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Приста Ойл се доказа като
компания, която успешно реагира на пазарните предизвикателства и намира нови възможности за развитие.
Все по-отчетливо се констатира, че водената през
отминаващата година маркетингова, търговска и финансова политика, дава своите
положителни резултати.
Приста Ойл не е просто
компания или марка, това е
концепция за добро управление, която въпреки нестихващата икономическа и финансова криза, успява да намери
своето място и да реализира
успешно своята годишна програма.
Разбира се, всичко това
ще звучи абстрактно, ако не се
вземат предвид хората, които
работят професионално и всеотдайно за каузата
.
Модернизирането на едно от
производствата- това на греси
във „Верила”, показа на бизнеспартньорите, на управляващите в България и на клиентите, че пред желанието за

развитие няма препятствия …
и оправдания. И както винаги
досега, предлагане на пазара
качество, контролирано максимално още преди продуктът да излезе от фабриката.
И през тази година върви
преструктуриране на управленския екип, в търсене на
оптималните
възможности
за използване на потенциала
на кадрите в съответствие с
динамично променящата се
пазарна конюнктура, с търсенето на нови пазари и утвърждаване на вече отвоюваните.
Високата оценка за произвежданите продукти с марката
се потвърждава и
от постоянно издаваните одобрения от световно известни
компании. Те увеличават доверието и отварят нови врати
пред нови клиенти и пазари.
Това, което може да се
обобщи в края на отминаващата 2014 година е, че Приста
Ойл се чувства и възприема
като все по-стабилно развиваща се в рамките на мултинационалното семейство, където всички се стремят да
говорят на един език- езикът
на успеха!
Весели Коледни и Новогодишни празници и Честита
Нова 2015 година!

“Приста Ойл” откри обновения си
завод “Верила Лубрикантс”
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Гл. редактор
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“Приста Ойл” откри обновения си завод
“Верила Лубрикантс”
Инвестицията е 1.5 млн. евро, а производството на смазки
ще работи на 60% за експорт

„Приста Oйл Груп” откри
официално обновения си и разширен завод за пластични смазки
„Верила Лубрикантс” в Равно поле.
Инвестицията е 1.5 млн. евро и ще
позволи на компанията да увеличи
значително производството си.
Фабриката „Верила” край
София съществува от 1945 г. През
1998 г. тя е приватизирана, а в края
на 2007 г. става част от групата на
производителя на масла “Приста
ойл холдинг”, която има 75% от акциите (другият акционер в компанията е “Верила инвест” ЕАД).
„Придобихме мажоритарния дял от „Верила“ през 2007 г. и

4

сп. Приста бр. 3`14

малко забавихме тази инвестиция,
но важното е, че я осъществихме. Тя
е направена на правилното място и
в правилното време“, заяви Пламен
Бобоков, председател на Съвета на
директорите на „Приста Ойл“.
По думите му вложените средства ще увеличат два пъти
производството, което ще даде възможност да се произвеждат 90% от
световноизвестните типове и видове смазки. „Причината да не произвеждаме другите 10% е, че няма
икономическа логика. Това дава
възможност да се наредим сред потенциалните доставчици за клиенти
като Шеврон и много други наши

бъдещи партньори от Близкия Изток, Централна и Източна Европа,
Африка”, каза още Пламен Бобоков. Инвестицията е осъществена с
помощта на Европейската банка за
възстановяване и развитие, като очакванията на мениджмънта са да се
възвърне за срок от три години.

пазари

Предприятието произвежда
главно т. нар. консистентни смазки.
Друго направление са препаратите за автомобили, като компанията
има и производство на препарати за
топене на лед от пътища и мостовеАнтилед.
Суровината за пластичните
смазки е вносна, тъй като българската рафинерия в Бургас няма подобно
производство. Основни клиенти са
минната индустрия, промишлеността и енергетиката, като държавната
ТЕЦ “Марица-изток” и в по-малка
степен автомобилният транспорт и
пунктовете за прегледи и ремонт на
автомобили, железниците на България, Румъния и Сърбия, компаниите
на братя Митал в Румъния и Унгария,
клонът на “Газпром нефт” в Сърбия и
др.
Заводът изнася над 60% от
крайните си продукти за Европа,
Азия и Африка. „Верила Лубрикантс“
е сред водещите производители на
греси в Източна Европа. Оперира в
повече от 20 страни в Източна Европа, Близкия Изток и Северна Африка.
За 2013 г. нетните приходи от продажби на “Верила Лубрикантс” са 5.8 млн. лв., а предходната година са били 9 млн. лв. Спадът
на постъпленията се обяснява със
свитото потребление и проблемите
на консуматорите на продуктите от
среден и нисък клас, произвеждани
във фабриката, за сметка на продуктите от висок клас. Очакванията на
мениджмънта на дружеството са, че
с новата инвестиция приходите ще

се увеличат на 9-10 млн. лв., като ръстът ще дойде основно от експорт.
Министърът на икономиката Божидар Лукарски откри обновения и модернизиран завод. „Малко
от предприятията в България могат
да се похвалят с история, датираща от 1946 година, когато „Верила
Лубрикант” започва производството
на машинни масла и смазки. През
всичките тези години това предприятие допринася както на местната,
така и на националната икономика.
До момента са инвестирани над 5
млн. лева. за подобряване на производствената площадка, условията
на труд, техническото обезпечаване
и контролът на качеството”, похвали
Лукарски собствениците при откриването за завода.

Поздравявам ви за намерението да вложите още средства в
размер на 1,5 млн. евро за модернизация и повишаване на производителността на пластичните смазки във
„Верила Лубрикант”, каза още министърът на икономиката.
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Пл. Бобоков: Пазарът на моторни масла
е лакмус за състоянието на икономиката
Украйна е перспективен пазар за българския бизнес,
вярва председателят на УС на “Приста Ойл”

Пламен Бобоков е председател на Управителния съвет на
„Приста Ойл Груп”. Основната дейност на компанията е в две
направления – производство и търговия с моторни масла и
акумулаторен бизнес. В структурата на холдинга е „Монбат”,
един от сините чипове на Българска фондова борса (БФБ).
„Приста Ойл Груп” оперира в повече от 20 държави в Централна и Източна Европа, в Близкия и Средния Изток, Централна
Азия и Северна Африка.
С Пламен Бобоков разговаряме за перспективите пред големите компании у нас, за предизвикателствата около ситуацията с Украйна и за плановете за излизане на борсата, които
имаше „Приста Ойл”.
Г-н Бобоков, близо сме до традиционните седмици на равносметка за изминалата година. Какво се
случи на пазара за моторни масла
у нас през 2014 г.?
- Годината беше напрегната за нас.
Пазарът продължава да се свива,
което е обезпокояващо, защото нашият продукт прониква навсякъде.
Няма сегмент в икономиката и в
националното стопанство, където
да не се ползват такива продукти –
независимо дали по-специални или
по-обикновени. Един от лакмусите,
който дава реална информация за
движението на икономиката, е консумацията на масла. Ако тя се свива,
значи икономиката спада и обратното – ако пазарът започне да се вдига,
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това означава, че икономиката се
развива.
Какво показва този лакмус за състоянието на икономиката?
- Смятам, че нещата не са добре в
нашата държава, но ние не чакаме
нещо да се случи, а търсим резултатите. Борим се, търсейки нови
пазари, стратегически партньори,
нови региони, в които няма икономическа криза и има нови пазарни
възможности. 2014-та беше подготвителна година за следващия 3-годишен план на „Приста Ойл”.
Каква е последната инвестиция
на групата?
- Последната ни завършена инвес-

