
Um novo rosto online para a LIQUI MOLY
Novo site português da LIQUI MOLY reforça a importância do guia de óleos, estreia um localizador de pontos de venda, garante uma imagem
moderna, melhor navegação e reforço de conteúdos. 

Novembro de 2017 – Já está online o novo site da LIQUI MOLY em Portugal. O especialista alemão em óleos e aditivos
apresenta agora um site moderno, estruturado de forma mais clara, oferecendo novos conteúdos e funcionalidades que
reforçam a forte presença da LIQUI MOLY também no canal online.

“É um passo muito importante para a LIQUI MOLY e para a estratégia de comunicação da marca em Portugal. O novo site é mais intuitivo e
garante uma navegação simples e informação útil e diferenciadora para quem o visita. Sabemos que a procura pela informação online é cada
vez maior e a LIQUI MOLY está sempre na linha da frente”, afirma Matthias Bleicher, diretor-geral da LIQUI MOLY Iberia.

Em termos de conteúdos, o novo site alinha-se pelo design internacional que está a ser implementado nos mais de 120 países onde a LIQUI
MOLY está presente. O site português é um dos primeiros a ser reformulado e a adotar o novo design. "Portugal é um mercado muito
importante para a LIQUI MOLY", afirma Matthias Bleicher. "Em Portugal não trabalhamos com um importador independente, conforme
acontece em quase todos os outros países. Temos uma filial própria com uma forte presença comercial, técnica, logística e de comunicação e
marketing através da LIQUI MOLY Iberia e isso tem-nos trazido ótimos resultados."

A estrutura do novo site está mais clara e mais apelativa. Também os conteúdos foram totalmente reformulados. Há agora uma abrangente
área de Perguntas Frequentes onde se responde a questões como "Posso misturar vários tipos de óleos de motor?" e "O que acontece se
eu adicionar demasiado óleo de motor?". Além disso, existem várias dicas e temas de interesse. O novo site é responsivo e adapta-se
automaticamente a qualquer tablet ou smartphone.

Uma das funcionalidades cruciais e inovadoras do site da LIQUI MOLY sempre foi o Guia de Óleos gratuito, que tem agora funcionalidades
reforçadas e uma navegação mais simples. Em apenas três cliques é possível introduzir a marca do automóvel, o modelo e a motorização,
obtendo-se então uma lista de todos os lubrificantes adequados a cada veículo. Hoje, o óleo é uma peça sobresselente líquida que deve
estar perfeitamente adaptada ao motor, evitando assim quaisquer riscos.

Uma novidade importante no novo site é também a secção “Onde comprar”, um localizador de pontos de venda que vem ajudar a uma mais
rápida identificação de parceiros LIQUI MOLY em todo o país, ao mesmo tempo que garante maior visibilidade e notoriedade aos pontos de
venda que trabalham os produtos LIQUI MOLY.

O endereço do site mantém-se em www.liqui-moly.pt
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Sobre a LIQUI MOLY
Com cerca de 4000 produtos, a LIQUI MOLY oferece uma gama de produtos ampla e única a nível mundial para o setor automóvel: óleos de
motor e aditivos, lubrificantes e massas, sprays e tratamento automóvel, substâncias adesivas e produtos selantes. Fundada em 1957, a
LIQUI MOLY desenvolve e produz exclusivamente na Alemanha, onde é líder de mercado incontestável no setor dos aditivos e é
repetidamente escolhida como a melhor marca de óleo. A empresa gerida pelo proprietário Ernst Prost vende os seus produtos em mais de
120 países e obteve um volume de negócios de 489 milhões de euros no ano de 2016.


