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Putoline Oil Preferred Partner Kawasaki 
 
Almelo – 12 april 2012 - Kawasaki Motors Europe N.V. en Putoline Oil hebben een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Met ingang van 1 april 2012 is Putoline Oil 
Preferred Partner voor smeermiddelen in de Benelux. Met Putoline Oil heeft Kawasaki 
een betrouwbare partner gevonden die garant staat voor kwaliteit.  
 
In de 2-jarige overeenkomst is bepaald dat Putoline Oil Preferred Partner voor smeermiddelen 
is. Kawasaki zal het smeermiddelenmerk promoten binnen haar dealernetwerk en er zal 
sprake zijn van een nauwe samenwerking tussen de merken. In de komende jaren valt met 
enige regelmaat een gezamenlijke promotionele actie te verwachten. 
 
In de werkplaats in Hoofddorp zal worden gewerkt en getest met de producten van Putoline 
Oil.  Daarnaast zullen ook de motoren van het Bleuk Pro Bike Stunt Team worden gesmeerd 
met Putoline Oil. Ook worden tijdens de komende ONK-wedstrijden diverse 
Kawasakimodellen tentoongesteld bij het Putoline Oil Racingteam. 

 
Media 
Onlangs heeft Kawasaki Benelux haar media-uitingen sterk 
geïntensiveerd. Als Preferred Partner zal Putoline Oil hierin een rol 
spelen. Binnen de mediacampagne van Kawasaki valt ook het 
nieuwe magazine GreenLines met de ondersteunende websites 
green-lines.be en green-lines.nl. Putoline Oil zet haar kennis van 
smeermiddelen in ten behoeve van deze media. Zo wordt o.a. de 
uitgebreide adviesdatabase beschikbaar gesteld op de website.  

 
Putoline Oil, optimale performance 
Putoline Oil is een toonaangevende speler op de (Internationale) smeermiddelenmarkt en 
concentreert zich volledig op het motorfietssegment. Putoline Oil wordt gekenmerkt door een 
kwalitatief hoogwaardige, aantrekkelijke en complete productlijn. Flexibiliteit en snel 
inspringen op marktontwikkelingen zijn van groot belang. Het assortiment is altijd up-to-date 
en kwalitatief hoogwaardig door constante research en een innovatief beleid. Voor 
uitgebreide informatie over de producten van Putoline Oil verwijzen we u graag naar de zeer 
uitgebreide productcatalogus op www.putoline.com  
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Rosalie Pas, marketing en communicatie Putoline Oil | pa@putoline.com | 0546 818165    
 

Dries De Weert, Pr en marketing assistant Kawasaki Benelux | d.deweert@kawasaki.be  