тиция е модернизацията на “Верила Лубрикантс” и е за 3 млн. лева.
Насочена е в три основни направления: двойно увеличаване на производството, увеличаване на качеството на произвежданата продукция
с гаранция за нейното постоянство и
третото е в лабораторното оборудване, което гарантира тотален контрол
върху качеството – на суровини, материали, производствени процеси
и т.н. В момента производственият
капацитет в завода е 4 хил. тона, но
реално произвеждаме 2 хил. тона.
Проблемът обаче не беше толкова
в капацитета, колкото в качеството и надеждността. Един ден става
супер, след една седмица – пълен
провал, тъй като човешкият фактор

пазари

беше много силен. С автоматизацията, новата линия и супер хомогенизаторите, които сме закупили, сме
изключили човешкия фактор. Засега
няма да назначаваме нови хора –
тук работят 50 души, но можем да
ги увеличим двойно, стига да се увеличи производството, стига да има
икономическа логика за това.
Къде търсите нови възможности
за развитие?
- В Близкия Изток, Африка и Централна Азия. Най-възловото е подходящият партньор – има ли подходящ
партньор, стигнем ли до определен
момент на развитие, правим завод
и увеличаваме присъствието си в региона. Един от дистрибуторите ни е
шейх Ал Тани, племенникът на емира на Катар. Той внася в емирството
Bugatti, Lamborghini и Bentley и четвъртият му бранд е “Приста Ойл”.
Как се отрази кризата в Украйна
на бизнеса?
- Бизнесът ни започна да се увеличава, защото старите играчи, които
са заели големите пазарни ниши,
излизат от Украйна. Един пазар обаче не търпи вакуум. Така че, който
е по-бърз, който е на правилната
позиция – ще успее. Като цяло украинският пазар е много перспективен. Представете си пазар, на който
досегашният лидер – не е тайна, че
Русия владееше 60-70% от пазарните ниши във всяка индустрия – вече
го няма. Политически Украйна вече
е ориентирана към Европа, културно

и езиково е близка до България, а и
ние имаме нужда от нови пазари.
Като голям инвеститор, как оценявате заявката на правителството, че фокусът ще бъдат
малките и средните предприятия? И от какво тогава ще се
нуждае големият бизнес?
- Големите компании нямат нужда от
толкова много подкрепа, макар че
една добра дума, казана на правилното място на даден форум, може да
отвори вратите в пъти по-бързо като
време. България обаче страда от лошия си имидж и малко компании ни
имат доверие. Това създава много
големи проблеми и институционалната подкрепа, добре работещата
банка за експортно финансиране,
Агенцията за експортно застраховане, желаещ да помогне министър,
би дало тласък.
Имаше много коментари за номинацията на Божидар Лукарски на поста
икономически министър, но няма
никакво значение каква е неговата
квалификация. Министърът е политическа фигура и той трябва да носи
положителния заряд, да подкрепя
инвеститорите, независимо от коя
индустрия. Що се отнася до малките
и средните предприятия – те не могат да съществуват сами за себе си,
ако няма големи компании.
Единственото изключение са услугите и туризма. Като цяло в индустрията, сериозната индустрия – химия,
машиностроене, металургия, всички
малки и средни компании са само

обслужващи. Това е една голяма
симбиоза, която не трябва да се нарушава.
Какви препоръки можете да направите за мерки, насочени към
стимулиране на големия бизнес?
- Бих препоръчал например да се работи за разкриване на дипломатически мисии. Как да развиваме бизнес
в Африка, като има само три посолства на целия континент? Всеки ще
каже, че няма пари в бюджета, но
все от някъде трябва да се започне.
Първо трябва да се инвестира, за да
се берат след това плодовете. Никой
досега не си е направил труда да направи стратегия за развитие на тази
държава, нито знаем къде отиваме,
нито какво искаме да бъдем. Дори
една малка компания не може да се
развива, ако няма план.
Най-хубавото нещо е, че в момента
имаме политически диалог и това е
уникален шанс да седнем и да помислим кои са стратегическите сектори и къде да се развиваме. Предимствата на малките държави, като
България, са, че лесно и бързо могат
да се възстановят. Те не са като грамадните мощни икономики, които
изискват повече време и усилия, повече средства.
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2014 г. - най-тестовата за Приста Oйл
През тази година трябваше да стане категорично ясно дали нашият
органичен бизнес е жив и устойчив. Аз мисля, че резултатите са добри…

Петър Бозаджиев
изп. директор на Приста Ойл
Холдинг ЕАД

Кои бяха основните неща,
които трябваше да се случат и да
каква степен успяха да се случат?
2014 г. беше време, тест за
възстановяване на бизнеса ни на
пазарите, на които имахме добър
пазарен дял, но поради кризата и
някои др. обстоятелства бяхме позагубили през 2012 г…
Имате предвид най-вече
България и Европа, вероятно?
Точно така, тъй като резултатите и на България, и на Румъния,
и на Европа, където е по-конкурентно, по-тежко за работа, са такива,
каквито са заложени в бизнес плана
ни. Турция продължава да ни провокира със своите изненади, но там не
сме очаквали нещо по-различно…
Придобиването на Шеврон в Румъния вече дава добри резултати, докато тази стъпка в Чехия все още не.
В момента около Чехия, Унгария и Словакия се създава един
европейски клъстър, който е една
оптимална форма на управление
както търговски, така и администра-
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тивно. Резултати от неговото създаване очакваме да има през 2015 г…
2014 г. е една година, един
истински тест дали Приста е възстановила нивата си от добрите години,
да кажем. Ако се върнем назад, 2013
г. беше втората добра от преди 5 години насам. Резултатите от 2014 г. в
някои части са сходни с тези от 2013
г., но по отношение на рентабилност
и зает оборотен капитал или по-ясно
казано, ефективност, са още по-добри от 2013 г. Така че може уверено
да заявим, че тестът е издържан.
Тук е мястото да отбележа,
че през тази година успяхме до отбележим и растеж по отношение
на т.н. органичен експорт, който се
управлява централно от България
в различни точки на планетата /корабните масла например/.
А структурното преобразуване на компанията в кадрово
отношение приключи ли вече?
Почти приключи. Вече има
критична маса от нови търговци за
районите, където придобивахме и

