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В новий рік з новими звершеннями. Компанія 
LIQUI MOLY десятий рік поспіль отримала 
нагороду як кращий бренд у номінації «масла та 
присадки» за результатами опитування читачів 
одного з найпопулярнішого журналу в Німеччині. 
Це ще раз підтверджує якість продукції та досвід 
компанії. 
Бренд LIQUI MOLY перейшов на новий рівень 

спонсорування. Тепер синьо-червоний логотип 
буде прикрашати одинадцять гонок Formula 1. 
Керівництво компанії не збирається зупинятися. 
Нова стратегія - зусередитися на інших країнах та 
залучити тисячі, а може і мільйони шанувальників.  

Слово редактора

Шановні
колеги та
 партнери

З Повагою
Головний редактор 
Пілатова Мар’яна
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ВИБІР ЧИТАЧІВ

Нічого нового в світі мастил: 
LIQUI MOLY залишається 
провідним брендом.
Читачі Auto Zeitung визнали 

LIQUI MOLY найкращим 
брендом 2019 року. У 
номінації «засоби по догляду 
за автомобілем» німецький 
бренд посів друге місце. 
Читачам Auto Zeitung 
ясно одне: LIQUI MOLY - 
найкраща марка масла. У 
2011 році ми вперше були 
визнані кращим брендом і 
з тих пір ми продовжуємо 
утримувати лідируючі позиції. 
«Ви можете подумати, що 
ми звикли до цього, але це 
не так. Ми працюємо дуже 
старанно щороку, і ми завжди 
раді отримати нагороду в 
наступний раз», - каже Пітер 
Бауманн, керівник відділу 
маркетингу в LIQUI MOLY.
Понад 600 000 читачів були 

покликані голосувати за 
кращі бренди, пов’язані з 

темою автомобілів. У категорії 
мастильних матеріалів 
ситуація не змінилася: LIQUI 
MOLY утримує там лідируючі 
позиції вже майже десятиліття. 
Керівник відділу маркетингу 
Пітер Бауманн пояснює чому: 
«Повторення можуть стати 
нудними, але не в цьому 
випадку. Штамп Top Brand 
- це цінний інструмент для 
нас, який ми використовуємо 
протягом всього року в 
рекламі, на етикетках і багато 
в чому іншому».
Наш успіх в голосуванні 

читачів підтверджує і зміцнює 
відмінну репутацію нашого 
бренду серед читачів, які є 
автолюбителями і експертами.
«Штамп Top Brand впливає 

навіть на людей, які лише 
час від часу цікавляться 
тематикою, оскільки він 
забезпечує незалежну 
оцінку якості - в кінці кінців, 
голос читачів є чисто 

демократичним.
У асортименті продукції 

LIQUI MOLY також є засоби по 
догляду за автомобілем. Вони 
також користуються дуже 
високим рівнем популярності 
серед читачів Auto Zeitung. 
Як і в попередні роки, бренд 
LIQUI MOLY посів друге місце 
в цій категорії. 
«Ми також дуже цінуємо 

цей результат - в кінці кінців, 
LIQUI MOLY відома більшості 
читачів як марка масла, а 
тільки потім бренд, який 
виробляє автокосметику», - 
говорить керуючий директор 
Гюнтер Хірмайер.
Наші цілі для голосування 

в 2020 році чітко визначені: 
закріпити наш десятий титул 
в категорії «масла і присадки» 
і продовжувати працювати 
над тим, щоб вийти на перше 
місце в категорії «засоби по 
догляду за автомобілем».

Кращий бренд 2019

Bestseller
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LIQUI MOLY & Formula 1

ЛЕГЕНДАРНІ ПЕРЕГОНИ

Bestseller
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Компанія LIQUI MOLY почала 
рік з сенсації. Німецький бренд 
спонсорує Формулу 1. Черво-
но-синій логотип буде видно 
на трасі в одинадцяти гонках. 
«Ці легендарні гонки дивлять-
ся понад мільярд глядачів і 
телеглядачів. Для нас це пре-
красний спосіб розповісти про 
себе і довести, що ми кращі», - 
говорить генеральний дирек-
тор Ернст Прост. Вперше ло-
готип Ви зможете побачити на 
Гран-прі Бахрейну 31 березня. 
«Формула 1 - це топові гонки 
світу, а ми кращий бренд для 
обслуговування автомобілів. 
Це відмінний тандем», - пояс-
нює Прост.

