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Наприкінці року, коли сяють новорічні вогні, 
всі чекають якогось дива. Ми любимо підводити 
підсумки всього року і дивитися на свої успіхи. 
Компанія LIQUI MOLY розвивається з кожним 
роком. В компанії все більше нагород, все більше 
шанувальників і все більше якісної продукції. Ми 
не звикли зупинятися. Але іноді дуже хочеться 
помріяти про мир та злагоду у всьому світі. 
Ернст Прост, генеральний діректор компанії 
LIQUI MOLY, написав листа читачам німецького 
журналу “LIQUI MOLY  Pictures & Stories”.  

Слово редактора

Шановні
колеги та
 партнери

З Повагою
Головний редактор 
Пілатова Мар’яна
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«Якби всі люди були 
мирними - кожна людина і 
людство в цілому ... Цей світ 
міг би стати раєм. Немає 
агресії, немає конфліктів, 
немає злочинів, немає воїн і, 
як наслідок, немає страждань, 
немає страждань -  немає 
болю, немає голоду. Мир - це 
вихід і ключ до вирішення всіх 
людських проблем.
Нам не треба буде ні поліція, 

ні солдати, ні зброя. Мільярди 
і трильйони доларів і євро 
можуть бути використані 
більш розумно і гуманно 
людством. Чиста вода для 
всіх, достатньо їжі, екологічно 
чиста енергія, медичне 
обслуговування, гідний 
догляд за хворими, людьми 
похилого віку та інвалідами, 
доступне житло, сучасна 
інфраструктура, здорова і 
повноцінна робота для всіх 
і захист навколишнього 
середовища для людей, 
тварин і рослин.
Список завдань з 

невідкладними проблемами, 
які однакові для всіх народів, 
можна було б виконати 
дуже швидко і ретельно за 
гроші. Замість ракет, танків і 
військових кораблів - іригаційні 
системи, лікарні і школи.
Що насправді так складно 

бути мирним? Що змушує нас, 
людей, ненавидіти, ранити 
і вбивати знову і знову? Це, 
звичайно, не в нашій природі!
Так хто ж штовхає нас на зло 

і руйнування? Хто підштовхує 
нас до «інших», ким би вони 
не були? Хто-небудь виграє 
від вбивств і ненавмисних 
вбивств, від воєн і збройового 

бізнесу?
Це наші лідери, які ведуть 

нас до загибелі, або мерзенні 
промислові боси і політики, або 
нелюдські турбокапіталісти, 
які знають цінність тільки 
грошей?
Це глибоко злі фанатики і їхні 

поплічники?
Це спраглі влади монстри 

зі своїми слухняними 
помічниками, які все хочуть 
нашкодити іншим людям, щоб 
отримати перевагу для них 
самих?
Той, хто агітує людей і навіть 

цілі народи один проти одного, 
проти іноземців, інших релігій, 
геїв, жінок або соціальних груп 

і сам також створює                                                                      
напружену атмосферу, - 
всього лише погана людина. 
Тaка людина може розповісти 

будь-яку кількість історій і 
казок, але зло стає видимим 
на ділі. Хороші люди терпимі, 
щедрі, космополітичні, 
миролюбні і натхненні 
благодійністю.
Коли наш світ нарешті 

стане краще? Коли люди 
перестануть битися один з 
одним? Коли любов і мир 
нарешті здолають ненависть і 
насильство? На Різдво завжди 
хочеться чогось, зазвичай 
чогось матеріального. Зі свого 
боку, я бажаю миру в усьому 
світі всім людям!»

Ернст Прост на Різдво побажав всім миру…

Джерело: «LIQUI MOLY Pictures & Stories» Issue 01/2019

ЛИСТ ДО ЧИТАЧІВ
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“На Різдво завжди хочеться 
чогось, зазвичай чогось матеріального. Зі 
свого боку, я бажаю миру в усьому 
світі всім людям!”

Ернст Прост
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Bestseller

Вибір читачів «Sport Auto»
ВЛАСНИКИ СПОРТИВНИХ АВТО ОБИРАЮТЬ LIQUI MOLY

Водії спортивних автомобілів 
вибрали LIQUI MOLY, як кра-
щу марку масла. Читачі жур-
налу «Sport Auto» в черговий 
раз проголосували за німець-
кий бренд. Як відомо, влас-
ники спортивних машин - це 
не просто водії. Це справжні 
цінителі якості автомобіля. 
Саме ці люди готові витрачати 
гроші і сили на догляд за авто-
мобілем.

«Для нас дуже важливо, що 
75% опитаних власників та-
ких автомобілів віддали свій 
голос саме за LIQUI MOLY», - 
каже Пітер Бауман, директор 
по маркетингу компанії LIQUI 
MOLY.

LIQUI MOLY - відоме ім’я в 
автоспорті: будь то туристичні 
автомобілі, змагання з мото-
перегонів, мотокросу або ралі. 
Але завжди дуже приємно от-
римувати визнання не тільки 
гонщиків, але і справжніх ціни-
телів автомобіля.

 «Подібно до того, як наше 
масло піддається найвищим 
навантаженням в гонках, 
імідж нашого бренду ретельно 
тестується в щорічних опиту-
ваннях читачів», - каже Пітер 
Бауман.

«Результат роботи з «Sport 
Auto» один з найяскравіших. 
Якщо майже три чверті опи-
таних проголосували за один 

бренд, то це вражаюче під-
твердження нашої роботи», 
- говорить директор з марке-
тингу.

Нинішній титул «Best Brand» 
продовжує низку успіхів в цьо-
му році. Раніше LIQUI MOLY 
вже була визнана кращою 
маркою масла читачами семи 
німецьких журналів.

