тами опитування LIQUI MOLY 
одноголосно отримала зван-

ня Кращого бренду в кожному 
виданні! Цей переможний хід 
LIQUI MOLY триває вже шість 
років.

У виданнях «Auto Motor und 
Sport» і «Auto Zeitung» LIQUI 
MOLY в цьому році відсвят-
кувала свою шосту перемогу 
поспіль, залишивши позаду 
всіх конкурентів в галузі. Опи-
тування в «Auto Bild» і «Motor 
Klassik» показують ідентичну 
картину, підтверджуючи зван-
ня Кращого в п’ятий раз по-
спіль. 

«Якість нашої продукції з 
девізом «Зроблено в Німеч-
чині» і репутація Кращого 
бренду, вже твердо закріпили 
LIQUI MOLY на першому місці, 
в голові і в серцях людей по 
всьому світу», - зазначив з ус-
мішкою Ернст Прост.

«Шлях до вершини завжди 

складний. А підтвердження 
верхньої позиції з року в рік є 
результатом працьовитості і 
важкої роботи», - продовжив 
генеральний директор LIQUI 
MOLY. - Ці цінності включені в 
філософію нашої компанії. І ми 
дотримуємося їх. На відміну 
від великих нафтових корпо-
рацій, ми намагаємося бути 
ближче до наших клієнтів і 
вирішувати питання швидше і 
індивідуально.

 Це стосується і Німеччини, 
і Австралії, і Австрії, і Сполу-
чених Штатів і Південної Аф-
рики, а також будь-якій з 120 
країн, де можна купити LIQUI 
MOLY.

 Така політика має важливе 
значення для розвитку LIQUI 
MOLY як світового бренду», - 
заявляє Ернст Прост.
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LIQUI MOLY разом з PLAYBOY
Вродливі дівчата і LIQUI MOLY

Весна викликає певні емоції. 
Це піковий сезон для догляду 
за автомобілем. LIQUI MOLY 
робить спеціальне видання 
в Playboy Design для задово-
лення. «Хто хоче відновити 
свій автомобіль, використову-
ючи банку нашого продукту з 
таким дизайном?», - запитав 
Пітер Бауманн, директор по 
маркетингу компанії.

Догляд за автомобілем зали-
шився на найвищому рівні. То-
бто те, що спеціальний випуск 
LIQUI MOLY разом з Playboy, 
вплинуло тільки на пакування. 
Воно поєднує в собі високу 
якість продукції «Зроблено в 
Німеччині» з найвищими есте-
тичними стандартами. 

«В результаті, шанувальники 
нашої продукції оцінять наші 
зусилля,» - говорить Пітер Ба-
уманн.

Відомий логотип кролика 
буде прикрашати вісім про-
дуктів для догляду за авто-
мобілем, олив і присадок до 
палива. Також у список війш-
ли декілько продуктів для до-
гляду за мотоциклом.

Протягом багатьох деся-
тиліть, LIQUI MOLY є ліде-
ром по догляду та утриман-
ню транспортних засобів. А 
Playboy, в свою чергу, понад 
60 років є іконою чоловічих 
журналів. «Обидві компанії є 
лідерами ринку в своїй галузі 
і показник безкомпромісної 

якості. Ці навички ми об’єд-
нуємо в унікальному асорти-
менті та дизайні», - сказав Пі-
тер Бауманн.

Liqui Moly Special Edition від 
Playboy:

• Autopflege Set (bestehend 
aus Scheiben Reiniger Schaum, 
Glanz Politur und Kunststoff 
Reiniger)

• Radpflege Set (bestehend 
aus Reifen Glanz Schaum und 
Felgen Reiniger)

• Speed Additiv Diesel
• Speed Additiv Benzin
• Nachfüllöl 5W-30
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Trost-Schau Awards 2016  
Нагорода LIQUI MOLY

Більше 250 представників 
різних галузей брали участь 
в щорічній автомобільній 
виставці Trost-Schau Awards. 
Щороку організатори вистав-
ки видають нагороди за різни-
ми категоріями. Не раз ком-
панія LIQIUI MOLY отримувала 
нагороду Trost-Schau Awards.

У цьому році в LIQIUI MOLY 
грунтовно підготувалися до 
виставки. Стенд був з різних 
наочних прикладів, де відвіду-
вачі могли побачити вживу як 
олива або присадка очищає і 
«лікує» мотор. Це підняло інте-
рес клієнтів.

Компанія LIQIUI MOLY от-
римала нагороду в категорії 
«Хімія і аксесуари».

Регіональний менеджер LIQUI MOLY Вернер Лемкемпер (Werner Lehmkemper ) (в центрі) от-
римав нагороду з рук CEO Trost-Schau-Award Норберта Неухауса (Norbert Neuhaus) і менедже-
ра з продажів Каті Шехтрель (Katja Schechterle)
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LIQUI MOLY пропонує вирішення 
глобальних проблем

екологічно чисті

Технологи компанії LIQUI 
MOLY завжди намагаються 
знайти рішення для всіх типів 
автоіндустрії. Зважаючи на 
світову проблему екології, 
вони розробили спеціальні 
мастила для великої промис-
лової техніки, які не забрудню-
ють навколишнє середовище. 

З ростом економіки та вдо-
сконаленням технологій в усіх 
містах будується неймовірна 
кількість багатоповерхівок та 
хмарочосів. Втілення таких 

проектів неможліве без втру-
чання промислової техніки, та-
кої як крани та самоскиди. Ве-
ликогабаритна техніка також 
застосовується у сільському 
господарстві. Через те, що 
дуже багато галузей викори-
стовують такі машини, еколо-
гія сучасного світу страждає. 
Це і змусило провідних фахів-
ців LIQUI MOLY задуматися 
над вирішенням данної про-
блеми.

