
Automóveis especiais e corpos sem véus
A LIQUI MOLY publica o seu calendário erótico para 2018, com fotos tiradas na oficina da conhecida empresa de tuning, Hamann. Mas há
outros dois calendários para colocar na parede.

Outubro de 2017 – Automóveis especiais e corpos sem véus são as temáticas dominantes do calendário erótico para 2018 da
LIQUI MOLY, que está pronto. As fotografias realizaram-se na oficina da empresa de tuning Hamann, que garantiu que os
modelos terão de dividir o palco com automóveis únicos.

O fabricante de óleos e a empresa de tuning colaboram estreitamente há vários anos. Na verdade, as instalações das duas empresas distam
cerca de 30 minutos de carro uma da outra. As fotografias para o calendário realizaram-se no verão, e foi necessária uma semana para obter
o resultado final: um calendário particularmente “comprido”, que já começa em dezembro e, por isso, inclui 13 meses.

Para além do calendário erótico propriamente dito, a LIQUI MOLY publicou uma versão mais suave, com menos nudez. A particularidade
desta versão é que apresenta os mesmos motivos do calendário erótico, apenas com mais vestuário. Para quem acha que a beleza feminina
desvia a atenção dos automóveis, a LIQUI MOLY publicou também um calendário totalmente dedicado ao automobilismo, que mostra o
desporto motorizado em todas as suas facetas, das duas às quatro rodas, passando pela água.

O calendário erótico é um presente exclusivo para parceiros comerciais da LIQUI MOLY, mas também é possível adquirir um exemplar como
particular. Alguns calendários serão colocados à venda e podem ser encomendados na LIQUI MOLY Teamshop: http://www.liqui-moly-
teamshop.de/.

RECURSOS MULTIMÉDIA:

Para ter acesso à galeria de imagens dos três calendários basta seguir estes links: 

- Calendário erótico 2018 - https://www.liqui-moly.com/en/company/photo-galleries/detail/phototopic/werkstattkalender-2018.html
- Calendário "girls" 2018 - https://www.liqui-moly.com/en/company/photo-galleries/detail/phototopic/werkstattkalender-2018-international.html
- Calendário Motorsports 2018 - https://www.liqui-moly.com/en/company/photo-galleries/detail/phototopic/motorsportkalender-2018.html

Está também disponível um vídeo do making of da sessão fotográfica do calendário erótico, disponível neste link -
 https://youtu.be/ntLG55S7Ftg

Nota para as redações: Temos todo o prazer em disponibilizar alguns exemplares para sorteios. Caso esteja interessado, entre em contacto
com a LIQUI MOLY. 
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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.