окрупнявахме. Управленският състав се сформира още през 2013 г.,
когато бяха извършени по-сериозни
кадрови и структурни промени.
А кое не успяхте да свършите през 2014 г.?
Със сигурност не са малко,
но по-съществените са намеренията ни по-крупни проекти с експортна ориентация да се случат именно
през тази година. Но те изискват
по-дълъг период на подготовка…
Имате предвид вероятно
пазарите в Африка?
Да, както и някои други
по-конюктурни пазари. Ако има
лоша новина, то това е тази, но лично аз не съм и очаквал нещо да бъде
финализирано през 2014 г. Най-вероятно те ще се случат през 2015
година. Най-същественото, което
трябва да се отчете, е че вече е възстановен фундаментът. Колкото и
да има конюктурни пазарни зависимости, дълги търгови процедури,
вече няма да има ситуацията от 2013

резултати

г., когато бяхме зависими от всичко.
Как отчитате конкуренцията, която Приста ойл трябва
и води с останалите световно известни марки?
Приста Ойл извървя един
дълъг, но ползотворен път на засилване на взаимоотношенията с Тексако. Вече има отстъпки в договорните
отношения, които са в наша полза.
Успяхме да реализираме договорените обеми и от тяхна страна се
искаше това да постигнем. От Тексако вече се убедиха, че в лицето на
Приста Ойл те имат един активен,
дори агресивен партньор, който в
определени моменти се явява водещ по отношение на специални
сделки. Ние изискваме маркетингова подкрепа, каквато досега не е
била искана и правена.
Оттам вече разбраха, че
ние искаме да постигнем резултати и това доведе до осигуряване на
бюджет за маркетингови дейности през 2015 г., съвместно с Приста
Ойл, т.е. те вече инвестират не само
пари, но и доверие в Приста Ойл.
Относно конкуренцията на
Тексако - това много зависи от съответната територия, но ние също
подпомагаме позиционирането на
Тексако. Колкото до това дали Приста Ойл върна позициите си на българския пазар, смятам, че по-скоро
да.
Как работи екип от двама
изпълнителни директори, успяхте ли вече да се напаснете с колегата ви Цветомир Анастасов?
Последно пак имаше някакви напасвания, но това по-скоро
е еволюиране на този ръководен
екип. Когато се направи първия
аранжимент на главната изпълнителна дирекция, когато аз се поя-

вих като групов финансов директор,
беше заложено да бъде разделена
дейността на двамата изпълнителни директори малко фрагментарно- единият да отговаря за международния бизнес, а другият- за
България и операциите, които подкрепят международния бизнес. В
същото време това трябва да е едно
тяло с един мозък… Най-опасното
при наличие на двама изпълнителни директори е, че могат да имат и
две глави... Най-добре е да има една
силна, умна глава, която двама души
съчетават.
Сега ние изградихме следната структура- единият изпълнителен директор отговаря за операциите от- до, от маркетинг, доставки,
плюс производство. Така той разполага с две ръце- едната е Тиводар
Рунтаг, който се стреми да обгърне
всички дистрибуционно ориентирани структури, а дясната е Детелина,
която се грижи за всички производствени единици.
Като втори изпълнителен
директор аз се занимавам с операциите, със споделените услуги
на групово ниво, включително и с
„Монбат”. В моя обхват е и цялостно
управление на резултатите - планиране, бюджетиране, бизнес модели
и т.н. Този модел не позволява да
имаме конфликтни точни с другия
изпълнителен директор, по-скоро
сме постигнали е една синхронна свързаност. Така не се допуска
объркване на генералните директори по места по по-малко и по по-значими оперативни въпроси.
Има ли вече Приста Ойл
готова концепция или стратегия
за развитие, било то и краткосрочна?
За първи път след идването
на новите акционери през септем-

ври се събрахме в Букурещ всички
генерални директори плюс ключови търговци и там начертахме един
проект, който условно може да бъде
наречен Амбиция 2017 г. Той включва пазарни намерения както като
цифри, така и като стратегия, като в
същото време посочва и слаби места, които трябва да се преодолеят.
Първата стъпка е програма
за 2015 г. с отделни инициативи и
проекти, която обслужва Амбиция
2017. Сега вече говорим за възстановяване на растежа, а не на нивото на
бизнеса, което е по-трудната задача.
А каква е оценката на другите акционери за дейността и
резултатите на Приста?
Явно задоволство от резултатите при маслата. В имейл от ЕБВР
благодари за постигнатото добро
ниво на управление и качество във
всички направления. Резултатите
показват отдаденост и добра работа, въпреки огромните пречки и
негативни обстоятелства. За Европейската банка за възстановяване
и развитие като акционер е важна
и цялата институционална стабилност.
По отношение на ADM, които са по-комерсиално ориентирани,
оценката е за крайния финансов
резултат. Тяхната оценка е също положителна, тъй като е задържано
възстановяването от 2013 г. То е постигнато с по-малко оборотен капитал, т.е. има повече принадена стойност.
Качеството на финансовия
резултат е по-добро и от гледна
точка на по-трудните обстоятелствапрез 2014 г. нямаше толкова много
експортно ориентирани сделки, както през 2013 г.
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Александър Александров: Приста Ойл
се оказа правилният партньор на БМФ
Компанията се оказва единственият алтернативен
доставчик на продукти с унифицирано качество в цял свят,
като част от световната мрежа Sealub Alliance.
След включването на Александър Александров в мениджърския екип на Параходство БМФ, освен цялостното преструктуриране
и реорганизиране на дирекцията,
една от основните му задачи е анализирането и намирането на алтернативни, икономически изгодни
доставчици на материали и услуги
по основните разходни пера, свързани с експлоатацията на корабите.
Корабните масла са именно един от
тези ключови разходи.
Предвид кратките срокове
и безпрецедентната световна ико-

номическа криза, задачата пред
Александър не беше лесна. След
внимателно проучване на пазара на
смазочни материали в търсене на
алтернативи на световно утвърдените доставчици /производители/,
се стигна до анализ на една „нестандартна“ възможност, а именно
- водещия локален производител на
лубрикационни масла Приста Ойл.
Договорената атрактивна
цена и мотото „Изберете българското” на този първи етап не са достатъчни да се започне работа с Приста
Ойл, макар и една от най-големите

и утвърдени компании в България.
След поредица от тестове на продуктите на Приста Ойл в независими
лаборатории, посещение на производствената база и проверка с водещите производители на корабни
двигатели се убедихме в тяхното високо качество. Първоначално стартирахме пилотно с регулярни доставки на два кораба, посещаващи
Пристанище Варна, като впоследствие започнахме да бункероваме и
всички кораби от флота на Параходство БМФ, посещаващи пристанищата в България, Румъния и Турция.

