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Ми продовжуємо розповідати Вам про події у 
світі LIQUI MOLY. 
Німецька компанія LIQUI MOLY поповнила свій 

асортимент оливами для автомобілів марки FORD 
і розробила новий продукт для дизельних човнів. 
Ернст Прост ще раз нагадав, що він бачить 
компанію LIQUI MOLY не просто як бізнес, а 
вважає, що LIQUI MOLY – це сім’я.
А LIQUI MOLY Україна представила оновлену 

мережу Авторизованих Сервісів LIQUI MOLY у 
Вінниці і не збирається на цьому зупинятися. 

Слово редактора

Шановні
колеги та
 партнери

З Повагою
Головний редактор 
Пілатова Мар’яна
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«Ми більше, ніж просто 

Ми - сім’я» »
сімейний бізнес
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У 2016 році компанія LIQUI 
MOLY виробила майже 80 ти-
сяч тонн мастильних матеріалів 
і заповнили більше 14 мільйонів 
банок. Кількість співробітників 
збільшилася на 60 осіб. Зараз 
в компанії працює в загальній 
складності 791 співробітник. 
«Вони є ключем до нашого успі-
ху», - говорить Ернст Прост, ге-
неральний директор LIQUI MOLY. 
«Ви можете бачити наш розвиток 
тільки тому, що ми виробляємо 
свою продукцію тільки з мотиво-
ваними людьми, які зацікавлені 
в тому, щоб рухати LIQUI MOLY 
вперед кожен день. Успіхи ком-
панії і стабільність - це плідна ро-
бота наших співробітників. Дуже 
важливо, що діти наших підлег-
лих теж приходять на співбесіди. 
Ми більше, ніж просто сімейний 
бізнес. Ми - сім’я », - каже Прост.

Продажі в Німеччині виросли 
лише на 7 відсотків у минулому 
році. Це було більше, ніж очіку-

валося: на внутрішньому ринку 
LIQUI MOLY має велику частку 
ринку і її доволі важко збільшити.

В експорті ситуація була кра-
щою. Компанія досягла збіль-
шення продажів на 15 відсот-
ків. Це відбулося, в основному, 
через стрибки в продажах на 
ключових ринках, таких як США 
(зростання на 40 відсотків) і Ки-
тай (зростання на 70 відсотків).

LIQUI MOLY тепер генерує дві 
третини своїх доходів за кордо-
ном - і ця тенденція розвиваєть-
ся завдяки 51 співробітнику від-
ділу експортних продажів. «Наші 
менеджери проводять половину 
свого робочого часу на місці з 
нашими клієнтами, підтримуючи 
їх у реалізації концепцій і страте-
гій. І сотні контейнерів з нашою 
продукцією відправляються по 
всьому світу щомісяця», - гово-
рить 

генеральний директор.
LIQUI MOLY також робить успі-

хи в «екзотичних» країнах, таких 
як Ірак, Алжир і Туркменістан. У 
той час коли конкуренти, як пра-
вило, не поставляють багато то-
вару на ці ринки, LIQUI MOLY ви-
трачає доволі багато ресурсів на 
те, щоб реалізовувати там свою 
продукцію. Про це дуже часто 
говорить Ернст Прост в своїх ін-
терв’ю.

Широка програма інвестицій в 
новий завод буде завершена в 
наступному році. LIQUI MOLY пра-
цює над введенням нового про-
грамного забезпечення компанії, 
а також планує модернізувати і 
автоматизувати його виробничі 
потужності. «Автоматизація не-
обхідна, щоб мати можливість 
впоратися зі зростанням попиту 
і полегшити нашим співробітни-
кам фізично важкі роботи», - 
каже Ернст Прост.