Звичайно така рекламна 
кампанія обійдеться LIQUI 
MOLY в пару мільйонів, але це 
принесе величезну користь 
авторитету компанії.  Глава 
компанії стверджує, що тепер 

співпраця LIQUI MOLY і Форму-
ли 1 вийшла на новий рівень і 
принесе набагато більше ко-
ристі. «Якщо ви хочете досяг-
ти висот, то за них доводить-
ся платити. Для нашої компанії 
це не перший досвід співпраці 
в гонках Формули 1. У 2000-
х роках ми спонсорували ко-
манду «Jordan», але в цьому 
році це спонсорство іншого 
рівня», - говорить генераль-
ний директор.

Мета цієї рекламної компанії 
- довести, що масла і присад-
ки - це не просто витратний 
матеріал. Це «ліки» для мото-
ра і коробки і «вітаміни» для 
автомобіля. 

«Масла і присадки роблять 
свою роботу непомітно, гли-
боко в двигуні. Вони є продук-
тами, які водії не помічають, а 
просто радіють чудовій роботі 
мотора. А це не тільки заслу-

га хорошого мотора. Це ще і 
плідна праця масел та приса-
док», - каже Ернст Прост.

LIQUI MOLY спонсорує вели-
ку кількість локальних і між-
народних проектів по всьому 
світу. Це і Чемпіонат Світу з 
мотоперегонів MotoGP і Чем-
піонат TCR для автогонщиків. 
Так само компанія LIQUI MOLY 
спонсорує спортивні команди 
з баскетболу, футболу, ганд-
болу та хокею. Не так давно 
був підписаний контракт на 
спонсорство легендарної ко-
манди Chicago Bulls.

«Ми завжди орієнтуємося 
на споживача. Для того, щоб 
наш бренд почали викори-
стовувати люди, їм потрібно 
спочатку розповісти про нас. 
Ми розуміємо, що величезна 
частина наших клієнтів лю-
блять автогонки і мотогонки, 
але так само нам зрозуміло,

Bestseller
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що серед них є і ті, хто фа-
натіє від футболу, баскетболу 
або іншого спорту, не пов’я-
заного з автомобілями і мо-
тоциклами. Але Формула 1 
- це скоріше іміджевий хід. Це 
вища ліга», - коментує Пітер 
Бауман, директор відділу мар-
кетингу LIQUI MOLY.

Справа в тому, що в Німеч-

чині компанія LIQUI MOLY до-
сягла вершини. З 2010 року 
читачі провідних німецьких 
журналів вибирають LIQUI 
MOLY кращим брендом ма-
стильних матеріалів. «Ми за-
ймаємо таку високу і тверду 
позицію на нашому внутріш-
ньому ринку, що ми зрозумі-
ли, що тут нам просто нікуди 

рости. Нам потрібно рухатися 
далі. Тепер ми налаштовані 
орієнтуватися на експорт», - 
каже Ернст Прост.

Bestseller
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Сьогоднішній світ стрімко 
змінюється. Створюються та 
удосконалюються нові техно-
логії, автоматизуються проце-
си, покращується якість про-
дукту і все це для вирішення 
завдань сучасного споживача. 

Якщо дивитися зі сторони 
виробника, компанія LIQUI 
MOLY постійно вдосконалює 
свої продукти, щоб відповіда-
ти поточним реаліям та потре-
бам ринку. 

З минулого місяця лінійка 
продуктів Special Tec перетер-
піла технологічні та візуальні 
зміни етикеток, про яких хоче-
мо Вам розповісти.

LIQUI MOLY звертає увагу на 
спеціалізацію масла і тепер на 
етикетці Special Tec DX1 5W-30 
клас в’язкості менш помітний, 
так як це стало менш актуаль-

но. Також і на Special Tec AA 
основна увага приділена кла-
сифікаціям: API SN Plus + RC, 
ILSAC GF-5 та допуску нового 
покоління Dexos1 Gen 2 від 
General Motors. Одна з про-
блем, яку вирішують ці спец-
ифікації - це захист від LSPI. 

Що таке LSPI і чому це про-
блема?

Двигуни з прямим вприску-
ванням палива і турбонадду-
вом стали досить популярни-
ми в світі, але при експлуатації 
даних моторів, автовиробники 
почали отримувати зворотний 
зв’язок, пов’язаний з ефек-
том передчасного займання 
паливної суміші. Цей ефект 
і отримав назву LSPI — Low 
Speed Pre-Ignition.

