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Компанія LIQUI MOLY намагається дивувати і 
радувати своїх клієнтів якомога частіше. Доказом 
цього є те, що бренд LIQUI MOLY вже в сьомий 
раз отримав перше місце за опитуваннями читачів 
найпопулярніших автомобільних журналів в 
Німеччині. Не дивлячись на перемогу, генеральний 
директор компанії Ернст Прост прокоментував це 
так: “Успіх - це не випадковий результат і не везін-
ня, а старанна щоденна робота. І зараз просто 
спочивати на лаврах було б найгіршим рішенням 
для бізнесу”.
Весна пора відкриттів і змін. Компанія почала 

спонсорство відомої американської хокейної 
команди «Los Angeles Kings», бере участь в 
Чемпіонаті Світу з хокею і спонсорує гандбол. 
Сподіваємося, що «спортивний» початок року 
буде збільшувати число перемог і в бізнесі.

Слово редактора

Шановні
колеги та
 партнери

З Повагою
Головний редактор 
Пілатова Мар’яна
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Компанія LIQUI MOLY в чер-
говий раз отримала визнання 
читачів «Auto Motor und Sport», 
«Auto Zeitung», «Auto Bild», «Motor 
Klassik»

  Німецький бренд кращий в 
категорії «мастильні матеріали». 
Сьомий рік поспіль компанія от-
римує нагороду та визнання чи-
тачів. Це певний рубіж. Зазвичай 
мало хто виграє 7 років поспіль, 
але LIQUI MOLY це вдалося.

«Ця нагорода дуже важлива 
для нас. Це не просто перемога, 
це визнання того, що продукція 
LIQUI MOLY стабільна і надійна, 
як швейцарський банк для на-
ших клієнтів », - говорить Пітер 
Бауман, директор з маркетингу  
LIQUI MOLY.

Компанія LIQUI MOLY 7 років 
поспіль випереджає такі ве-
личезні компанії як Shell і BP, 
будучи при цьому маленькою 
компанією в порівнянні з гігант-
ськими корпораціями.

Визнання читачів

«За багато років моторне мас-
ло практично стало складовою 
частиною автомобіля. Вимоги, 
що пред’являються до мастиль-
них матеріалів, постійно підви-
щуються, як втім, і очікування 
клієнтів. Завдяки нашим дослід-
женням і розробкам ми гаран-
туємо, що масла LIQUI MOLY 
завжди відповідають останнім 
стандартам», - говорить Девід 
Кайзер, відповідальний за до-
слідження і розробки.

Всі перемоги LIQUI MOLY - це не 
фарт, а результат плідної роботи 
фахівців. Компанія день у день, 
з року в рік удосконалюється і 
робить величезні кроки в техно-
логії розробки мастильних ма-
теріалів. Навряд чи знайдеться 
автомобіль, який неможливо 
буде обслужити за допомогою 
продукції LIQUI MOLY.

 «Ми хочемо продовжувати за-
лишатися номером один в май-
бутньому. Зрештою, результати 
опитування дуже впливають на 
інші ринки і є важливим елемен-
том на шляху до глобального 
бренду», - сказав Ернст Прост, 
генеральний дректор LIQUI MOLY

Перемога - це визнання 
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Рекордні продажі у історії компанії

Успіх LIQUI MOLY

Компанія LIQUI MOLY завжди 
рухається тільки вперед. Що-
року на розробку нових масел і 
присадок йдуть мільйони, але це 
дає свої плоди.

У березні 2017 доходи компанії 
досягли піку за всю історію - 49,2 
млн євро. «Вже на початку 2017 
року ми досягли чудових резуль-
татів», - каже Ернст Прост, гене-
ральний директор LIQUI MOLY.

У листопаді 2016 було по-
ставлено попередній рекорд 
- 45,5 мли євро. Зараз, менш 
ніж за півроку, цей показник 
збільшився на 8%. Ця позитивна 
тенденція добре простежуєть-
ся протягом останнього часу. 
126,1 млн. Євро - сума про-
дажів за перший квартал 2017 
року. Це на 11% вище аналогіч-
ного періоду минулого року. Це 
найуспішніший перший квартал 
за всю історію компанії.