«Наша компанія є одним з ви-

робників, що можуть втілити в 
життя проект такого маштабу і 
може наносити лейбу Ecolabel 
на свою продукцію. Вже один 
цей факт змушує нас пишати-
ся своїми досягненнями. Інші 
виробники роблять якісний 
продукт, але він не є еколо-
гічно чистим. Ми, в свою чер-
гу, намагаємося боротися з 
проблемами не тількі двигуна, 
а й з більш глобальними», - 
зізнається Гюнтер Хаймаєр.
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Агенти LIQUI MOLY
LIQUI MOLY шукає партнерів

Шановні Партнери, Друзі!
ТОВ «КАМІОН-ОІЛ», офіцій-

ний і ексклюзивний імпортер і 
дистриб’ютор моторних олив 
торгових марок LIQUI MOLY і 
BIZOL в Україні, оголошує про 
старт нового проекту «АГЕН-
ТИ».

Ми запрошуємо до співпраці 
приватних підприємців і ком-
панії, в таких областях як: Він-
ницька, Волинська, Житомир-
ська, Закарпатська, Київська, 
Кіровоградська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, Терно-
пільська, Хмельницька, Чер-
каська та Чернігівська, які 
мають бажання і можливості 
продавати продукти від імені 
компанії «КАМІОН-ОІЛ».

Фінансові умови - винагоро-
да агента, може бути як ос-

новний так і додатковий за-
робіток для підприємця або 
компанії. Агентська винаго-
рода виплачується від кожної 
сплаченої клієнтом одиниці 
товару за організованою Вами 
угодою. Виплата винагоро-
ди на розрахунковий рахунок 
Вашої компанії або Ваш раху-
нок приватного підприємця. 
Проект не передбачає пра-
цевлаштування в компанію. 
Зобов’язання: викуповувати 
товар у компанії або інвесту-
вати гроші. Усі взаємовідноси-
ни між партнерами юридично 
супроводжуються підписаним 
агентським договором. 

Зі свого боку компанія бере 
на себе зобов’язання з тех-
нічного навчання та супрово-
ду партнерів (АГЕНТІВ), а так 

само надає можливість пра-
цювати в програмному забез-
печенні, що дозволяє бачити 
як своїх клієнтів, так і відсте-
жувати всі операції і винаго-
роду агента. За Вами - пошук 
клієнта, підготовка документів 
(заявок) для продажу това-
ру, контроль заборгованості 
клієнта. Клієнт зробив розра-
хунок за товар нам - у Вас з’я-
вився дохід!
__________________________
Для постановки уточнюючих 

питань, оформлення співпраці 
і початку продажів - зв’яжіться 
з нами:
Забарний Олег Леонідович, 
комерційний директор

(067) 234-22-80, 
(044) 585-43-40
zol@camion.com.ua
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Подарунок на 50-ти річчя
від  LIQUI MOLY

Пітер Бауманн (директор з 
маркетингу Liqui Moly) і Сан-
дро Кортезе вітають пере-
можця Ральфа Херцберга і 
його пасинка Тобіаса.

В подарунок Ральф отри-
мує ексклюзивний Honda CBR 
600 RR в розробці команди 
IntactGP. Honda CBR 600 RR 
це спеціальний випуск, яких є 
тільки одинадцять примірників 
по всьому світу.

Обмежена серія виробляла-
ся в дизайні гоночних IntactGP, 
в LIQUI MOLY в якості спонсо-
ра. 120 кінських сил, до 250 

кілометрів на годину. Він має 
клас - «Street Legal», так що 
може показати свою продук-
тивність і за межами гоночних 
трас.

Переможець вже має сім 
мотоциклів. Під номером 
вісім тепер буде ексклюзивна 
Honda CBR 600 RR. «Цей приз 
- не просто мотоцикл для 
Ральфа. В цьому році незаба-
ром йому виповнеться 50. І це 
приголомшливий подарунок 
на такий ювілей»,- прокомен-
тував Пітер Бауман

Розіграш LIQUI MOLY

Новини
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«Цей приз
не просто мотоцикл

для Ральфа.
В цьому році

приголомшливий подарунок»
йому виповнеться 50.

І це

Пітер Бауман
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LIQUI MOLY ще ближче до Вас
LIQUI MOLY в OceanPlaza

Дорогі друзі, ми стали ще 
ближче до вас. В Ocean Plaza, 
що знаходиться на Либідсь-
кій площі в Києві, відкрився 
фірмовий магазин MasloBaza.
com. Це вже дев’ята за ра-
хунком точка видачі в Києві і 
другий фірмовий магазин. У 
магазині завжди є в наявності 
значно більший, в порівнянні 
з точкою видачі, асортимент 
продукції брендів LIQUI MOLY 
і BIZOL. Якщо необхідного вам 
товару немає в наявності, ми, 
звичайно ж, з радістю доста-
вимо його для вас. Крім того, 
в магазині завжди можна от-
римати консультацію і визна-

читися з вибором моторної 
або трансмісійної оливи, при-
садок, автохімії та автокосме-
тики наших брендів, а також 
оформити замовлення або 
придбати наявні товари.       

Будемо раді бачити Вас в 
бутіковій галереї Ocean Plaza 
на 1-му поверсі навпроти кас 
«Ашан»

Новини
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bau Magazin
    Німеччина

 Квітень 2016

  KFZ 
Wirtschaft

    Німеччина
 Квітень 2016
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NFM, 
Німеччина
Квітень 2016

   AMZ
    Німеччина
              Січень 2016
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Töff
    Німеччина

 Квітень 2016
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