Александър Александров поема ръководството на дирекция „Снабдяване, ИТ и Комуникации“ към „Параходство БМФ“
АД - гр. Варна през ноември 2008 г., когато дружеството е приватизирано от „Кей Джи Маритайм Шипинг“. Професионалният
му път започва непосредствено след завършване на висше образование в Техническия университет в морския град през 1996 г.,
когато става част от екипа на водещата в света корабна компания
Zodiac Maritime Agencies. След близо пет години като навигационен офицер, Александър Александров е поканен в главния офис
на фирмата в Лондон, където продължава развитието си през
следващите осем години. В Англия отговаря за проекти, свързани с разработката и въвеждането на специализиран софтуер за
корабен мениджмънт и иновативни сателитни комуникационни
решения в партньорство с водещи глобални доставчици. Последно заема позицията Мениджър „Снабдавяне“.
10
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Включването на Приста ойл
в световната мрежа Sealub Alliance,
основана от Gulf Oil Marine, затвърди сътрудничеството ни, като по
този начин фирмата се оказа единственият алтернативен доставчик
на така наречените „мейджърс” (на
англ.ез. - majors), които предлагат
продукти с унифицирано качество в
цял свят, използвайки синхронизирана мрежа от локални производители и доставчици.

Александър Александров - от корабния
бизнес до ръководството на най-успешния
български футболен отбор - Лудогорец
След 13 години в Zodiac
Maritime Agencies, Александър
Александров приема предизвикателството да се върне в България и
да се присъедини към топ мениджмънта на Параходство БМФ.
От 2009 г. е и изпълнителен
директор на „Навибулгар Сървисес“
ЕООД, специализирана в съпътстващи шипинг бизнеса услуги, чиито
обхват постоянно се разширява.
През 2013 г. компанията открива
свое представителство в Констанца.
В израз на желанието си да
участва активно в процеса на налага-

нето на световни бизнес стандарти в
областта на корабното снабдяване
и запазването на икономическите
интереси на корабните снабдители в България, през декември 2011
г. Александър Александров поема
поста зам. председател на Българската Асоциация на Корабните Снабдители (БАКС).
Ангажиментите му обаче
далеч не се изчерпват с корабния
бизнес. През 2009 г. става Президент на трикратния български шампион ПФК Лудогорец. Александър
Александров има ключова роля за

изграждането на административната структура и организирането на
вътрешните процеси в клуба.
Роден е на 27.07.1973 г. в
град Разград. Женен, с едно дете.
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11

партньори

Приста Ойл с нов партньор в Словакия

Като първа успешна стъпка
от усилията за повторно навлизане
на пазара в Словакия, Приста Ойл
подписа договор за доставка с Auto
Color s.r.o. Базата на фирмата се намира в Пресов (Presov). Фирмата
оперира със складове и има търговски екипи в столицата на Словакия
- Братислава и в Банска Бистрица.
Основният бизнес на Auto Color е
търговията с автомобилни бои и лакове за авто-магазини и сервизи и
индустриални клиенти. Auto Color е
ексклузивен вносител на авто-бои от
марките Dinitrol и De Beer в Република Словакия.
„Ние установихме много
добър синергизъм между търговията с авто-бои и лакове и смаз-

12
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очни продукти, тъй като таргет
секторът е един и същ. Чрез продажбите на смазочни продукти
от марките
и Texaco, Auto
Color ще може да разшири обхвата
на бизнеса си и да намери по-добра
реализация за своите активи и
човешки ресурси. В момента разполагаме с осем търговски представителства, които предлагат
на
продукти на Texaco и
словашка територия” каза Петер
Седлак, генерален директор на компанията.
Целта на Auto Color ще са
независимите сервизи и магазини за
увеличаване на потенциала за продажба на масла. На 4-ти декември
в Нитра, Павел Херинк, мениджър

„Автомобилни продажби” за Централна и Източна Европа от Приста Ойл Чехия проведе търговско и
техническо обучение за търговския
екип от Auto Color.
„Непрекъснатото сътрудничество в областта на маркетинга и
търговията в комбинация с откритата комуникация с нашите високо ценени партньори гарантират развитието на нашия бизнес” - каза Бела
Тот, регионален мениджър „Индиректни продажби”.

одобрения

Електроизолационните и турбинните масла
с висока оценка след изпитванията
от Siemens и Skoda
Стартиралите в средата на лятото лабораторни изпитвания на електроизолационни масла
Trafo и
Trafo-A завършиха успешно. Резултат от това
са получените официални одобрения от
Siemens за използване в силови и разпределителни трансформатори, съгласно спецификация Siemens TUN 901293.
Отчитайки факта, че компанията
Siemens е лидер в производството на трансформатори и има безброй трансформаторни станции в целия свят, това е поредното
доказателство за качеството на продуктите.
Наскоро се получи одобрение и от
. ЛабораSkoda за турбинните масла
торните изпитания бяха извършени от световно известния концерн във връзка с намеренията на Приста Ойл да разшири пазара
си и да предлага тези продукти на чешкия
пазар.
Одобренията гарантират на клиентите качеството на продуктите и правят
маслата с марка
по-конкурентноспособни на европейския пазар.
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AUTOMECHANIKA Франкфурт 2014
ВПЕЧАТЛЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ

ПАВЕЛ ХЕРИНК

Мениджър продажби
автомобилни масла Чехия,
Словакия, Унгария,
Приста Ойл
Щастлив съм, че имах възможността да представя Приста
Ойл Груп в Automechanika Trade Fair 2014 във Франкфурт,
Германия.
Това събитие е смесица от изложители и търговци от автомобилната индустрия, идващи от всички краища на
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света. Такива събития са важни за създаването на нови
връзки и изграждане на корпоративен имидж. Представянето на Приста беше на много високо ниво, което
се потвърждава от броя на получените запитвания и
качествени насоки за експорта на продукти
,а
също така производство тип „privite label”, проактивно
генерирани по време на събитието.
Възможността, която членовете на екипа на Приста от
различните страни получиха, участвайки заедно, да засилят екипния дух и да се подкрепят взаимно по ефективен начин в някои специфични за региона възможности
за бизнес, също беше много важна за нас.

автомеханика

ДЕЯН ЙОВИЧ

Мениджър бизнес
развитие смазочни греси,
Верила Лубрикантс
Automechanika 2014 е едно страхотно изложение на
всички фирми, свързани с автомобилната индустрия.
Това е чудесна възможност да се намерят партньори за
нашите разработки в сферата на бизнеса със смазочни
греси.
По време на събитието бях фокусиран върху търговци
на греси и свързаните с тях възможности за съвместен
бизнес. Срещнах много представители на марки от ЕС и
WW пазар, но ограничен брой производители. Успях да
разменя многобройни контакти с фирми от ЕС и Близкия
Изток. Бъдещ общ бизнес с тях е в процес на развитие в
момента.
Най-голямата полза от участието на „Верила Лубрикантс” в това изложение беше пряк, “лице в лице” контакт с потенциални клиенти и конкуренти.

Другата ползва от участието идва от “естествения подбор”, който се случва на изложението: всички бяхме
там, за да правим това, което можем най-добре: да подкрепим нашите партньори чрез нашите продукти и възможности за бизнес, които компаниите Верила и Приста
предлагат.
Не на последно място, времето, което прекарах в рамките на тези три дни с моите колеги от Приста, беше чудесно!

