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Шалений драйв супроводжував життя LIQUI 
MOLY впродовж кінця літа. Цікаві перегони та 
нові партнерства.
Компанія LIQUI MOLY визначила переможця 

конкурсу BEST BRАND 2020 та розпочала 
тісну та продуктивну співпрацю з Австралією. У 
Великобританії почалося глобальне спонсорство  
нової команди. У США проходять змагання з 
водного кроссу, а в Іспанії пройде етап MotoGP 
де всі пілоти будуть використовувати продукцію 
LIQUI MOLY. 
А, тим часом, технологи LIQUI MOLY створили 

універсальний продукт для автосервісів.

Слово редактора

Шановні
колеги та
 партнери

З Повагою
Головний редактор 
Пілатова Мар’яна
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Переможець конкурсу
BEST BRАND 2020

ВИГРАЙ АВТОМОБІЛЬ ЧЕМПІОНІВ

BESTSELLER

«Я давно підписався на LIQUI 
MOLY і стежу за їхніми пу-
блікаціями, у тому числі з про-
фесійних причин». Без довгих 
роздумів Марк вирішив взяти 
участь і відправив фото із зо-
браженням свого авто і про-
дукції LIQUI MOLY. «Мій ниніш-
ній автомобіль - старенький 
Peugeot 106 - служить мені 
вже багато років, що можна 
побачити на моєму знімку».

Головний приз від LIQUI 
MOLY - авто Hyundai i30N від-
правляється в Австрію!

Удача посміхнулася австрій-
цю Марку. Саме він виграв ав-
томобіль Hyundai i30N у розі-
граші #MyLiquiMoly-Moment. 
Його світлина з креативним 
сюжетом і продукцією LIQUI 
MOLY була обрана жеребку-
ванням з більш ніж 4000 знім-
ків кандидатів з усього світу.

Приз новий Hyundai i30N в 
гоночному дизайні вручали 
Лука Енгстлер, пілот команди 
LIQUI MOLY Енгстлер в міжна-
родній серії TCR, і Петер Ба-
уман, керівник відділу марке-
тингу.

Урочисте вручення відбуло-
ся в місті Ульм, на виробничій 
території LIQUI MOLY. Марк, 
який проїхав напередодні зі 
своєю сестрою 700 км з рід-
ного міста, не приховує своєї 
радості: «Я до сих пір не можу 
повірити. Оце так удача!»

Тепер, механік і автолюби-
тель Марк, зможе відчути себе 
справжнім гонщиком за кер-
мом своєї нової Hyundai i30N. 
25-річний австрієць дізнався 
про розіграш LIQUI MOLY з 
офіційних сторінок компанії на 
Facebook. 
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На фотографії зображено, 
як його Peugeot теплим літнім 
вечором «п’є» моторну оли-
ву з бочки LIQUI MOLY через 
величезну трубочку. А Марк 
зі своїм коктейлем сидить по-
руч з машиною - своїм вірним 
другом. «Так, ця автівка вже 
давно стала моєю супутни-
цею. Це моя робоча конячка. 
Незважаючи на виграш, по-
збавлятися від неї я не буду. 

Hyundai i30N поки буде моїм 
святковим авто: використову-
вати його для роботи шкода. 
Хоча я вже смакую, як поїду на 
ньому додому».

Розіграш проходив в рамках 
великої кампанії Best Brand 
2020. Протягом семи міся-
ців виробник мастильних ма-
теріалів LIQUI MOLY розігру-
вав привабливі призи.
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НОВИНИ

Доступно і універсально: нове моторне масло 
LIQUI MOLY Profi Longlife III 5W-30 призначене 
для використання на СТО не тільки для моде-
лей VW Group.

Технологи LIQUI MOLY розробили нове мо-
торне масло спеціально для СТО. Profi Longlife 
III підходить для багатьох моделей VW Group, 
а також Mercedes, BMW і Porsche. «Це мас-
ло представляє інтерес для автосервісів, які 
обслуговують велику кількість німецьких мо-
делей», - говорить Тім Келлер, менеджер ек-
спортного спрямування LIQUI MOLY, що від-
повідає за британський ринок.

Profi Longlife III 5W-30 офіційно схвалений 
Volkswagen (VW 504 00/507 00) і Mercedes (MB 
229.51), а також може використовуватися в 
BMW (Longlife-04 до 2018 модельного року) і 
Porsche (C30). Він також відповідає специфіка-
ціям ACEA C3, API SN і CF. «Завдяки такому 
широкому асортименту масло підходить для 
великої кількості автомобілів», - говорить Тім 
Келлер.

Оскільки це масло було розроблено спеціаль-
но для автосервісів, воно випускається тільки в 
205-літрових бочках. 

«Ми свідомо пропонуємо альтернативу нашим 
сучасним маслам вищого класу, щоб автомай-
стерні могли вибрати масло, яке найкращим 
чином відповідає їх технічним і економічним ви-
могам. Але автосервісам також слід дотриму-
ватися обережності, щоб використовувати це 
масло тільки для тих транспортних засобів, які 
призначені для його використання. В даний час 
масло схоже на рідкий компонент, який необ-
хідно точно підігнати під двигун. Залити непра-
вильне масло - все одно що встановити не ту 
змінну деталь», - говорить Тім Келлер.

