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İlkerler Otomotiv Gazprom Madeni Yağ Bayileri
Gürcistan’da Buluştu
İlkerler Otomotiv A.Ş.,
Türkiye tek distribütörü
olduğu Gazpromneft,
G-Energy ve G-Profi
madeni yağlarının ilk bayi
toplantısını, 5-8 Ekim
2016 tarihleri arasında
Gürcistan’ın başkenti Tiflis
kentinde gerçekleştirdi.
3 gün süren etkinlikler
kapsamında İlkerler
Otomotiv Gazprom Bayileri,
Gazprom yöneticileri
tarafından verilen teknik
seminerlere katılarak
“Gazpromneft, G-Energy
ve G-Profi” markalarının
yüksek kalite, gelişmiş
teknoloji ve her koşulda
üstün performans veren
geniş ürün gurubu hakkında
detaylı bilgiler aldılar.
Yakın zamanda Türkiye’de
hayata geçirilmesi planlanan
“G-Energy Service”
mağazalarını da ziyaret eden
bayiler, tüm araç gurupları
için motor ve şanzıman
yağları başta olmak üzere
bütün akışkanlar hakkında
üstün kalitede ve tam
çözüm sunan bu innovatif
servis konseptini yakından
inceleme fırsatı buldular.

haberler

İlkerler Otomotiv
güvencesinde Gazprom
madeni yağ bayilerinin
tüm Türkiye sathında
yapılanması, 2017 yılında

72

yürütülecek satış ve
pazarlama stratejisi ile
Gazpromneft, G-Energy
ve G-Profi markalarının
yüksek kalitesinin ve
üstün performansının
son kullanıcıya doğru
aktarılmasına yönelik
tanıtım ve reklam
faaliyetlerinin neler
olacağının kararlaştırıldığı
bayi toplantısının akabinde
verilen gala yemeğinde
bayiler hep beraber
eğlendiler.
Eğitim, ziyaret ve
toplantılardan arta kalan
serbest zamanlarda
Gürcistan’a uzun yıllardan
beri başkentlik yapmış
ve Kafkas’ların en tarihi
yerleşim yerlerinden biri

olan Tiflis’i gezen
İlkerler Otomotiv bayiler,
şehrin tarihine ve doğal
güzelliklerine keyifli bir
yolculuk yaptılar.

Gazprom petrol ve gaz
üretiminde üst sıralarda yer
alıyor
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 yüzde 17’sinden
fazlasını gerçekleştirerek
ve Avrupa’nın kullandığı
gazın yüzde 30’luk kısmını
sağlayarak dünya petrol
ve gaz şirketleri arasında
birinci sırada yer alıyor.
Gazprom 2015-2018 FIFA
Dünya Kupası, FC Schalke
04 ve Zenit St. Petersburg
adlı kulüplerin sponsorudur

Gazpromneft, Rusya’nın en
büyüğü
400.000 ton üzerindeki
madeni yağ ve gres
üretim kapasitesi ile
Gazpromneft Madeni
Yağlar Rusya’nın 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.

