NOTÍCIAS

Autozitânia promove Méguin

C

omo representa nte exc lusivo da
marca de lubrificantes Méguin para a
o mercado português, a Autozitânia
reuniu a nata dos distribuidores, num
evento no Autódromo do Estoril.
Vieram dos quatro cantos de Portugal e ilhas,
os principais distribuidores (retalhistas de
peças) que trabalham com a Autozitânia e
que comercializam a marca de lubrificantes
Méguin.
O objetivo foi, acima de tudo, reforçar os laços
comerciais entre empresas, através de uma
ação que permitiu aos presentes conhecer
ainda melhor a marca Méguin, mais concre‑
tamente, o seu desenvolvimento tecnológico.
Esta companhia, que foi fundada em 1847,
passou em 2006 a pertencer ao universo
da Liqui Moly, tornando‑se dessa forma um
especialista em lubrificantes com uma gama
muito completa de produtos (lubrificantes e
aditivos).
A Méguin produz mais de 90.000 toneladas /
ano de lubrificantes, tendo uma capacidade
de armazenamento em tanque de 18 milhões
de litros (nas suas instalações de Saarlouis
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na Alemanha), estando presente em 84 paí‑
ses a nível mundial.
Para além dos lubrificantes para motor, a
Méguin disponibiliza óleo para caixas de
velocidades, industriais, hidráulicos, pro‑
teção, arrefecimento, turbina e confragem,

A Méguin
produz mais de 90.000
toneladas /ano de
lubrificantes
para além de massas, pastas, aditivos e óleos
para maquinaria diversa. O fabrico é feito em
exclusivo na Alemanha, assim como a inves‑
tigação e o desenvolvimento são realizados
em laboratórios próprios, tendo a Méguin os
certificados ISO em certificação de gestão,
gestão ambiental e gestão energética.
Uma das vantagens dos lubrificantes Mé‑

guin são as certificações que os produ‑
tos dispõem, em marcas de relevo como
a Porsche, BMW, Daimler e Volkswagen,
que permite que estes lubrificantes se‑
jam usados nos automóveis mesmo que
es teja m a i nd a no pe r íodo de ga ra nt ia .
Em Portugal são cerca de 40 os retalhistas que
comercializam a Méguin, mas “queremos que
o número de distribuidores desta marca seja
ainda maior, apesar de estarmos presentes
com alguns dos mais importantes retalhistas
do setor em Portugal na maioria dos distritos
portugueses”, revelou Flávio Menino, Mark‑
teer da Autozitânia.
A Autozitânia coloca ao dispor dos seus dis‑
tribuidores todo o “know‑how” em matéria de
lubrificantes, com o apoio da Méguin, para que
estes possam fazer uma venda mais consis‑
tente e sustentada às oficinas, baseada em co‑
nhecimento e na qualidade dos lubrificantes.
Durante esta ação, o responsável técnico da
Méguin deu uma pequena formação sobre
lubrificantes e sobre aditivos, alertando acima
de tudo para a necessidade de usar o produto
correto para cada motor.