НОВІ РОЗРОБКИ
2020 року

ТЕХНОЛОГІЇ
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Нова філія в Австралії 
ІНШИЙ КОНТИНЕНТ

Найпопулярніший в Німеч-
чині фахівець з олив і приса-
док має намір реорганізувати 
свій австралійський бізнес, 
щоб реалізувати свої плани на 
зростання.

У липні в компанії відбула-
ся фундаментальна зміна в 
стратегії продажів і розподілу 
LIQUI MOLY в Австралії. Голов-
ний офіс з Німеччини візьме 
на себе імпорт всієї продукції 
за допомогою своєї недавно 
створеної компанії LIQUI MOLY 
Australia Pty Ltd зі штаб-квар-
тирою в Сіднеї. «Це дозволяє 
нам далі виходити на ринок, 
пропонувати кращий сервіс і 
освоювати нові сегменти рин-
ку», - говорить директор з ек-
спорту LIQUI MOLY Сальвато-
ре Коніл.

LIQUI MOLY з’явився на рин-
ку  Австралії більше ніж 10 
років тому. В даний час по-
ставляється в майстерні через 
роздрібних продавців авто-
мобільних запчастин. Шану-
вальники автоспорту знають 
цей бренд як спонсора LIQUI 

MOLY Bathurst 12 Hour поряд 
з іншим ключовим спонсор-
ством MotoGP і Formula 1. 
Компанія зазвичай поширює 
свій асортимент продукції че-
рез незалежних імпортерів 
і дистриб’юторів. Таким чи-
ном, вона працює більш ніж 
з 100 країнами, маючи власні 
дочірні компанії тільки в п’яти 
країнах. Тепер Австралія ста-
не шостою країною.

«Дочірня компанія дає нам 
більше свободи дій і відкри-
ває нові можливості», - каже 
Сальваторе Коніл. Це почи-
нається з великих внутрішніх 
складських приміщень, які 
збільшують доступність про-
дукції і скорочують час достав-
ки. З цим пов’язано розши-
рення асортименту продукції. 

«Ми відомі в основному свої-
ми маслами і присадками, але 
у нас є близько 4000 продуктів 
з усіма видами автомобільної 
хімії. Ми хочемо, щоб клієнти 
тут, в Австралії, отримали ще 
більше вигоди від цього ши-
рокого асортименту», - каже 

Сальваторе Коніл. 
LIQUI MOLY Australia очолить 

Марк Джонсон, який раніше 
працював в LIQUI MOLY. Марк 
має довгу історію на австралій-
ському ринку запчастин для 
автомобілів, а останнім часом 
- в електронній комерції. 

«Для нас було важливо, 
щоб тут бізнесом керував ав-
стралієць», - каже Сальваторе 
Коніл. «Ми почали постачати 
LIQUI MOLY на австралійський 
ринок ще в 2008 році, пропо-
нуючи невеликий вибір при-
садок і масел. Реорганізація 
наших операцій в Австралії 
тільки зміцнить наш досвід ро-
боти з місцевими брендами, 
дозволить нам безпосеред-
ньо співпрацювати з нашими 
торговими посередниками, 
краще підтримати наші основ-
ні напрямки. Фанатська база і 
забезпечення безперервності 
поставок. Дочірня компанія 
також дозволяє підвищити 
ефективність нашого ланцюж-
ка поставок», - говорить Марк 
Джонсон.

НОВИНИ
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«Для нас було важливо, щоб тут бізнесом 

керував австралієць» 

Сальваторе Коніл
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MotoGP
МОТОПЕРЕГОНИ

LIQUI MOLY стає титульним 
спонсором гонки MotoGP в 
місті Теруель, Іспанія.

Німецький виробник мотор-
них масел і присадок LIQUI 
MOLY залишиться ексклю-
зивним постачальником ма-
стильних матеріалів для мо-
тоциклетних гоночних серій 
Moto2 і Moto3 до 2023 року. 
Більш того, компанія також 
стала титульним спонсором 
гонки MotoGP, яка пройде з 23 
по 25 жовтня під назвою Gran 
Premio LIQUI MOLY de Teruel.

Співпраця з організаторами 
цих перегонів - це прекрасне 
маркетингове рішення. Згідно 
з контрактом, компанія LIQUI 
MOLY не просто спонсорує 
цей захід. Всі гонщики, які 
візьмуть участь в LIQUI MOLY 

de Teruel використовувати-
муть продукцію LIQUI MOLY. 
Цікавий факт: компанія, що 
виробляє мастильні матеріа-
ли, не розробляла спеціальне 
моторне масло для гоночно-
го використання. Всі команди 
Moto2 і Moto3 використову-
ють Motorbike 4T Synth 5W-40 
Street Race. Це масло вистав-
лено на полицях магазинів 
по всьому світу. Тому кожен 
охочий може придбати масло, 
яке використовують справжні 
гонщики.

