GAZPROM Kimdir ?

İLKERLER OTOMOTİV

GAZPROM MADENİ YAĞ BAYİLERİ
GÜRCİSTAN’DA BULUŞUYOR

S

400.000 ton üzerindeki madeni yağ ve gres üretim kapasitesi ile
Gazpromneft Madeni Yağlar Rusyanın en büyük yağ üreticisidir.
Şirket 300’ün üzerinde çeşitteki madeni yağı ürünlerini
kullanıldığı tüm sektörlere satışını “G-Energy”, “Gazpromneft” ve
“G-Profi” markaları ile gerçekleştirmektedir.
Gazpromneft’in halihazırda Rusyada Batı Sibirya-(Omsk),
Rusyanın Avrupa bölgesinde (Yaroslav) ve Moskovada (Fryazino)
olmak üzere üç üretim tesisi bulunmaktadır. Şirket 2011 de
üstün nitelikli ürünlerini üretmek için yıllık 40.000 ton kapasiteli
Fryazino (Moskova) tesisini devreye alarak yıllık 400.000 ton
madeni yağ üretim rakamına ulaşmıştır.

Automechanika İstanbul 2016 fuarında ilk
tanıtımı yapılan “Gazpromneft”, “G-Energy”
ve “G-Profi” motor ve şanzıman yağları;
gelişmiş teknolojisi, üstün kalitesi, geniş
ürün gamı,her koşulda gösterdiği yüksek
performansı ve muadili olan diğer üst kalite
üreticilere kıyasla hesaplı ürün fiyatlarıyla;
kısa sürede Türk tüketicilerinin ilgisini
çekmeyi başardı.

3 gün sürecek etkinlikler kapsamında
Gasprom yöneticileri tarafından verilecek
teknik seminere katılacak olan bayilerimiz,
166

haber
Sayı 142 Ekim’16

Gazprom 2015-2018 FIFA Dünya Kupası, FC Schalke 04 ve
Zenit St. Petersburg adlı kulüplerin sponsorudur.
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ektöründe halihazırda birçok
ünlü ve uluslararası markanın
Türkiye tek distribütörlüğünü
başarıyla yürütmekte olan
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yılının hemen başında enerji
sektöründe bir dünya devi olan “GAZPROM”
ile el sıkışarak “Gazpromneft”,
“G-Energy” ve “G-Profi” motor ve
şanzıman yağlarının Türkiye tek distribütörü
oldu.

İLKERLER OTOMOTİV güvencesi ile tüm
Türkiye sathında süratle yapılanmasını
gerçekleştiren “Gaspromneft”, “G-Energy”,
“G-Profi” motor ve şanzıman yağları bayilik
ağı, ilk toplantısını “05-08 Ekim” tarihleri
arasında Gürcistan’ın Tiflis şehrinde
gerçekleştirecek.

Gazprom aktif olarak ham petrolün çıkarılması ve rafinasyonu,
ürettiği petrol türevlerinin satışını gerçekleştirmektedir. Şirket
6.9 milyar varil ham petrol rezervi ile dünyanın ilk 20 petrol
şirketi arasındadır.Gazprom, ayrıca Dünya gaz üretiminin
%17 sinden fazlasını gerçekleştirerek ve Avrupa’nın kullandığı
gazın %30 luk kısmını sağlayarak Dünya petrol ve gaz şirketleri
arasında birinci sıradadır.

kısa zamanda Türkiye pazarında da
uygulanması planlanan “G-Energy Service”
konseptini yakından inceleme fırsatı
bulacaklar. Gelecek vizyonunun
İlkerler Otomotiv önderliğinde tüm
bayilerimiz tarafından hep beraber
ortaya konacağı bu ilk bayi toplantısından
geriye kalan serbest zamanlarda
Gürcistan’ın tarihi başkenti Tiflis Şehri
gezilerek, Gürcistan tarih ve kültür hayatına
profesyonel rehberler eşliğinde hoş bir
yolculuk yapılacak.

Geleneksel hale getirilerek her sene
başka bir Avrupa şehrinde düzenlenmesi
planlanan İLKERLER GAZPROM Madeni Yağ
Bayi toplantılarının ilki olan Gürcistan Bayi
Toplantısına katılacak tüm bayilerimize;
“Gaspromneft” , “G-Energy” ve “G-Profi”
motor ve şanzıman yağlarını İlkerler
güvencisi altında Türk tüketicileriyle
başarıyla buluşturdukları için teşekkür
ederiz.