Компанія LIQUI MOLY, завдяки 
грамотній роботі і якісної про-
дукції, вже багато років поспіль 
демонструє зростання обсягів 
продажів. У порівнянні з 2009 
роком, продажі зросли більш 
ніж в два рази. Але для Ернста 
Проста це не є чимось дивним. 
«Я багато разів говорив, що успіх 
- це не випадковий результат і 
не везіння, а старанна щоденна 
робота. І зараз просто спочива-
ти на лаврах було б найгіршим 
рішенням для бізнесу », - сказав 
Ернст Прост.
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«Успіх - це не випадковий 
результат, а старанна 
щоденна робота. 
І зараз просто спочивати на 
лаврах було б найгіршим рі-
шенням для бізнесу»

Ернст Прост
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Гандбол і LIQUI MOLY 
LIQUI MOLY у новому спорті

LIQUI MOLY спонсор гандболь-
ного турніру.

Компанія LIQUI MOLY спонсо-
рує найбільшу подію для люби-
телів гандболу. Змагання про-
ходять в рамках міжнародного 
турніру. Кращі європейські ко-
манди змагатимуться в турнірі 
LIQUI MOLY EHF. «Цей турнір 
міжнародного рівня повністю 
вписується в нашу стратегію 
просування марки LIQUI MOLY 
і підвищення її популярності за 
межами Німеччини», - каже Пі-
тер Бауманн, директор з марке-
тингу LIQUI MOLY.

Кубок EHF є змаганням євро-
пейських гандбольних клубів і 
його порівнюють з Лігою Європи 
в футболі. LIQUI MOLY не новачок 
в міжнародному гандболі. Рані-
ше компанія вже була присутня 
на чемпіонатах Європи і світу, а 
також на іграх міжнародного рів-
ня. «Гандбол викликає великий 
інтерес аудиторії і засобів масо-
вої інформаціі. Це особливо сто-
сується міжнародних турнірів ви-
щого рівня, таких як фінал Кубка 
EHF, тому ми вирішили стати 
титульним спонсором, взявши 
участь навіть в назві цієї події», - 
каже Пітер Бауманн.

Для Девіда Шлезака, Керуючо-
го директора Європейської фе-
дерації гандболу (EHF) Marketing 
GmbH, співпраця - це явна оз-
нака: «Участь великій міжнарод-
ній компанії, такий як LIQUI MOLY, 
на одному з головних подій EHF, 
підкреслює привабливість нашо-
го турніру на німецькому ринку, 

а також зростання популярності 
фіналу Кубка EHF з моменту по-
яви турніру в 2013 році ».

Поряд з правами на участь в 
назві турніру, бренд LIQUI MOLY 
також присутній на рекламних 
щитах і на підлоговому покритті 
арени.



13
LIQUI MOLY news

          [березень-квітень 2017] Ukraine

Спорт



14
LIQUI MOLY news
[березень-квітень 2017] Ukraine

Спорт

LIQUI MOLY у вищій лізі

LIQUI MOLY і Los Angeles Kings

Особливо це стосується чо-
тирьох основних видів спорту: 
американського футболу, бейс-
болу, баскетболу та хокею », - 
сказав директор з маркетингу. 
Саме тому був обраний хокей, 
а Los-Angeles Kings став послом 
бренду LIQUI MOLY. З більш ніж 
11 мільйонами вболівальників, 
«королі» є одними з найбільш 
популярних команд НХЛ в США 
і Канаді і, в даний час, вони одні 
з найуспішніших: Лос-Анджелес 
виграв чемпіонат у 2012 і 2014 
роках. Все це робить «Kings» 
дуже привабливим рекламним 
партнером.

Березень 2017 року - німецька 
компанія LIQUI MOLY і Los Angeles 
Kings домовилися про партнер-
ство на найближчі три сезони. 
«Ми - перший німецький бренд 
моторних масел, який входить 
в професійний спорт США. Це 
показує, наскільки для нас важ-
ливий цей ринок », - сказав ди-
ректор з маркетингу LIQUI MOLY 
Пітер Бауманн на прес-конфе-
ренції в Лос-Анджелесі.

Північна Америка - один з 
перспективних ринків для LIQUI 
MOLY. «Ось чому ми запускаємо 
цю рекламну кампанію в Північ-
ній Америці, - сказав Бауманн. -  
Хокейна команда НХЛ «Лос-Ан-
джелес Кінгз» була обрана тому, 
що в районі Лос-Анджелеса 
багато наших клієнтів, високий 
рівень купівельної спроможності 
і багато автомобілів німецьких 
марок».