 «Коли стандартне масло 
витримує екстремальні наван-
таження в автоспорті, це є до-
казом видатної якості наших 
продуктів», - говорить дирек-
тор з маркетингу LIQUI MOLY 
Пітер Бауманн.

 «Ми раді, що LIQUI MOLY 
буде ексклюзивним поста-
чальником мастильних ма-
теріалів для класів Moto2 і 
Moto3 ще на три роки. Це 
важлива частина неймовір-
ного успіху обох чемпіонатів. 
І прекрасно, що бренд LIQUI 
MOLY буде і далі використову-
ватися на трасах в найближчі 
роки», -  додає Пау Серракан-
та, керуючий директор Dorna 
Sports.

«Число глядачів приго-
ломшливе, як на гоночній 
трасі, так і під час трансля-
цій. Це гарантує, що MotoGP 
вносить важливий внесок в 
впізнаваність нашого бренду у 
всьому світі », - каже Бауман.

НОВИНИ
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СПОРТ

Чемпіонат Великобританії
MB MOTORSPORT

Бренд LIQUI MOLY став пар-
тнером MB Motorsport в їх де-
бютної кампанії BTCC. Ком-
панія LIQUI MOLY підписала 
контракт з партнерства з но-
вою командою напередодні їх 
першого сезону в Чемпіонаті 

Великобританії MB Motorsport.
LIQUI MOLY, що постав-

ляє продукцію, починаючи 
від мастильних матеріалів 
преміум-класу і закінчуючи 
моторними маслами, присад-
ками і багатьом іншим, буде 

підтримувати дві моделі Honda 
Civic Type R під управлінням 
Джейка Хілла і Сема Осборна 
протягом усього сезону.
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«Приємно мати підтримку з 
боку всіх в LIQUI MOLY, як на 
треку, так і за його межами, і 
ми сподіваємося, що в цьому 
році зможемо разом досягти 
великого успіху як на треку, 
так і поза ним. Після інтен-
сивного передсезонного те-
стування ми всі з нетерпінням 

чекаємо початку сезону», - го-
ворить керівник команди Шон 
Холламбі

«LIQUI MOLY має довгу 
історію в автоспорті, особли-
во в автомобільних гонках. 
Раніше в WTCC, сьогодні в 
TCR і WTCR. Ми сподіваємося 
на співпрацю з MB Motorsport 

і раді, що BTCC скоро поч-
неться. Якщо наші продукти 
зарекомендували себе на го-
ночній трасі, вони також ста-
нуть хорошим вибором для 
повсякденного життя», - го-
ворить Тім Келлер, керівник 
проекту зі співробітництва з 
MB Motorsport.
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СПОРТ

Watercross
ПЕРЕГОНИ ПО ВОДІ

LIQUI MOLY спонсорує на-
ціональний чемпіонат з во-
дного кросу. У США компанія 
LIQUI MOLY стала титульним 
спонсором гоночного сезону 
Pro Watercross.

Чемпіонат стартував в Па-
нама-Сіті-Біч в штаті Фло-
рида 13 червня і триватиме 
до листопада. «Ми дуже раді 
співпрацювати з LIQUI MOLY. 

Вони поділяють нашу любов 
до навколишнього середо-
вища, виробляючи присадки, 
що забезпечують чисте горін-
ня, і інші продукти, пов’язані 
з високими експлуатаційними 
характеристиками», - сказав 
ЕйДжей Хендлер (AJ Handler), 
голова Pro Watercross.

Pro Watercross - це освіт-
ня некомерційна організація, 

що займається екологічною 
освітою, безпекою та по-
пуляризацією аматорсько-
го спорту. На своєму 25-му 
році існування організація є 
провідним національним ор-
ганом по санкціонуванню і ор-
ганізатором гонок для гідро-
циклів (PWC), змагань SUP і 
HydroFlight.
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«Після запуску в цьому році 
повної лінійки LIQUI MOLY 
Marine в Північній Америці, 
ми дуже раді взяти участь 
в чемпіонаті Pro Watercross 
Championship. Ми вже спон-
соруємо кілька великих го-
ночних команд, які викори-
стовують наші продукти для 
підвищення якості палива та 
масла, доводячи, що вони 
підходять для використання 
і в розважальних цілях, і для 
змагань. 

Ми дуже раді цьому сезону 
гонок Pro Watercross», - ска-
зав Гері Драйвер, менеджер з 
розвитку LIQUI MOLY в США.

Національний чемпіонат з во-
дного кросу серед професіо-
налів 2020 року розпочався 
13 червня в Панама-Сіті-Біч, 
Флорида. Продовження було 
27 і 28 червня в Хартвелл, 
штат Джорджія. 

Цього літа проходило ще 
кілька додаткових заходів, 
кульмінацією яких стане чем-

піонат світу з 29 жовтня по 1 
листопада в Неаполі, штат 
Флорида.

LIQUI MOLY розробляє і ви-
робляє повний асортимент 
мастильних матеріалів для 
суднових дизельних і бензи-
нових двигунів, а також палив-
них присадок. 

Компанія, відома в колах ав-
тогонок і мотогонок, стає все 
більш популярною в ремонт-
них майстернях в США і Ка-
наді.
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