СТЕФАН СТЕФАНОВ

Експортни пазари
и корабни масла,
Приста Ойл

на
Интересът към продуктите с марка
Automechanika 2014 беше голям и без съмнение можем
да оценим участието ни на изложението като успешно.
Специализираният форум бе една отлична възможност
да се срещнем на едно място с много настоящи партньори и да обсъдим бъдещо разрастване на бизнеса.
От друга страна бяха осъществени бизнес контакти с потенциални клиенти от цял свят, проявяващи интерес не
само към продукти
, но и към производство под
тяхна собствена марка.

ГАНЧО КРЪСТЕВ

Търговски директор
на Верила Лубрикантс
Това беше първото ми посещение на Automechanika
Франкфурт и със сигурност няма да е последното. Беше
страхотно да получим толкова много информация за
света на автомобилната индустрия, от “A до Я”, наистина. Освен това, фактът, че Automechanica е едно от
най-големите събития от този род, представители на
почти всички компании от бранша бяха там, така че това
ни даде чудесна възможност да обменим идеи с партньори (настоящи и потенциални) лице в лице, което, без
съмнение, е най-добрият начин да се прави бизнес.

ИВАН ГЕТОВ

Експортни пазари,
Приста Ойл

Automechanika 2014 беше една възможност за съпоставка с конкурентните западноевропейски производители,
като заключението е, че богатата продуктовата гама,
предлагана от Приста Ойл, отговаря на съвременните
тенденции в този бизнес.
сп. Приста бр. 3`14
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пазари

Приста Ойл Украйна създава солидна база
за дългосрочни и ефективни продажби

От ляво на дясно: Юрий Хайдук - Регионален мениджър продажби, Юлия Сивашенско - Мениджър доставки, Сергей Табаченко - Шофьор / куриер, Игор Молчанов
- Мениджър ключови клиенти

Огромният
потенциал
на Украйна привлича вниманието. Почти 200 различни марки се
конкурират на пазара на смазочни
материали. В такава конкурентна среда е необходимо да се упражнят максимални усилия, за да
стъпим на пазара и да задържим
позициите си.
Приста Ойл Холдинг е активна в Украйна от 2005 г. Усилията, положени от Приста Ойл през
годините, правят компанията един
от водещите доставчици на вносни моторни, хидравлични и тран-
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смисионни масла и греси. Приста
се фокусира върху минния сектор,
един от най-големите потребители
на смазочни материали в Украйна.
Договори за продажба се осъществяват чрез дистрибутори и различни
риселъри. Въпреки това, поради някои обективни причини, в периода
от 2012-2013 г. динамиката на растежа на продажбите се забавя. Става ясно, че пазарната ни стратегия
трябва да бъде променена.
В края на 2013 г., въпреки
безпрецедентните политически и
икономически трудности в Украйна,

Съветът на директорите решава да
подкрепи Приста Ойл Украйна и инвестира в бъдещия й растеж. Екипът
се допълва от експертни кадри, които искат да развиват своя потенциал
в съответствие с ценностите на Приста и стремежа към растеж. Техните
различни гледни точки допринасят
за осъществяване на продажбите.
Всеки член на екипа знае какво се
очаква от него, като му се предоставя възможност да реализира индивидуалните си цели, следвайки тези
на компанията. Всички служители на
Приста Ойл Украйна получават спра-

потенциал

ведливо и честно отношение, биват
третирани с уважение и се насърчават да споделят мнението си.
2014 г. е повратната точка
за Приста Ойл Украйна. Както става
ясно, за да се изгради мрежа за директни продажби ще е необходимо
известно време, т.ч. първата задача
е да увеличат сделките чрез непреки канали: да се създаде стъпка по
стъпка една солидна и финансово
стабилна дистрибуторска мрежа на
регионален принцип, да се развият
компетенциите на новите дистрибутори, да се менажират техните
търговски операции и да се осигури
ефективна маркетингова подкрепа.
Успоредно с това, екипът започва
изграждането на канали за директни продажби чрез проучване на
нови ключови клиенти в целевите
сектори, като се фокусира върху тежкотоварния автомобилен транспорт,
минното дело, селското стопанство
и строителните фирми.
Юрий Хайдук и екипът му
използват умело продажбената
фуния, поставяйки си ясни цели за
постигане. Подписани са нови договори с водещи и утвърдени участници на пазара. Ето и някои от нашите
клиенти, спечелени през 2014:
• Ойл Груп, Киев
http://www.oilgroup.ua - развива
пазарна дейност от 16 години, с 18
регионални филиала в цялата страна. През 2015 г. се очаква обемът на
продажбите ни да се удвои, като основният фокус е върху селскостопанския и минния сектор.

• Омега-Автопоставка Харков
http://www.omega-auto.biz/en
портфолиото на компанията включва повече от 300 марки; предлагат
най-добрата достъпност - висока наличност и широка търговската мрежа - на компоненти и резервни части за камиони и леки автомобили
от ОНД и страните извън ОНД. Моторните масла Приста се ползват с
приоритет в продуктовото им портфолио.
• Аванти Груп,
http://www.man-ag.com.ua/
най-големият дилър и сервизен
партньор на камиони и автобуси
MAN в Украйна. Сътрудничество
ни започна съвсем скоро с доставки на маслата Texaco URSA. Очаква
се увеличаването на продажбите с
включване на масла
. Считаме договора за значителна крачка в
изграждането на пазарното присъствие в сегмента на франчайзинговите
сервизи.
Ексклузивните партньорства са
редки в наши дни, така че ние
постоянно мотивираме утвърдените
играчи, предлагащи други марки
масла, да популяризират продуктите
на
/ Texaco на пазара. В тази
връзка, добър напредък е постигнат
със следните дружества:
• Глобал Лубрикантс, Киев
http://globalubricants.com.ua/ - бивш
партньор на Philips Conoco. Сътрудничество с Приста Ойл Украйна започва в края на август 2014 г. Фирмата е оторизирана да дистрибутира
автомобилните масла на Texaco.

• Търговскa къща “Лином”, Киев
http://linom.com.ua/ - първите прозапочват с малки
дажби на
покупки от местен нает склад, а сега
се осъществяват доставки с цели
камиони. Фирмата е много опитен
и активен играч в продажбите на
дребно.
В момента Украйна преминава през много труден политически и икономически период: военни
действия в Източна Украйна срещу
сепаратистите, остра икономическа
рецесия, девалвация на местната парична единица - ситуацията в
страната е много предизвикателна.
Независимо от това, ние сме оптимистично настроени и наистина
вярваме в по-добрите времена за
нашата страна. Поставяме си амбициозни цели за 2015: да превърнем
Приста Ойл Украйна в печеливша
компания и да се създадем солидна база за дългосрочни, ефективни
и доходоносни продажби. Някои
от подобренията ще дойдат от планираните икономии на разходи, но
по-голямата част ще трябва да бъдат
генерирани от ръста на продажбите,
което е и ще остане нашата основна
цел.