У свій ювілейний рік, а LIQUI 
MOLY в цьому році виповнюєть-
ся 60 років, компанія ставить за 
мету домогтися високого зро-
сту популярності бренду в США 
і Канаді. «Ми протягом багатьох 
років отримуємо статус найпо-
пулярнішого бренду моторних 
масел в Німеччині, обігнавши 
глобальних гігантів, тому це дов-
гострокова мета, яку ми ставимо 
перед собою і в інших регіонах 
світу. Як і в Німеччині, для цьо-
го буде потрібно послідовний 
розвиток бренду, іноді з викори-
станням нестандартних заходів», 
- сказав Бауманн.

«Спорт популярний в Північній 
Америці і становить величезний 
інтерес для засобів масової ін-
формації.

«Ми - перший німецький бренд 
моторного масла в професійно-
му спорті Північної Америки, тому 
ми такі ж першовідкривачі, як і 
самі« королі », коли вони стали 
першою командою НХЛ з півдня 
США в 1967 році», - говорить Пі-
тер Бауманн.

НХЛ вважається кращою в світі 
хокейною лігою, з шанувальни-
ками по всьому світу. Це одна з 
чотирьох основних професійних 
спортивних ліг в США і найпопу-
лярніша в Канаді. 

«Ми спостерігаємо стрімке 
зростання продажів в Північ-
ній Америці, тому метою цієї 
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рекламної кампанії є подальше 
стимулювання цього розвитку. 
У цьому році наша торгова ме-
режа значно розширилася - і 
ми сподіваємося, це далеко не 
межа. 
З лютого почалася активна 
рекламна кампанія в інтернеті 
ідрукованій рекламі, що охо-
плює США і Канаду. Ця кампанія 
орієнтована на сферу B2B, в той 
час як наша спонсорська діяль-
ність охопить всі цільові групи», 
- пояснив Бауманн.

Основним компонентом спон-
сорського пакету є присутність 
бренду на льоду. А в подальшо-
му логотип LIQUI MOLY з’явиться 
ще в багатьох місцях. LIQUI MOLY 
буде також рекламуватися на 
бортах і на льоду арени Ontario 

Reign, також розташованої в 
Каліфорнії. Ця команда грає в 
Американській хокейній лізі (AHL) 
і є однією з двох команд, що 
вирощують гравців Los Angeles 
Kings.

«Ми дуже раді вітати LIQUI MOLY 
в нашій спортивній сім’ї, і ми вва-
жаємо, що це нове партнерство 
є дійсно унікальним і історичним 
з точки зору активізації спон-
сорства в наших трьох про-
фесійних хокейних командах», 
- сказав президент «Kings» Люк 
Робітайл (Luc Robitaille) . Контакт 
було встановлено через Eisbaren 
Berlin. Німецький хокейний клуб, 
як і Лос-Анджелес Кінгс і Онтаріо 
Реайн, належать групі Anschutz 
Entertainment Group (AEG), однієї 
з провідних компаній в індустрії 

розваг і спорту.
 «AEG завжди намагається за-

пропонувати своїм партнерам 
більше. Наша глобальна мере-
жа дозволяє нам позиціонувати 
партнерів на багатьох провідних 
ринках світу, незалежно від того, 
йдеться про спортивні змагання 
або про показ в прямому ефірі. 
Наші партнерські відносини з 
LIQUI MOLY є відмінним прикла-
дом цього, і ми дуже раді тому, 
що вони будуть першими, хто 
стане партнером у всіх трьох 
наших профессійних хоккейних 
командах », - сказав віце-прези-
дент« Kings », Саїд Джош Вейелу 
(Said Josh Veilleux)
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Себаст’ян Зелгер (директор, LIQUI MOLY USA); Даррен Ебботт (президент Онтаріо, Королівство Американскої хокейної ліги); Пітер Бауманн (директор з маркетингу, LIQUI MOLY); 
Люк Робитайл (Президент LA Kings); Келли Чізмен (головний операційний директор, AEG Sports)
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Компанія LIQUI MOLY - стала 
офіційним спонсором Чемпіона-
ту Світу з хокею, який пройде 
на території Німеччини і Франції 
в травні 2017. «Чемпіонат світу 
- велика міжнародна подія, яка 
буде завершальним заходом 
в зимових видах спорту, які ми 
підтримували в цьому сезоні. За 
цією подією спостерігатимуть 
мільйони вболівальників у всіх 
країнах світу », - каже директор 
з маркетингу LIQUI MOLY Пітер 
Бауманн.

