Castrol smeermiddelen voor Heavy Duty: De toekomst van BP-Vanellus
Wat gaat er veranderen?
Met ingang van 1 juni 2018 zal Castrol alle BP smeermiddelen voor Heavy Duty
omzetten naar Castrol producten. Dat betekent dat BP Vanellus niet langer zal verkocht
worden in uw markt. BP beveelt voortaan de Castrol smeermiddelen aan. Deze
producten zullen een gelijkwaardige toepassing en prestaties bieden, en zijn het best
passende alternatief uit het Castrol assortiment.
Vertrouw op Castrol. Uw Castrol contacten zullen er alles aan doen om de omschakeling
soepel te laten verlopen. Als een wereldwijde speler met focus op smeermiddelen zijn wij
ervan overtuigd dat wij, door Castrol te introduceren, onze klanten optimaal kunnen
ondersteunen voor een succesvolle toekomst.
Waarom voert BP deze wijziging door?
Als uw gewaardeerde zakelijke partner is BP er trots op een assortiment superieure oliën
te leveren dat essentieel is voor uw bedrijf. Wij streven naar voortdurende verbetering
van ons productaanbod, om samen met onze klanten groei te realiseren.
Simplificatie is een belangrijke sleutel tot succes. We willen u bovendien graag de best
mogelijke ondersteuning bieden op vlak van sales, marketing en bedrijfsvoering. Twee
smeermiddelmerken aanbieden (BP en Castrol) brengt zowel intern als extern
uitdagingen met zich mee: het is complexer om zaken met ons te doen en het beperkt
onze mogelijkheden om flexibel en adequaat om te gaan met veranderingen in de markt.
Daarom heeft BP besloten alle smeermiddelen voor Heavy Duty om te zetten in Castrol.
Welke voordelen heeft deze verandering voor u?
Een wereldwijd toonaangevend merk: dat was het resultaat van de Brand Health Survey
die Castrol recent uitvoerde. Hieruit bleek dat Castrol wordt gezien als het meest
prominente smeermiddelmerk in alle grote Europese markten, in vergelijking met andere
grote concurrerende merken en lokale merken*.
Hoge kwaliteit en uitstekende prestaties; getest om te presteren. De oliën van Castrol
worden aanbevolen door veel wereldwijd toonaangevende voertuigfabrikanten.
Een productassortiment waarmee aan elke behoefte kan worden voldaan: er is een
Castrol smeermiddel voor elk voertuig. Castrol heeft een uitgebreid assortiment
producten met duidelijke voordelen, waarmee u eenvoudig uw klanten kan aanspreken.
Waar kan ik meer informatie vinden?
Neem contact op met uw lokale Castrol vertegenwoordiger. Deze zal u graag helpen.

*Castrol Brand Health Survey (2017); resultaten voor: Polen, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië

