
Bihr reforça distribuição da linha Motorbike da LIQUI MOLY no
mercado ibérico
Esta parceria junta o melhor dos lubrificantes e aditivos para motos com uma forte dinâmica de distribuição.

Dezembro 2017 - A Bihr é o novo distribuidor da linha Motorbike da LIQUI MOLY para a Península Ibérica, reforçando a rede de
distribuição da marca também em Portugal, juntando-se assim à rede de distribuição da marca. A Bihr é o maior distribuidor
europeu de produtos e acessórios para motos y a aposta na LIQUI MOLY é clara. Neste momento a gama de produtos já está
disponível para todos os canais de venda da Bihr, que se afirma cada vez mais como uma One Stop Shop.

A parceria com a LIQUI MOLY “é um salto no mercado por parte da empresa mais revolucionária na atualidade no setor dos lubrificantes. A
LIQUI MOLY tem feito um grande trabalho de comunicação nos últimos dois anos em conjunto com a evolução da sua gama que está a dar
que falar no mundo das motos. Agora, através da Bihr, os nossos clientes têm acesso à sua gama”, explica Santiago Elizalde, European
Category Manager Off Road de Bihr. Além disso, “ a LIQUIMOLY fez um grande esforço de comunicação no mundial de MotoGP e isto faz com
que os produtos de alta gama sejam os mais desejados pelos nossos clientes. No que diz respeito ao universo Off Road, a parceria com a
Beta serve também de trampolim para mostrar os produtos no mercado, acrescenta.

Sadhna Monteiro, diretora de marketing y desenvolvimento de negócio da LIQUI MOLY Iberia, sublinha: “Nos últimos anos a LIQUI MOLY fez
uma grande aposta na linha Motorbike, com um crescimento de gama notável e isso acontece porque temos um grande know-how acumulado
ao longo dos últimos 60 anos”. Uma equipa dedicada ao setor das motos trabalha diariamente numa gama que aposta nos elevados índices
de qualidade que a LIQUI MOLY garante em todos os seus produtos, desenvolvidos e produzidos nas duas fábricas alemãs do grupo.

Para a responsável de desenvolvimento de negócio ibérico da LIQUI MOLY, “o potencial de crescimento da marca no segmento das motos é
muito grande, não só pela ampla oferta e qualidade, como também pelas soluções paraos profissionais do setor e pelos vários produtos que
marcam a diferença e que respondem a necessidades diárias específicas dos utilizadores. A Bihr será um importante parceiro pela dinâmica e
o profundo conhecimento do setor”. Além disso, acrescenta Sadhna Monteiro, “o forte investimento da LIQUI MOLY no MotoGP onde todas as
motos de Moto2 e Moto3 usam em exclusivo óleos LIQUI MOLY ajuda a posicionar a marca e também a mostrar o rendimento e a qualidade
dos produtos, usados num ambiente de extrema exigência”.

Os pontos fortes salientados por Santiago Elizalde, da Bihr, passam pela “amplitude de gama da LIQUI MOLY que tem produtos específicos
para cada tipo de uso e cliente, além de um sem fim de aditivos e produtos de consumo para oficinas”. Neste momento todos os produtos já
estão disponíveis e o trabalho passa agora por “colocar estes produtos tão atrativos da LIQUI MOLY nas prateleiras e, pouco a pouco, com o
suporte da fábrica, começar a aumentar a procura”, explica.

A Bihr aposta tanto nas vendas nas lojas como no canal online (www.bihr.pt). “O mercado está a orientar-se para o online e fizemos também
essa aposta. Ao fazer pedidos online os clientes ficam isentos de portes a partir de um determinado valor, além de garantirem a entrega no
dia seguinte para pedidos realizados até às 18 horas. Ainda assim, as lojas continuam a ser pontos muito importantes e por isso continuamos
a apostar em diferentes suportes para melhorar a imagem da marca”, sublinha Santiago Elizalde.  

A Bihr Iberia está neste momento também a reforçar a sua presença em Portugal. “Já estamos presentes e vendemos há muitos anos em
Portugal, mas especialmente no último ano fizemos um esforço grande com a nossa rede comercial para evoluir. Agora todos os nossos
catálogos estão traduzidos também para português, o que ajuda a que todos os clientes possam entender perfeitamente de que produtos
falamos e quais as características dos mesmos”, explica Santiago.

A Bihr tem três plataformas logísticas para dar resposta aos diferentes mercados: Suécia, França e Espanha, que abastece o mercado
ibérico. Por sua vez, a plataforma logística da Bihr Iberia é abastecida pelo armazém da LIQUI MOLY Iberia, em Lisboa, o que garante uma
maior celeridade na reposição de produtos, minimizando ruturas de stock. 
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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.