Крім цього, в Special Tec 
AA оновилась рецептура, а 

абревіатура RC на обох про-
дуктах відображає відповід-
ність більш жорстким вимогам 
по зносу та енергозбережен-
ню.

Продукт Special Tec AA є су-
часною та оновленою авто-
мобільною оливою, яка також 
є сумісною зі старою рецепту-
рою.

Раніше оливи призначались 
для легкових автомобілів, але 
тепер оливи Special Tec АА 
10W-30 призначені винятково 
для найсучасніших вантажівок 
з новітніми допусками та спец-
ифікаціями:

• ACEA E9
• API CK-4
• Volvo VDS 4.5
• Ford WSS-M2C171-F1
• JASO DH-2
• MB 228.31 

Оновлення в лінійці Special Tec
НОВИНКИ

Новини
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Успіх онлайн
КОРИСТУВАЧІ «СВІТОВОЇ ПАВУТИНИ» ДОЛУЧИЛИСЯ ДО LIQUI MOLY

Перша всесвітня маркетин-
гова онлайн-кампанія LIQUI 
MOLY мала шалений успіх. 
Німецький бренд запустив 
рекламу в інтернеті на 50-ти 
мовах в 128 країнах на почат-
ку 2019 року. Більше одного  
мільярда користувачів мережі 
бачили цю онлайн кампанію. 
«Ми ставили собі за мету один 
мільярд переглядів, а отрима-
ли 1,6 мільярда переглядів. 
Кампанія пройшла набагато 
краще, ніж навіть наша по-
ставлена   «планка». Велику 
кількість реклами було на-
правлено на німецький ринок, 
але також ми звернули увагу і 
на сильних міжнародних пар-
тнерів, таких як США. Не див-
лячись на це, ми включили в 
компанію такі маленькі ринки 
як Того, Гаїті і Монголія », - 
каже Ернст Прост.

В ході рекламної кампанії 
було проведено конкурс. 
Призом була поїздка на один 
з етапів гонки MotoGP по 
VIP-квитками. Переможцями 
розіграшу стали Джон Йестер 
з Іслі в Південній Кароліні, 
США, який виграв поїздку до 
Берліна, і Франк Стегон-Шил-
лі з Дюссельдорфа в Німеч-
чині, який виграв поїздку в 
Нью-Йорк. В ході компанії до 
інтернет-ресурсів LIQUI MOLY 
додалося понад 25 000 «фо-
ловерів». «Ця кампанія мала 
величезний успіх. Ми дуже за-
доволені результатами і буде-
мо працювати над новою про-
грамою », - каже Ернст Прост.           
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Спеціаліст з мастил і приса-
док посів друге місце в номіна-
ції «Кращий бренд року». У 
січні LIQUI MOLY отримала 
свою першу велику нагороду 
в Великобританії. Німецький 
фахівець з мастил і присадок 
посів друге місце в категорії 
«Марка року для мотоциклет-
ної продукції». «British Dealer 
News», найбільший журнал в 
Великобританії, провів опиту-
вання, в якому взяла участь 
величезна кількість читачів. 
За підсумками з’ясувалося, 
що LIQUI MOLY набирає по-
пулярність і в Королівстві. 
Через те, що англійська пого-
да, як усім відомо, не відріз-
няється холодною зимою, а 
в основному осіння, круглий 
рік на острові можна вико-
ристовувати мотоцикл, як 
транспортний засіб. Ще один 
«плюс» для мотоциклістів - це 
вузькі міські вулички. Набага-
то зручніше маневрувати по 
місту на двоколісному транс-

порті, ніж на чотириколісно-
му. Саме через стан погодних 
та дорожніх особливостей, 
Великобританія одна з країн, 
де мотоцикл або мопед мож-
на зустріти частіше, ніж ав-
томобіль. Через це нагорода 
стає набагато більш цінною, 
так як країна з великою кіль-
кістю мото-транспорта на 
дорогах обрала саме LIQUI 
MOLY.