LIQUI MOLY на висоті

LIQUI MOLY - це сім’я
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Новини

Нове мастило для 
нових «Фордів» 

LIQUI MOLY та Ford

Німецький експерт мастил і 
присадок LIQUI MOLY тепер за-
пускає нове масло для сучасних 
дизельних моделей Форда TDCi: 
LIQUI MOLY Special Tec F 0W-30.

Це масло відповідає стандарту 
Форд WSS-M2C 950-A, і було 
розроблено спеціально для ав-
томобілів з дизельним двигуном 
TDCi з модельного року 2014. 
Цей продукт, за рахунок своєї 
формули, знижує витрату пали-
ва, а також забезпечує високу 
ступінь захисту від зносу.

Серія LIQUI MOLY Special Tec F 
складається з моторних масел, 

які придатні для використання 
тільки в дуже конкретних мо-
делях. «F» в назві вказує на те, 
що це масло саме для моделей 
Ford. На додаток до нового мас-
ла в серії Special Tec F з’явилося 
ще одне, яке призначене для 
старіших моделей - Special Tec F 
5W-30.
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Розвиток 
«човнової програми» 

LIQUI MOLY
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Розвиток «човнової програми» 
LIQUI MOLY 

НА ВОДІ

«Якщо на борту Вашого ди-
зельного судна є Marine Diesel 
Protect, то Ви можете спокійно 
відходити хоч в кругосвітню по-
дорож», - говорить Ян Фольк, 
відповідальний за «човнову про-
граму» LIQUI MOLY.

Також цей продукт, як пра-
вило, використовується для 
обслуговування суден, які не 
експлуатувалися протягом три-
валих періодів або не переміща-
лися дуже довго. Хімічний склад 
дизельного палива змінюється 
з плином часу. Можуть утвори-
тися смолоподобні залишки, які 
блокують форсунки і фільтри. 
Нова формула Marine Diesel 
Protect уповільнює процес зно-
су дизельного двигуна і захищає 
його від шкідливого окислення.

Marine Diesel Protect також за-
безпечує захист від мікробного 
забруднення. Бактерії і цвіль по-
ширюються в періоди простою, 
утворюючи слиз, яка блокує 
паливний фільтр. Marine Diesel 
Protect бореться з цими мікроор-
ганізмами. Добавка також вида-
ляє відкладення з всієї паливної 
системи і забезпечує ефектив-
ний захист від корозії. І, нарешті, 
він містить підвищене цетанове 
число, що робить паливо більш 
горючими. Таким чином, навіть 
після тривалих періодів простою 
двигун заводиться без проблем.

«Наш продукт Marine Diesel 
Protect як швейцарський армій-
ський ніж для всіх, хто володіє 
човном з дизельним двигуном. 
Замість того, щоб використову-
вати безліч різних добавок, ви 
можете використовувати одну», 

- говорить Ян Volk. 
Покращена Marine Diesel 

Protect була представлена впер-
ше на виставці «Boot» в кінці січ-
ня в Дюссельдорфі.
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«Якщо на борту Вашого дизельного судна є 

Marine Diesel Protect, то Ви можете спокійно 
відходити хоч в кругосвітню подорож»

Ян Фольк
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LIQUI MOLY впроваджує

В ногу з часом

Сайт liquimoly.com розширює 
свої можливості. До цього на ре-
сурсі можна було знайти доклад-
ну інформацію про продукцію і 
підібрати масло для конкретної 
моделі Вашого транспортного 
засобу, а сьогодні сайт містить 
багато порад і додатків для ком-
фортного користування.

На сайті Ви знайдете відповіді 
на будь-які питання. Вам розка-
жуть чи можна змішувати мотор-
ні мастила і дадуть базові відо-
мості про те, що таке моторне 
мастило насправді і з чого воно 
зроблено.

«liqui-moly.com є міжнародним 
входом в світ LIQUI MOLY», - го-
ворить Пітер Бауманн, дирек-
тор по маркетингу компанії LIQUI 
MOLY.
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«Цей ресурс є центром нашого 
міжнародного спілкування. Сайт 
відвідують більш ніж 250 000 
користувачів щомісячно», - про-
довжує Бауман.

