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Új piacokra terjeszkedik a Hexol®

A romániai kenőanyag gyártó Hexol®-nak a 2015-ös év egy 
rendkívül jó évnek bizonyult. A cég a az előző pénzügyi év 
végére 30%-os forgalomnövekedést jegyzett be és jelentősen 
nőtt a piaci részesedésük. 
A vállalat probálkozása, hogy betörjön az európai piacokra sikeresnek bizonyult és így a Hexol 
termékek már elérhetőek a fogyasztók számára Szerbiában, Szlovéniában, Moldovában, 
Macedóniában és Máltán is. Mindezek az új piacok és a már ismert, kiépített értékesítési piacok, 
mint például Románia, Magyarország, Bulgária, Horvátország és Görögország, egy 350%-os 
növekedéshez vezettek az export szegmensben az elmúlt év folyamán. Ennek a növekedésnek a 
sikertényezője a vállalat újonnan alakult export részlege, akik rendkívül rugalmasak és 
folyamatosan a forgalmazók és a fogyasztók igényeihez igazodnak. 
A vezetőség �lozó�ája, hogy bevonja a helyi forgalmazókat, minden eladást rajtuk keresztül 
szerveznek, mivel nekik van meg az erejük és hatalmuk, hogy elősegítsék a fejlődést a helyi 
piacokon.

“Jelentős kilátások vannak a balkáni régióban és 
a kelet-europai országokban. Magabiztosan 
közelítjük meg az új piacokat anélkül, hogy 
elhanyagolnánk a hazait, ahol évről évre 
folyamatos növekedést érünk el”, közli Daniel 
Condratov, a vállalat elnöke.

A Hexol® cég 1997-ben alakult Kanadában és az évek során folyamatosan fejlődött. 

A Hexol® termékeket úgy gyártják, hogy megfeleljenek a legösszetettebb szükségletű mostani és 
jövőbeli technológiáknak. Az új termékek fejlesztését és diverzi�kációját megduplázzák azok a 
kísérleti, vizsgálati és ellenőrzési programok, amelyek biztosítják termékeink minőségét, hogy 
azok képesek legyenek kielégíteni a jelenlegi és jövőbeli legki�nomultabb eszközök igényeit.
A termék portfólió hatalmas, életképes és fenntartható megoldásokat nyújtanak, úgy az üzeman-
yag megtakaritásában, mint a motorok, gépek és felszerelések hosszú életének fenntartásában: 
motorok és hajtóművek kenőanyagai, ipari olajok, zsírok, autóápolási és egyéb vegyszerek akár 
személyszállító, kereskedelmi járművek részére vagy ipari felhasználásra.
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rendkívül jó évnek bizonyult. A cég a az előző pénzügyi év 
végére 30%-os forgalomnövekedést jegyzett be és jelentősen 
nőtt a piaci részesedésük. 
A vállalat probálkozása, hogy betörjön az európai piacokra sikeresnek bizonyult és így a Hexol 
termékek már elérhetőek a fogyasztók számára Szerbiában, Szlovéniában, Moldovában, 
Macedóniában és Máltán is. Mindezek az új piacok és a már ismert, kiépített értékesítési piacok, 
mint például Románia, Magyarország, Bulgária, Horvátország és Görögország, egy 350%-os 
növekedéshez vezettek az export szegmensben az elmúlt év folyamán. Ennek a növekedésnek a 
sikertényezője a vállalat újonnan alakult export részlege, akik rendkívül rugalmasak és 
folyamatosan a forgalmazók és a fogyasztók igényeihez igazodnak. 
A vezetőség �lozó�ája, hogy bevonja a helyi forgalmazókat, minden eladást rajtuk keresztül 
szerveznek, mivel nekik van meg az erejük és hatalmuk, hogy elősegítsék a fejlődést a helyi 
piacokon.

“Jelentős kilátások vannak a balkáni régióban és 
a kelet-europai országokban. Magabiztosan 
közelítjük meg az új piacokat anélkül, hogy 
elhanyagolnánk a hazait, ahol évről évre 
folyamatos növekedést érünk el”, közli Daniel 
Condratov, a vállalat elnöke.

A Hexol® cég 1997-ben alakult Kanadában és az évek során folyamatosan fejlődött. 

A Hexol® termékeket úgy gyártják, hogy megfeleljenek a legösszetettebb szükségletű mostani és 
jövőbeli technológiáknak. Az új termékek fejlesztését és diverzi�kációját megduplázzák azok a 
kísérleti, vizsgálati és ellenőrzési programok, amelyek biztosítják termékeink minőségét, hogy 
azok képesek legyenek kielégíteni a jelenlegi és jövőbeli legki�nomultabb eszközök igényeit.
A termék portfólió hatalmas, életképes és fenntartható megoldásokat nyújtanak, úgy az üzeman-
yag megtakaritásában, mint a motorok, gépek és felszerelések hosszú életének fenntartásában: 
motorok és hajtóművek kenőanyagai, ipari olajok, zsírok, autóápolási és egyéb vegyszerek akár 
személyszállító, kereskedelmi járművek részére vagy ipari felhasználásra.