Німецькій бренд пропонує 
широкий асортимент хімікатів 
для мотоциклів, які включа-
ють не тільки моторні масла і 
присадки, але також вилочні 
й трансмісійні масла, сервісні 
продукти, такі як очисники 
ланцюгів, засоби по догляду, 
а також аксесуари для вико-
ристання хімікатів. «Ми охо-
плюємо весь спектр хімічних 
продуктів для всіх роздріб-
них продавців і райдерів - все 
з одних рук і узгоджені один 
з одним. Ми стараємося і ця 
нагорода - велика честь для 

нас», - каже Ібрагім Меміс, 
який відповідає за діяльність 
LIQUI MOLY в Великобританії. 
«Наша участь в MotoGP, без-
умовно, сприяла цьому, а та-
кож відмінній роботі, викона-
ної нашим імпортером Bike it. 
Великобританія стала одним 
з провідних ринків в світі для 
мотоциклетної продукції ком-
панії LIQUI MOLY.

Кожен роздрібний про-
давець мотоциклів і мото-
ролерів знайомий з «British 
Dealer News». Журнал є ос-
новним джерелом інформа-
ції для всіх, хто займається 
продажем мотоциклів. Ібрахім 
Меміс не очікував, що LIQUI 
MOLY так добре впорається з 
голосуванням читачів. «Мас-
ла і присадки досить технічні 
продукти і не так помітні в по-
всякденному житті. Той факт, 
що вони досягли такого висо-
кого рівня в сприйнятті про-
фесіоналів, є великим досяг-
ненням», - каже Маміс.

Новини

«Мото-нагорода» LIQUI MOLY 
КРАЩІ В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
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У середині лютого 2019 
року компанія LIQUI MOLY 
представила свою про-
дукцію на виставці ACMA 
Automechanika в Нью-Делі. 
Компанія продемонструвала 
деякі абсолютно особливі 
моторні масла. Йдеться про 
Molygen New Generation. Яс-
краве зелене забарвлення 
продуктів Molygen - їх особ-
ливість. Не відразу автовлас-
ники звикли до неприродно-
го для масла кольору, але 
спробувавши і переконав-
шись, що це працює, вони 
змінили свій скептицизм. 
«Такий колір досягається 
за рахунок їх особливого 
компоненту для захисту від 
зносу, в основному через 
використання вольфраму», 
- говорить Майкл Карл, ме-
неджер з експорту в LIQUI 
MOLY.

Хімічні добавки в Molygen 
New Generation згладжу-
ють металеві поверхні все-
редині двигуна, вирівнюючи 
навіть мікроскопічні нерів-
ності. Це знижує тертя в дви-
гуні і, отже, витрату палива. 
Вони також забезпечують 
захист від зносу. Фактично, 
в порівнянні зі звичайними 
моторними маслами тієї ж 
якості, вони знижують знос 
до 30 відсотків. Особли-
во це масло підходить для 
автомобілів з функцією ав-
тозапуску або зупинки при 
русі в міських умовах. Таким 
мотором потрібне дуже якіс-
не масло, так як найбільше 
навантаження для мотора, 

якщо ми не говоримо про 
гоночні траси, це постійні 
зупинки і запуски двигуна. 
Розробники таких моторів 
додали роботи виробникам 
мастильних матеріалів.

Моторні масла LIQUI MOLY 
доступні в шести варіантах 
в’язкості: 5W-20, 5W-30, 5W-
40, 5W-50, 10W-30 і 10W-40. 
Вони відповідають стандар-
ту API SN і - в залежності 
від в’язкості - підходять для 
широкого спектру різних мо-
делей, особливо азіатських. 
«Таке масло виробляється 
тільки в Німеччині і тільки на 
нашому заводі. Більше ніхто 
не представляє таке масло», 
- говорить Карл.

Новини

Зелене мастило
MOLYGEN NEW GENERATION
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LIQUI MOLY Bathurst 12 Hour 
є ключовим маркетинговим 
компонентом для перевірки 
олив і присадок. В останній 
день січня почалися захоплю-
ючі перегони на витривалість 
«LIQUI MOLY Bathurst 12 Hour». 
Це не просто перша гонка в 
році, це початок гоночного се-
зону для LIQUI MOLY. «Ми ко-
жен рік з нетерпінням чекаємо 
захоплюючої сутички і реву 
моторів», - сказав Пітер Бау-
манн, директор відділу марке-
тингу LIQUI MOLY.

Вперше компанія LIQUI 
MOLY організувала і дала на-
зву «LIQUI MOLY Bathurst 12 
Hour» в 2013 році. Перша гон-
ка проходила в Маунт-Пано-
рама. Тепер ця гонка на ви-
тривалість перетворилася в 

традицію і стала щорічною. На 
перший погляд - нічого склад-
ного, але пілоти їдуть не тільки 
вдень, а і вночі і це дуже важко 
фізично не тільки машині, але 
і пілоту. Звичайно компанія 
LIQUI MOLY може допомогти 
тільки автомобілю, пілоти ж 
повинні впоратися самі.

