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Honda Motor Europe i Castrol będą kontynuować współpracę w
ramach strategicznego partnerstwa.

Honda Motor Europe i Castrol podpisały nową, odnawialną umowę o współpracy. Na mocy
porozumienia Castrol został wyłącznym, rekomendowanym dostawcą środków smarnych do
autoryzowanych serwisów Hondy w Europie.
W ramach tego porozumienia obie firmy będą nie tylko nadal rozwijać trwające już trzy lata partnerstwo,
lecz także zacieśnią współpracę w zakresie usług posprzedażowych.
W wyniku porozumienia autoryzowane serwisy marki Honda będą stosować linię olejów Castrol EDGE
Professional H, opracowaną wspólnie z myślą o silnikach Hondy. Wspomniana linia produktów obejmuje
oleje Castrol EDGE Professional H 0W-20 do silników benzynowych, 0W-30 C2 do jednostek
wysokoprężnych oraz 5W-30 do silników benzynowych i Diesla.
Celem porozumienia jest wzrost sprzedaży, a także kontynuacja wspólnych działań firm Castrol i Honda,
w obszarze nowych produktów linii EDGE Professional H.
Cristiano Romagnoli, Key Account Manager z firmy Castrol, powiedział: „Nasza strategiczna współpraca
z Hondą wkroczyła na kolejny poziom. Niezmiernie cieszę się, że mogę uczestniczyć w opracowywaniu
rozwiązań, które umożliwią obu firmom dalszy rozwój.”
Nowa umowa przyniesie partnerom obustronne korzyści i pozwoli im skoncentrować swoje działania na
nowym, wspólnym celu, jakim jest świadczenie usług zapewniających wartość dodaną i rozwój oferty
usług posprzedażowych.
Honda i Castrol prowadzą obecnie rozmowy dotyczące wprowadzenia rozwiązań idealnie dopasowanych
do potrzeb producenta samochodów, które pozwolą na zwiększenie obrotów w serwisach. Dzięki

internetowym szkoleniom dotyczącym środków smarnych dealerzy Hondyzyskają dostęp do skarbnicy
wiedzy marki Castrol, a prowadzone wspólnie przez obie firmy działania marketingowe będą wsparciem
dla planowanych akcji promocyjnych.
„Honda jest jednym z najbardziej cenionych przez nas partnerów biznesowych. Nasza współpraca dotyczy
już nie tylko środków smarnych, lecz objęła swoim zasięgiem także usługi Castrol, które pozwalają na
zwiększenie rentowności serwisów i budowanie lojalności klientów” – zauważa Hiroyasu Kayano, Honda
global account director w firmie Castrol.
„Honda jest naszym partnerem od wielu lat, a poszerzenie współpracy to naturalna konsekwencja naszego
zaangażowania we wspólne działania, zmierzające do rozwoju tego, co już osiągnęliśmy.”
Castrol EDGE Professional H będzie jedyną linią środków smarnych, rekomendowaną przez Hondę
w Europie oraz oferowaną przez sieć dealerów. Umowa weszła w życie w październiku 2016 roku.
***
Castrol to jeden z czołowych światowych producentów i dystrybutorów wysokiej jakości olejów
smarnych, smarów, płynów do obróbki metali, olejów hydraulicznych oraz dostawca powiązanych usług
adresowanych do klientów z całego świata działających w branży motoryzacyjnej, produkcyjnej,
górniczej, morskiej oraz zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej. Castrol łączy
wysoką jakość produktów z fachowym doradztwem oraz siecią dystrybucji, zapewniając klientom
zaawansowane, dopasowane do potrzeb rozwiązania. Castrol zatrudnia ponad 7500 osób. Firma działa
w ponad 80 krajach i współpracuje z ponad 2000 dystrybutorów. Ponieważ firma Castrol jest częścią
grupy BP, jej siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii. Jako firma będąca
w technologicznej awangardzie, dysponując 13 centrami technicznymi, Castrol inwestuje w badania
i rozwój środków smarnych. Globalne zespoły specjalistów doskonale rozumieją potrzeby klientów
i udzielają im porad, oferując rozwiązania optymalizujące sposób pracy i poprawiające jakość,
efektywność oraz zapewniające zgodność ze standardami ochrony środowiska i dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy. Marka to ponad 100 lat doświadczenia w zakresie „płynnej technologii”,
dostarczająca zaawansowane środki smarne o szerokiej gamie zastosowań, od procesów produkcyjnych i
obróbkę metali, po górnictwo, przemysł stoczniowy i morski oraz produkcję energii. Produkty i usługi
firmy Castrol odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu rozwiązań dla światowej gospodarki, od
wydobycia, przez produkcję aż po transport.
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