С най-добри пожелания,
Екипът на Приста Ойл Украйна

сп. Приста бр. 3`14
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сезони

антифриз - повече от защита
срещу замръзване
Антифризът- правилният избор срещу корозия
на охладителната система

Наближава зимния сезон
и е добре да се подготвим за него,
като заредим автомобила с подходящия тип охлаждаща ниско-замръзваща течност (антифриз). Днешните
модерни, по-малки, но по-мощни
двигатели са конструирани така, че
поставят пред антифриза много изисквания, а именно:
• Течност, осигуряваща ефективен
топлообмен
• Способна да предпазва и от замръзване и от прегряване
• Способна да предпазва металните повърхности от корозия
• Съвместима с пластмаси и еластомери
• Химически стабилна и при ниски,
и при високи температури
• Съвместима с твърда вода
• Слабо пенлива
Към настоящия момент антифризите се формулират на основата на етилен гликол и други гликоли, и балансирани пакети присадки.
В момента на пазара се предлагат
18
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основно два вида антифриз: едните формулирани с неорганични добавки- борати, фосфати, нитрити и
втория вид с добавки на органична
основа. И двата вида продукти трябва да се формулират така, че да удовлетвоят по-горе изброените изисквания към тях.
Неподхоящото отношение
на водата и етилен гликола може
да доведе да влошаване на топлоотвеждането и прегряване на системата. Ето защо количеството на
етилен гликол и вода трябва да е
добре балансирано. По-високото
количество на етилен гликола увеличава вискозитета на охлаждащата
течност и намалява нейната способност да отвежда топлина. В същото
време не трябва да се увеличава
и количеството на вода, тъй като
в този случаи няма да се постигне
достатъчна защита на течността от
замръзване. Ако съдържанието на
вода е над допустимото, при ниски
температури течността замръзва и
може да доведе до спукване на радиатора и дори блока на двигателя.

Препоръчва се употребата на дейонизирана или дестилирана вода,
защото това води до намаляване
на образуването на котлен камък от
твърда вода и се предотвратява внасянето на минерални компоненти,
като хлориди и сулфати, които могат
да ускорят корозията на алуминий и
желязо.
С повишаването на ефективната мощност на двигателя, и отчасти поради повишаване на температурата му, все по-голямо количество
топлина е необходимо да бъде отвеждано от охладителната система.
Допълнително охлаждане може да
се осигури чрез повишаване на налягането в охлаждащата система
и като се позволи на антифриза да
циркулира при колкото е възможно
по-високи максимални температури. Доста по-високата температура
на кипене на етилен гликола спрямо
тази на водата е много важна, тъй
като се намаляват загубите от изпарение, кавитациите по водната помпа, причинявани от мигновеното изпаряване (кипене) от всмукателната

антифриз

страна на помпата и следващото-кипене, причинено от остатъчната топлина при изключване на двигателя.
Кратко казано, трябва да се търси
баланс между съотношението водагликол. Това съотношение е най-често 1: 1 за нашите географски райони.
При него се постига температура на
начало на кристализация минус 37
градуса. Контролът на съотношението на вода- етилен гликол се гарантира чрез измерване на плътността
на готовия антифриз, температура
на начало на кипене и температурата на начало на кристализация.
Освен тези свойства, антифризът трябва да осигурява и защита от корозия на металните части на
двигателя и охладителната система.
Това означава, че компонентите в рецептурата на един пакет антикорозионни добавки трябва
внимателно да се балансират, за да
се осигури защита и за алуминий,
стомана, чугун, мед припой (сплав)
и месинг, тъй като всички те могат да
се срещнат като материали за различните компоненти на охлаждащата система.
Проблемите, предизвикани
от корозията, на които човек би могъл да се натъкне в една охладителна система са най-различни и могат
да включват:
• Питинг по радиаторните тръби
• Междинна (пукнатинна) корозия
в уплътненията на цилиндровата
глава
• Отложение (наслагване) на продуктите от корозията
• Хидравлични удари (кавитации) в
охладителната помпа и цилиндровите втулки
• Високо-температурна корозия в
главата на двигателя
Най-типичните и традиционно използвани в антифризите
инхибитори включват борати, фос-

фати, бензоати, нитрати, силикати,
меркаптобензо-диазол и толитриазол. Инхибиторите трябва да са
в достатъчна концентрация, за да
осигуряват необходимата защита
за металите. Необходимото количество зависи от работните условия,
корозивността на водата, която се
използва и дължината на периодите
при работните температури.
За някои инхибитори (като
нитрити и силикати) се установи, че
те твърде бързо и лесно се изчерпват при работа. Някои други - фосфати и триазоли- се изчерпват със
сравнително по-умерени темпове.
А някои други- като борати и соли

дълговременна защита от корозия
за всички участващи в двигателя метали, включително алуминий и сплавите на черни метали.
Високата склонност към
пенливост по време на експлоатацията е нежелателна, защото влошава
топлообмена в системата и може
да доведе до повреда на водната
помпа. Този проблем се отстранява
чрез антипенни добавки, който са
част от пакетите за производството.
Тези вещества намаляват повърхностното напрежение на течността,
което позволява на мехурчетата да
се пукат и въздуха да се отстранява
от системата.

на органични киселини - са с много
бавни темпове на изчерпване.
Това, заедно с направенете
изменения в структурата на охладителните системи на модерните
двигатели, доведе до формулиране на нова генерация антифризи
на основата на добавки на соли на
органични киселини. Разработени
на базата на технология на основата
на без-силикатни алифатни киселини, те осигуряват продължителна и

Всички действащи в момента стандарти за антифризи, като
ASTM, BS, AFNOR, БДС имат заложени норми по изброените до тук
параметри. Потребителят може да
е сигурен, че ще има добре работеща и защитена охлаждаща система,
само когато антифризът отговаря на
тези изисквания.

сп. Приста бр. 3`14
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концептуално

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ 2015
ПРИСТА ЩЕ ПРЕДСТАВИ НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА МАСЛА
ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
По-надеждни. По-защитени. По-икономични.
Екипът
на
Приста
Ойл,
съвместно с Lubrizol (световен
лидер в производство на
присадки
за
масла),
разработват нова концепция за
моторни масла, която ще
представят на клиентите си в
началото на 2015 г.
Първоначално 6 продукта с
марката PRISTA са вкючени в
проекта; в бъдеще броят им ще
бъде увеличен.
Очаквайте
съвсем
скоро
официалното представяне!

Aftr. Comp.

Soot

Bore polish
10
8
6
4
2
0

Prista SHPD VDS-3
10W-40
228.3
Wear

Piston
deposit

3275
CI-4
VDS-3
E7-08
MTU 2

Corrosion
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Oxid. Thick.

