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 PETROM LANSEAZǍ NOUA GAMǍ DE ULEIURI PETROM MOTOR OIL 

 
 Noile uleiuri optimizează funcţionarea motorului 
 Gama Petrom Motor Oil este disponibilă în toate benzinăriile Petrom 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud - Est, a introdus pe 
piaţa românească de lubrifianţi o nouă gamă de uleiuri de motor, Petrom Motor Oil. Sub 
acest brand se înscrie o gama larga de uleiuri de înaltă calitate, de la uleiuri multigrad sau 
monograd, care protejeaza motorul maşinilor, la uleiuri hidraulice sau de transmisie care 
optimizează funcţionarea componentelor autovehiculelor şi echipamentelor industriale.  
Tamas Mayer, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de marketing. 
„Noua gamă de lubrifianţi Petrom Motor Oil se bazează pe o tehnologie modernă, care 
acoperă nevoile oricărui tip de maşină sau de echipament industrial. Acest tip de ulei 
asigură o bună lubrifiere a motorului, reducând considerabil uzura acestuia”. 

 
Toate tipurile de uleiuri Petrom Motor Oil sunt disponibile în acest moment în toate 
benzinăriile Petrom şi vor putea fi achiziţionate în curând din supermarketuri, magazine 
specializate şi service-uri. Noul brand Petrom Motor Oil se adresează segmentului mediu 
de consumatori, şoferi puternic implicaţi în viaţa maşinii. 

 
Introducerea acestui nou sortiment de motorină constituie un obiectiv important în 
strategia de marketing a companiei. „Ne străduim să oferim clienţilor noştri nu numai cele 
mai bune produse, dar şi servicii la standarde internaţionale, iar gama Petrom Motor Oil nu 
face excepţie de la regula. Segmentul în care activăm este foarte dinamic, iar acest 
dinamism este reflectat de reţeaua de benzinării Petrom”, a adăugat Tamas Mayer. 
 
Gama de uleiuri Petrom Motor Oil acoperă toate nevoile maşinilor şi echipamentelor 
industriale. Astfel, pe lângă uleiurile de motor propriu-zise, Petrom oferă şi lubrifianţi 
pentru transmisiile manuale si automate ale vehiculelor, dar şi uleiuri hidraulice.  
 
Lansarea noii game va fi susţinută de o campanie de comunicare  ce se declină în print, 
outdoor, internet şi radio. Campania porneşte de la ideea ca traficul de la noi s-a 
transformat treptat într-o junglă, în care fiecare conduce după bunul plac şi după propriile 
reguli. Noul ulei de motor nu controlează acest mediu haotic, însa te ajută să reduci uzura 
motorului maşinii tale. 
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