Lubrificantes Castrol para veículos comerciais: o futuro de BP Vanellus
O que vai mudar?
A partir de 1 de junho de 2018, o negócio de lubrificantes BP para veículos comerciais passará a
ser Castrol. Isto significa que BP Vanellus já não será vendido no seu mercado e a BP
recomendará os lubrificantes Castrol para veículos comerciais como alternativa para si e para os
seus clientes. Estes produtos terão uma aplicação e um desempenho equivalentes ou serão a
melhor alternativa disponível do portefólio da Castrol.
A si, que sempre depositou a sua confiança na BP, asseguramos-lhe que iremos apoiá-lo
durante esta mudança, uma vez que é um dos nossos parceiros de confiança. Enquanto
empresa global, focada em lubrificantes, acreditamos que com os produtos Castrol, uma marca
líder mundial, os nossos clientes com veículos comerciais têm uma maior probabilidade de
serem bem-sucedidos.
Porque é que a BP está a fazer esta mudança?
Enquanto sua parceira de confiança, a BP orgulha-se em fornecer uma gama de lubrificantes
essenciais para o seu negócio. Procuramos sempre melhorar a nossa oferta de produtos com
base nas necessidades dos clientes e manter-nos na vanguarda das tendências da tecnologia.
Para sermos bem-sucedidos e cumprirmos as promessas que lhe fizemos, reconhecemos que a
simplicidade é fundamental. Enquanto empresa, ter duas marcas de lubrificantes (BP e Castrol)
para os nossos clientes com veículos comerciais resulta em desafios internos e externos. De
uma forma geral, faz com que seja mais difícil fazer negócios connosco e prejudica a nossa
capacidade de nos adaptarmos rapidamente às mudanças do mercado.
Para esse efeito, a BP decidiu fornecer produtos Castrol a todos os nossos clientes de
lubrificantes BP para veículos comerciais.
Quais serão as vantagens desta mudança para si?
Uma marca líder mundial: um recente estudo sobre a marca Castrol revelou que esta é vista
como a marca de lubrificantes mais proeminente em todos os principais mercados europeus,
quando comparada com outros concorrentes e marcas locais líderes*.
Alta qualidade e alto desempenho: testados para permitirem um excelente desempenho, os
lubrificantes Castrol são recomendados por muitos dos fabricantes de veículos líderes mundiais.
Uma gama de produtos para atender a todas as necessidades: existe um lubrificante Castrol
para cada tipo de veículo. A Castrol tem uma vasta gama de produtos com vantagens claras. É
por isso que será bastante fácil para os seus clientes escolherem utilizar os produtos Castrol.
Onde posso obter mais informações?
Entre em contacto com o representante de vendas da Castrol, que terá todo o gosto em ajudar.

*O estudo sobre a marca Castrol (2017) inclui: Polónia, Alemanha, Reino Unido e Itália