RLD-2
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спецификации

Смазване на тежкотоварни дизелови
двигатели Евро VI и Евро IV
продължение от предния брой

Спесификации за дизелови
масла за пълно покриване на
пазара

На фиг. 6 е дадена гледна точка за
типа смазочни продукти, които ще
се използват в автопаркове с дизелови двигатели в магистрална и извън магистрална техника.
Освен това, фокусирайки се след
2014, се очаква от справяне с такива замърсители като азотните окиси и частиците да се премине към
справяне с емисиите от парникови
газове и се очаква да се появи една
нова ниша от масла SAE 10W-30, 5W30 макар и с HTHS по-висок от 3.5

както за Е6/228.51 и Е6/Е9/228.51/
VDS-4 категории. Подобряването на
икономиите от гориво ще е главната
отличителна черта на тези премийни масла.
Шеврон Оронайт систематично
блендват и изпитват голям брой
моторни масла за тежкотоварни
дизелови двигатели от най-високо
качество с различен вискозитетен
клас и HTHS нива в тест Cummins ISB,
използвайки HD FTP, WHTC и RMC
цикли. На фиг.7 е дадено сравнение
на икономиите на гориво, постигнати с клас SAE 5W-30 (HTHS 3.6 mPa.s)
спрямо стандартното SAE 15W-40
(HTHS 4.2 mPa.s) в тест WHTC. Резул-

татите от това проучване показват,
че по-ниските класове масла по SAE,
например SAE 5/10W-30 предлагат
възможност за подобряване на икономиите от гориво. Но, икономиите
от гориво трябва да се балансират с
добрия контрол върху износването и
поради това, базирайки се на съвременния дизайн на двигателите, ОЕМ
ограничават HTHS на 3.5mPa.s. Двигателите с по-нов дизайн позволяват
по-ниска гранична стойност за HTHS
или се появява минимална дебелина на мазилния слой, което ще позволи подобряване на икономиите от
гориво в бъдеще чрез по-ниско вискозните масла.

Пазарът за камиони и масла

Средната възраст на камионите в
Европа варира в много широки граници. На пазара продължават да съществуват значителен брой автомобили в автопарковете, по-възрастни
от Евро III и Евро IV. Ето защо навлизането на маслата от най-висок клас
става постепенно.
На фиг.8 е показано проучване на
Шеврон Оронайт за еволюцията на
тежкотоварните автомобили на пазара. Цифрите се отнасят за EU27
+EFTA3 страните комбинирано. В
страните от Западна Европа навлизането на най-модерните технологии камиони е значително по-голямо, отколкото предлага графиката.
И макар че последните двигатели,
удовлетворяващи Евро V и Евро VI
(с DPF) изискват най-модерни смазDOC1 = diesel oxidation catalysts - дизелов окислителен катализатор
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спецификации

Обобщение и заключение

очни продукти Като АСЕА Е6 или Е9,
все още има пазар за маслата от основната група като АСЕА Е7. От друга страна се очаква категория Е4 на
АСЕА да е категория от висок ранг за
експортните пазари извън Европа,
имащи двигатели до Eвро IV, които
не са снабдени с филтри (DPF).
Препоръчването на масла на
собствениците на автопаркове изисква внимателно обмисляне на отговорите на няколко въпроса. Въпросите, на които трябва да се обърне
внимание от производителите на
масла, включват:

• Какви са марките и възрастта
на камионите в един автопарк?

• Предпочитат ли собствениците

на автопаркове едно масло за
целия автопарк?
• Какво биха използвали собствениците на автопаркове за камиони Евро VI; Е6, Е9 или Е6/Е9?
Ще се променят ли предпочитанията, когато камионите не
са вече в гаранционен срок?
• Колко повече са готови да платят собствениците на автопаркове, за да имат едно единствено масло за целия автопарк?
От гледна точка на смазването, машините могат да се разделят от гледна точка на това дали са снабдени с
DPF или не. Ако имат филтри, изборът ще е между E6, E9 или E6/E9 и
между E7, E4 в противен случай.

Изборът на масла за тежкотоварните дизелови автомобили в един
автопарк е важно решение, което трябва много внимателно да
бъде преценено от специалистите
в автопарка и маслените компании. Най-новите норми евро VI и
Евро етап IV скоро ще доведат до
въвеждането на един от най-сложните дизелови двигатели, в който
са комбинирани редица технологии
за контрол на емисиите. Смазочните продукти, които са необходими
за тези двигатели, са вече на пазара.Изборът ще е между масла Е9 и
масла Е6 с дълъг интервал за смяна,
като всяко от тях покрива някои специфично ОЕМ одобрения или масла
Е6/Е9, които са с една по-универсална група одобрения. Очаква се,
че всички масла Е9, Е6 и Е6/Е9 ще
съществуват едновременно на пазара, тъй като автопарковете ще продължат да търсят баланса между работни изисквания и цена, свързано
с преминаването към едно масло за
целия автопарк. За земекопните машини се очаква предпочитанията да
останат за стандартните минерални
SAE 15W-40 масла, удовлетворяващи Е9 или Е7 категории. По-ниските
вискозитетни класове като SAE 10W30, 5W-30 ще изплуват с обещанията
си за по-високи икономии от гориво
за магистралните автомобили.
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по детски

Конкурс
КАКВО
РИСУВАМ
Приста Ойл излъчи
победителите
ПРЕЗ ЗИМНИТЕ ПРАЗНИЦИ
в детския конкурс
Децата
на зимните
Приста рисуват
“Какво рисувам
през
празници”

Екипът „Коледна креативност“ обяви конкурс по рисуване „Какво рисувам през зимните
празници“.
В него възможност да участват имаха всички деца на работниците и служителите на Приста
Ойл, на възраст между 0 и 15 години. Теми на рисунките бяха Коледа, Нова година, четирите годишни времена, Моето семейство, Моят най-добър
приятел, и други интересни идеи. Материалите,
които трябваше да се използват, бяха: водни бои,
маслени пастели, маркери, цветни моливи. Малките творци рисуваха върху бяла хартия, формат A3
или A4. Изискване към произведенията на всички
млади творци бе да притежават подписани име,
възраст, държава, име и телефон на родителя.
1- Даниил Иванеев
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От екип „Коледна креативност“ потърсиха съдействие за да бъдат поканени всички деца да участват,
както и да бъдат номинирани двама тийнейджъри
да представляват тяхната локация във виртуалното
детско жури. Номинациите продължиха до 14 ноември, като регламентът позволяваше максимум
три рисунки, които да бъдат включени в изложбата
на Приста Ойл.
Най-добрите 19 рисунки вече са използвани в специална лимитирана серия на календар за
2015 г. (виж списъка вдясно).
Всички участници получиха награди.

2 - Диер Джабаров

Честито на победителите!

3- Александра Табаченко

СПИСЪК С УЧАСТНИЦИ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

име				

години		

държава

участват в

Daniil Ivaneev			
Dier Djabbarov			
Aleksandra Tabachenko		
Aziza Rustamova			
Betina Minkova			
Kamilla Toth			
Yoana Petrakieva			
Kaloyan Savchev			
Stela Bobokova			
Kristiyan Tsanov			
Aleksandra Vasileva		
Asadbek Pulatov 			
Nikol Dudeva			
Munisa Murodjonova 		
Gabriela Ilieva			
Kristina Daneva			
Deyan Dudev			
Daniel Petrakiev			
Nikol Dudeva			
Mihai Cealicu			
Tsvetina Angelova		
Husnigul Yusupova 		
Aleksandra Ivanova		
Alina Ivanova (Korshunova)
Azamatbek Dimetov 		
Jabborov Azizbek.		
Cristian Marcu			
Daniel Minkov			
Dimitar Vasilev			
Ema Aleksandrova		
Gabriela Ilieva 			
M Dimetova			
Madana Rustamova		
Martin Brigov			
Martin Savov			
Niki Bobokov			
Petra Franko 			
Rolan Oteleo			
Roxana Otelea			
Sebastian Savov			
Teodor Savchev			
Thalia Topalis			
Timur Tolmachov			

7		
7		
8		
15		
14		
1,8		
11		
7		
11		
14		
11		
7		
9		
10		
7		
9		
15		
7		
9		
7		
8		
7		
3,6		
10		
5		
15		
7		
7		
7		
6		
7		
10		
10		
4		
4		
8		
7		
15		
8		
9		
5		
5		
1		

Uzbekistan
Uzbekistan
Ukraine		
Uzbekistan
Bulgaria		
Hungary		
Bulgaria		
Bulgaria		
Bulgaria		
Bulgaria		
Bulgaria		
Bulgaria		
Bulgaria		
Uzbekistan
Bulgaria		
Bulgaria		
Bulgaria		
Bulgaria		
Bulgaria		
Romania		
Bulgaria		
Uzbekistan
Bulgaria		
Uzbekistan
Uzbekistan
Uzbekistan
Romania		
Bulgaria		
Bulgaria		
Bulgaria		
Bulgaria		
Uzbekistan
Uzbekistan
Bulgaria		
Bulgaria		
Bulgaria		
Hungary		
Romania		
Romania		
Bulgaria		
Bulgaria		
Bulgaria		
Uzbekistan

календар
календар
календар
календар
календар
календар
календар
календар
календар
календар
календар
календар
календар
календар
календар
календар
календар
календар
календар
картичка
картичка
картичка
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
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благотворителен бал

1206 лева събра Приста Ойл
за деца в неравностойно положение
от Коледния базар

В Коледния базар, организиран по време на фирменото
парти в комплекс „Левента”, участие
взеха 18 служители на компанията.
Предварително бяха оповестени условията за участие и целта на инициативата- събиране на средства за
блгадотворителност.
Сред участниците са имената на Албена Василева, Зорница
Бойчева, Христо Савчев, Цвета Атанасова, Иван Димитров от пласмента, Анелия Иванова, Юлияна Цонева,
Илина Савова и Анелия Иванова от
счетоводството, Александър Голема-

нов от поддръжката, Красимир Петров… Джинджифилените човечета
на Албена Петрова определено се
харесаха естетически, така и вкусово
на решилите за подкрепят каузата.
Наташа Калинкова и Таня
Младенова бяха асистентките, които помагаха за продажбата на сладкишите, крем- карамела, тортатаснежен човек, еклерите и другите
лакомства.
Победителят, чийто десерт събра най-много средства
- 149,50лв., е крем-карамела на
Красимир Петров от производствено-технологичния отдел. Предварително бе обявено, че сладкишът,
събрал най- много средства, ще донесе и специална награда на своя
майстор.
Общата сума на събраните
средства е: 602.94 лв. Приста я удвоява и крайната сума е 1206 лв. Средствата ще отидат за деца в неравностойно положение.

В традиционните си обръщения към работещите в компанията Пламен Бобоков и двамата
изпълнителни директори Петър Бозаджиев и Цветомир Анастасов пожелаха на присъстващите и всички
работещи в и за Приста Ойл здраве,
семейно благополучие, за да може
целият екип да завоюва през новата
2015 г. още по-добри резултати, които ще донесат и по-голямо благоденствие за всички.
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за ценители

Атрактивен конкурс за домашни вина
спретнаха ценители на елексира от Приста Ойл

Всички
майстори-винари
на Приста Ойл бяха предизвикани
да премерят сили с руйното си вино!
Това се случи на 19 декември по време на фирмения купон в комплекс
„Левента“. Дегустация на бели,
червени и каквито душата иска вина
оценяваше 5-членно жури, сред
които Пламен Бобоков, сомелиерът
Стефан, търговецът от Софийски регион Таня Христова и журналистът
Румен Николаев.
Мострите с вина бяха в
стъклени бутилки, закичени с бе-
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лежка с името на майстора, който го
е направил.
В надпреварата за най-добро вино се включиха 18 винени
шедьовъра на нашите майстори.
Най- атрактивни визуално бяха пробите на марката ДаНиМа- вина от
с. Басарбово, приготвени от Данко
Павлов, Николай Симеонов и Марин
Маринов. „Изба ДаНиМа” участва с
интересни купажи - Мерло & Памид,
реколта 2013, Мерло & Мавруд 2014
и бяло Шардоне - 2013. Освен труда по направа на вино, въпросните

участници бяха изработили и уникални етикети, които допълнително
провокираха дегустаторския интерес.
След сериозна професионална преценка бяха обявени и победителите.
3-то място зае виното на Александър Големанов от ТПМ.
На 2-ро място се класира виното на
Стефан Барбуков, мотокарист.
1-во място се присъди на бялото
вино на Димитър Милев, мотокарист.

стилно 2015

Стил, дизайн и красота в една фотосесия
на новия календар на „Приста Ойл”

Предизвикателството, което получи екипът на Оми студио- Димитър Митев - фотограф и креатив и
дизайн - Силвия Чепарова, като задание от рекламния отдел на „Приста Ойл”, е рекламен календар, в
който да присъстват опаковките на
продуктите, като основният акцент
да пада върху златната бутилка.
Сред няколкото идеи, които
от „Оми студио” предлагат, най- добро възприемане получава идеята с
работно заглавие „Бутилката - нестандартна представа”. Основният
замисъл е да се вкарат моделите
в един „бутилков” свят, който да

предизвиква различни асоциации и
усещания. Целта е всеки един от кадрите да е различен, провокативен
и да носи емоционално послание
към зрителя. За всяка една от визиите се разработва „storyboard”.
След проведен кастинг на
модели, заедно с представители от
„Приста Ойл” се спряхме на утвърдени типмодели от „Визаж модел
груп” - Олга Модева, Елеонора
Йоцова, Кристина Димитрова и
Кристина Несторова.
Стайлингът на всеки модел
е специално подбран предварително и съобразен със спецификата и

посланието на кадъра, който предстои да се заснеме.
Крайният резултат е продукт, в който всички визии са обединени от единна и обща концепция и
едно перфектно естетическо съчетание от несъчетаеми на пръв поглед
елементи.
Всички фотосесии са заснети в Русе. Снимките са проведени
за 3 снимачни дни. Всъщност нищо
впечатляващо по време на сесиите,
тъй като и снимачният екип, и моделите работят не за първи път заедно
и вече имат изградени общи критерии и определено може да се каже,
че са се напаснали.
Всъщност, бег граунди с бутилки са били заснети предварително. Както и се очакваше, не си личи,
че има наслагване на кадри и без
него нямаше как да се постигне търсеният ефект.
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