Зараз liqui-moly.com доступ-
ний англійською, іспанською та 
французькою мовами.

 «Все більше і більше людей 
стають мобільними і нам про-
сто необхідно рухатися в ногу з 
часом. Саме тому, ми зробили 
додатки для смартфонів і план-
шетів », - каже Пітер Бауман.

Інформаційні інновації
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Сервіс LIQUI MOLY 
у Вінниці розширюється

Дилери LIQUI MOLY

Тепер якісне обслуговування 
доступно для комерційної тех-
ніки. Тисячі власників легкових 
авто Вінниці вже оцінили скру-
пульозний німецький підхід LIQUI 
MOLY до автосервісу. 

З початку роботи легково-
го сервісу ми просили кожно-
го клієнта, який у нас обслуго-
вувався, написати свій відгук і 
побажання щодо поліпшення 
сервісу.

 Спасибі всім що допомагаєте 
нам вдосконалюватися! Гаран-
товано кожне звернення і поба-
жання враховується в подаль-
шій роботі сервісу. Таким чином, 
завдяки Вашим побажанням, ми 
відкриваємо перший в місті АВ-
ТОРИЗОВАНИЙ СЕРВІС LIQUI 
MOLY для комерційних авто!

Дягилев Сергій (голова мережі АС LIQUI MOLY)
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Дягилев Сергій (голова мережі АС LIQUI MOLY)

Урочисте відкриття мережі АС LIQUI MOLY
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Бондарь Руслан (представник LIQUI MOLY Україна), Нечеталюк Олександр
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Нечеталюк Олександр, Надкерничний Ігор, Горбатюк Сергій, Озерянський Олександр, 
Дягилев Сергій

Бондарь Руслан (представник LIQUI MOLY Україна), Озерянський Олександр
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Сайт LIQUI MOLY українською

LIQUI MOLY Україна

Ми зробили перший крок 
по локалізації нашого порталу 
liquimoly.ua. Через численні про-
хання наших клієнтів ми переве-
ли наш основний сайт на україн-
ську мову. Тепер інформація на 
сайті доступна двома мовами 
- російською та українською. 
Українською мовою перекла-
дено всі елементи інтерфей-
су основного сайту, всі описи 
продуктів, новини, статті, тести 
та інші важливі матеріали за 
останні роки. Надалі весь новий 
контент буде розміщуватися на 
двох мовах. Якщо Вам зручніше 
користуватися нашим сайтом 
російською мовою, Ви можете 
скористатися перемикачем мов 
RU UA, який знаходиться у верх-
ньому правому куті сайту, поряд 
з формою входу і реєстрації.

Такі розділи нашого порталу 
як форум та інтернет магазин, 
а також мобільна версія сайту, 
поки що доступні тільки росій-
ською мовою. Локалізація даних 
розділів в наших планах на най-
ближче майбутнє.

Дякуємо що Ви з нами! Ми і 
далі будемо реагувати на Ваші 
побажання щодо поліпшення на-
шого сайту.
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Інтерв’ю з Ернстом Простом

LIQUI MOLY в «екзотичних» країнах

Компанія LIQUI MOLY експор-
тує свою продукцію в більш ніж 
120 країн світу. 

На перший погляд здається, 
що деякі з них не можуть прино-
сити прибуток, але за словами 
генерального директора Ернста 
Проста це не так.

 Ернст Прост: Ірак, Туркменістан 
і Алжир є одними з ключових 
країн-експортерів LIQUI MOLY.

 І саме це одна з причин нашо-
го успіху. Давайте візьмемо Ірак. 
Частини країни як і раніше займає 
Ісіда, в останні роки неодноразо-
во були спалахи насильства, що 
межує з громадянською війною і 
купівельної спроможності далекі 
від рівня європейського добро-
буту. Саме тому багато хто з на-
ших конкурентів пішов з цього 
ринку. 

Але насправді Ірак дає значні 
можливості, тим більше, що кон-
курентів там практично немає. 

У 2016 році ми досягли про-
дажів п’яти мільйонів євро в Іраку

Як це можливо?
Ернст Прост: Ми поєднуємо в 

собі якість «зроблено в Німеч-
чині» з місцевими знаннями на-
ших іракських імпортерів, з яки-
ми ми тісно співпрацюємо. Вони 
знають тонкощі своєї країни і ми 
не тиснемо на них. Вони віль-
но можуть вести маркетингову 
діяльність. І це правильно. 

Ми були б приречені на невда-
чу, якщо б пробували робити такі 
ж маркетингові прийоми, як ми 
робимо в Європі, в Іраку.

Навіть коли у них активний 
спад продажів, викликаний пев-
ним політичним становищем, ми 
завжди йдемо назустріч. Так як 
для нас повага набагато важ-
ливіше, ніж «швидкі гроші».

Чи відрізняється асортимент про-
дукції в цих країнах від асортименту 
в Німеччині?

Ернст Прост: Ні. Як прави-
ло, ми пропонуємо наш повний 
асортимент у всіх країнах. Але, 
звичайно ж, модельний ряд ав-

томобілів відрізняється і тому ми 
орієнтуємося на попит в тій чи 
іншій країні.

LIQUI MOLY шукає нішеві ринки 
в таких країнах, як Ірак, щоб мати 
можливість продовжувати рости?

Ернст Прот: Звичайно, ні. У 
нас дуже великий потенціал зро-
стання на основних ринках для 
цього. Конкуренція жорсткіше, 
але це дає стимул. Наше силь-
не зростання в США і Китаї ілю-
струє мою точку зору.

Кожен ринок має свої переш-
коди. В Японії дуже вимогливий 
ринок, наприклад. Це пов’яза-
но з культурою в основному. Це 
«примхливий» регіон. Саме тому 
ми набрали в штат експертів 
для «Азіатського напрямку». Ми 
сподіваємося з їх допомогою 
розширити нашу частку на ринку 
в Японії.
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LIQUI MOLY в спорті

Спонсорство LIQUI MOLY 

Компанія LIQUI MOLY взялася 
за зимові види спорту. Черво-
но-синій логотип можна було по-
бачити на Чемпіонаті світу з сан-
ного спорту в Інсбруку і на Кубку 
світу зі стрибків з трампліну у 
Норвегії.

«Минулої зими ми спонсорува-
ли лижників і нам сподобалося. 
Був дуже гарний зворотній зв’я-
зок. І в цьому році ми теж виріши-
ли спонсорувати спортсменів», - 
каже Пітер Бауманн, директор з 
маркетингу LIQUI MOLY.

В кінці січня пройшли змагання 
з санного спорту. Логотип LIQUI 

MOLY було видно на одязі спор-
тсменів, на банерах уздовж всієї 
траси та на фінішній прямій.

У Норвегії змагання розпоч-
нуться тільки в березні і будуть 
проходити в Осло, Ліллехаммер, 
Тронхейм і Вікерзунде.

Турніри в Австрії і Норвегії бу-
дуть додані до зимових видів 
спорту спонсорського пакета 
LIQUI MOLY, який вже включає в 
себе змагання в Європі, Північ-
ній Америці та Азії.

«Спорт - це мільйони глядачів. 
Ми хочемо брати участь в тако-
го роду змаганнях. Саме це дає 

нам відомість. Ми вже давно 
зрозуміли, що наші клієнти за-
хоплюються не тільки автогонка-
ми. Саме тому ми спонсоруємо 
різноманітні заходи», - говорить 
Пітер Бауманн.
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Персона

«Спорт - це мільйони 
глядачів» Пітер Бауман
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