«Завдяки цим щорічним зма-
ганням у нас з’явилося багато 
фанатів в Австралії. Крім цього 
на гонку приїжджає величезна 
кількість пілотів з інших країн 
і це приваблює вболівальників 
зі всього світу. Це підвищує ін-
терес до нашої марки », - каже 
Пітер Бауман.

Після гонки «24 Hours of 
Daytona», яка проводиться 
в США, LIQUI MOLY Bathurst 
12 Hour - це наймасштабніша 

гонка на витривалість в світі. 
Цей факт вказує на те, що 
продукція LIQUI MOLY гото-
ва до будь-яких випробувань. 
Пілоти використовують масла 
і присадки німецького брен-
ду протягом всієї гонки. «Для 
того, щоб машина вижила піс-
ля 24 годин екстремальних 
навантажень, Вам просто по-
трібно мати відповідне масло 
в двигуні», - каже Пітер Бау-
манн.

Компанія LIQUI MOLY планує 
продовжувати щорічну тра-
дицію до 2022 року. «Це буде 
тоді ювілейна десята гонка і 
ми зможемо подивитися на 
результати нашої роботи», - 
стверджує директор відділу 
маркетингу LIQUI MOLY.

Спорт

LIQUI MOLY Bathurst 12 Hour
ВИТРИВАЛІСТЬ І НАЙВИЩА ПРОДУКТИВНІСТЬ
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Чинний чемпіон серії TCR 
Asia і TCR Middle East Лука 
Енгстлер підтвердив свою 
участь в чемпіонаті TCR Ма-
лайзії 2019 року. 18-річний 
хлопець виступав на Hyundai 
i30 за команду, яку очолює 
його батько Франц Енгстлер. 

Молодий пілот водив 
Volkswagen Golf GTI TCR в 
TCR Asia і TCR Middle East в 
минулому році, але пересів 
на Hyundai в середині сезону 
чемпіонату TCR Germany, по-
сівши друге місце, вигравши 
три з п’яти останніх гонок.

На старті першої гонки TCR 
Malaysia 2019 на міжнарод-
ній трасі Сепанг Лука Енгст-

лер обійшов Роберта Хаффа 
і здобув перемогу в першому 
раунді серії. Боротьба була 
запеклою. Було багато ба-
талій. На 8-му колі, Хафф 
вирвався вперед і обігнав 
Луку Енгстлера, але син до-
свідченого гонщика не здався 
і через деякий час повернув 
свою позицію лідера. Вреш-
ті-решт він перетнув фінішну 
лінію з запасом 1,8 секунди, 
отримавши за гонку 29 очок. 

Його сокомандники Кей 
Джордан і Адам Халід посіли 
п’яте і шосте місце. За підсум-
ком гонки Джордан отримав 
10, а Халід 8 очок. 

TCR Малайзія - Гонка №1
1) Лука Енгстлер (Liqui Moly 

Team Engstler, Hyundai i30 N 
TCR), 11 кіл

2) Роб Хафф (TeamWork 
Motorsport, Volkswagen Golf 
GTI TCR), 1,804

3) Мартін Риба (Brutal Fish 
Racing, Volkswagen Golf GTI 
TCR), 9,539

4) Дуглас Ху (Viper Niza 
Racing, CUPRA TCR), 10.178

5) Кей Джордан Liqui Moly 
Team Engstler, Volkswagen Golf 
GTI TCR), 12.528

6) Адам Халід (Liqui Moly 
Team Engstler, Volkswagen Golf 
GTI TCR), 13,529

Спорт

Перемога LIQUI MOLY Engstler
TCR MALAYSIA



21
LIQUI MOLY news

  [січень-лютий 2019] Ukraine

Спорт



22
LIQUI MOLY news
[січень-лютий 2019] Ukraine

Спорт

З початку 2019 року LIQUI 
MOLY спонсорує спортивну 
команду з хокею «Динамо 
Мінск» у Білорусії. Синьо-чер-
воний логотип можно буде 
побачити ще і на чарівних 
дівчатах, які вболівають за 
команду  «Динамо Мінск». 
Також глядачі будуть мати 
можливість виграти приємні 
призи від LIQUI MOLY.

Хокей з Білорусії
TCR MALAYSIA
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