«Водії та любителі класич-
них автомобілів, мотоциклів, 
спортивних і повсякденних ав-
томобілів, а також комерцій-
них автомобілів - всі вони лю-
блять і довіряють LIQUI MOLY. 
Це дає нам додаткову мотива-
цію», - говорить Гюнтер Хай-
майер.
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Bestseller

«Для нас дуже важливо, 

що 75% опитаних власників таких автомобілів 
віддали свій голос саме за LIQUI 
MOLY»

Пітер Бауман
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Календар

Календар у подарунок
КОНКУРС

У нас починається тради-
ційна роздача настінних ка-
лендарів LIQUI MOLY! Як і в 
минулому році, отримати в 
подарунок настінний кален-
дар LIQUI MOLY зможе кожен 
хто зробить замовлення в на-
ших інтернет-магазинах shop.

liquimoly.ua і maslobaza.com на 
суму понад 1500 грн. При цьо-
му, при оформленні замов-
лення Ви зможете вибрати, 
яку версію календаря Ви хо-
чете отримати в подарунок: 
спортивну або еротичну. Дана 
акція в наших інтернет-ма-

газинах стартує 12.12.2018 і 
триватиме до закінчення ак-
ційних календарів на складі.

Календар також можна от-
римати, прийнявши участь в 
конкурсі на нашому форумі. 
Вітаємо всіх наших клієнтів з 
наступаючим Новим Роком! 
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Конкурс
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Необмежений командний 
дух, необмежені можливості
Якщо LIQUI MOLY надає осо-

бливого значення чому-не-
будь, то це наш непереверше-
ний командний дух! Це також 
можна побачити і відчути на 
зустрічі наших колег в цьому 
році в LIQUI MOLY США / Ка-
нада. Концепції, стратегії про-
дажів і маркетингові заходи 
були обговорені разом, щоб 
безперешкодно перенести 
успішний ріст в 2018 році в но-
вий 2019 рік.

Новини

Сильна команда
ЗУСТРІЧ У США
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Новини
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Перегони

Команда A. Maia Sport була 
представлена двома маши-
нами у всіх гонках Кубка 
FPAK Rally Cup в Порту-
галії і боролася до самого 
кінця за титул. У підсумку 
вони посіли почесне третє 
місце в загальному заліку, 
в тому числі завдяки силі 
продуктів LIQUI MOLY.

Раллі з Португалії
РАЛЛІ
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Перегони

Перші випробування но-
вого сезону Moto2 2019 вже 
пройшли в Хересі, Іспанія! 
Команда Intact GP продов-
жить боротися за пере-
могу за допомогою наших 
кращих продуктів. Пілот 
команди LIQUI MOLY -  
Марсель Шрьоттер матиме 
нового напарника по ко-
манді - досвідченого швей-
царського пілота Тома 
Люті. Разом вони сподіва-
ються викликати сенсацію 
в 2019 році. Побажаємо 
хлопцям перемог! 

Мотоперегони
MOTOGP2
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Виставка

OLD CAR FEST
ФЕСТИВАЛЬ У ШВЕЙЦАРІЇ
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Перегони

В кінці сезону Гран-прі Китаю 
2018 року LIQUI MOLY здобули 
дві командні перемоги! 
Протягом всього сезону наш ло-
готип був видний на багатьох 
гоночних трасах.
 Команда виступала та показува-
ла непогані результати продовж 
всього сезону. Перегони відбу-
валися на багатьох треках в Гон-
конзі, Макао і Тайваню. Поруч з 
логотипом LIQUI MOLY можна 
було побачити логотип нашого 
партнера DU-HOPE. 
Відмінне завершення успішного 
сезону з десятьма машинами, які 
гідно представили нашу світову 
марку.

Гран-прі у Китаї
ДВІ КОМАНДНІ ПЕРЕМОГИ
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Спорт



17
LIQUI MOLY news

  [листопад-грудень 2018] Ukraine

Турнір Four Hills
Сезон зимових видів спорту LIQUI MOLY в самому розпалі і хвилює мільй-

они захоплених глядачів по всьому світу! В цьому році ми особливо пишає-
мося тим, що є частиною основного спонсорського конкурсу: Турнір Four 
Hills, який буде проходити з 29.12.2018 по 6.12.2019 і принесе нові рекорди 
та нові перемоги.

Спорт
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Кубок Світу  з гірськолижного спорту
На Кубку світу з гірськолижного спорту FIS відбудуться захоплюючі гон-

ки за участю кращих лижників світу. Організатори разом з компанією LIQUI 
MOLY чекають натовпи людей на локації та мільйони глядачів перед своїми 
екранами.

Спорт



19
LIQUI MOLY news

  [листопад-грудень 2018] Ukraine

Спорт
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Спорт
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«ISU WORLD CUP»
У Казахстані відбувся Чемпіонаті Світу «ISU WORLD CUP» , 

на якому змагалися  спортсмени на ковзанах. Компанія LIQUI 
MOLY спонсорувала цю подію. Логотипи LIQUI MOLY прикра-
шали #WCShortTrack.

Спорт
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Спорт

Латвія. Кубок Світу з боб-
слею і скелетону. Спортсмени 
борються за вирішальні соті 
частки секунди та готові на 
все, щоб досягти результатів.

Бобслей та скелетон
КУБОК СВІТУ З LIQUI MOLY
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Спорт
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Новини

НАСТУПНА ЗУПИНКА:

LIQUI MOLY
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Новини

У Казахстані з’явився трамвай LIQUI MOLY.  Маркетингова компанія «ЛИТОН» 
вирішила експерементувати і ця задумка виявилася дуже яскравою та дієвою. 
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