У Чемпіонаті Світу беруть 
участь безліч країн і його транс-
ляцію дивляться по всьому світу. 
Коли в 2010 році в Німеччині 
проходили ігри Чемпіонату Світу, 
майже 550 000 чоловік прийшли 
дивитися гру на стадіони.

Цього разу ігри чемпіонату світу 
пройдуть на двох стадіонах в 
Кельні і Парижі, при цьому лого-
тип LIQUI MOLY на льоду стадіону 
буде добре видно під час транс-
ляцій матчів по телевізору. Також 
логотип буде присутній на всіх 
офіційних друкованих матеріа-
лах, на бортах стадіону, а також 
в рекламних роликах, показаних 
на стадіоні під час матчу.

Турнір, який пройде в Німеччині 
і Франції з 5 по 21 травня. Це 
грандіозний захід, що доповнює 
широкий пакет спонсорської під-
тримки LIQUI MOLY в зимових ви-
дах спорту вартістю в мільйони 
євро. В цілому активність ком-
панії включає в себе ще безліч 
заходів в різних видах спорту в 
Європі, Північній Америці, Азії та 
Австралії. «Підтримуючи хокей, 

лижі та інші не пов’язані з авто-
мобілями види спорту, ми при-
вертаємо увагу мільйонів спожи-
вачів до бренду LIQUI MOLY. Чого 
ми не змогли б досягти, підтри-
муючи тільки автоспорт », - каже 
Пітер Бауманн.

Спорт

LIQUI MOLY у Чемпіонаті Світу з хокею

LIQUI MOLY  на Чемпіонаті Світу
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Спорт

«Чемпіонат світу - велика між-
народна подія, яка буде завершаль-
ним заходом в зимових видах 
спорту»

Пітер Бауманн



20
LIQUI MOLY news
[березень-квітень 2017] Ukraine

Весна - саме час підготувати 
свій автомобіль до сезону. І змі-
на оливи грає в цій підготовці 
найважливішу роль. Від того, 
яку оливу залито в автомобіль, 
залежить його «здоров’я». Про-
понуємо пройти невеликий тест 
і дізнатися цікаві факти про LIQUI 
MOLY. Найактивніших учасників 
очікують приємні призи! Компанія 
«Каміон-Оіл», офіційний пред-
ставник LIQUI MOLY в Україні, на 
честь ювілею компанії проводить 
конкурс на знання продукції LIQUI 
MOLY. Перевірте свої знання і от-
римаєте приз. Успіхів!
Для цього необхідно:
 1. Відповісти на питання тесту 
на знання продукції LIQUI MOLY
 2. Поділитися результатом зі 
своїми друзями в Facebook, вка-
завши хештег # LiquiMolyЮбілей
Підсумки конкурсу будуть підве-
дені 5 квітня.
Серед усіх учасників, які поділи-
лися результатами в FB по хеш-
тегом #LiquiMolyЮбілей будуть 
визначені переможці, які отри-
мають призи * (за результатами 
випадкового вибору на сайті 
random.org).
 
Серед розіграних призів бу-
дуть фірмові подарунки від LIQUI 
MOLY:
 •  радіокерований вертоліт- 2 шт
 •  фірмова кепка- 2 шт
 •  накладка на стіл- 5 шт

* під подарунком мається на увазі по-
купка за 1,20 грн. з урахуванням ПДВ.

Конкурс від LIQUI MOLY

Акція LIQUI MOLY Україна  

Акції
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Новини

Розширення асортименту 

Линійка Pro-Line

Професійне обслуговування 
автомобілів вимагає продуктів 
вищої якості і асортимент про-
дукції, яку можна використову-
вати практично для будь-якого 
виду робіт з технічного обслу-
говування і ремонту. Компанія 
LIQUI MOLY розробила і виро-
бляє серію продукції Pro-Line, 
засновану на професійних роз-
робках, що відповідає найсучас-
нішим стандартам щодо якості 
та безпеки. В даний час в Україні 
розширився асортимент серії 
Pro-Line від LIQUI MOLY: з’яви-
лися нові засоби для ремонту, 
присадки, засоби для очищення 
бензинових і дизельних палив-
них систем.

Які питання можна вирішити 
без дорогих сервісних операцій 
за допомогою автохімії, дивіться 
в дайджесті наших нових над-
ходжень Pro-Line.
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