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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΙΝΟΙΛ: Σηµαντική συµφωνία για διάθεση λιπαντικών
ναυτιλίας elin Marine στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και στην
ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου
Τα σηµαντικότερα λιµάνια των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων αλλά και της ευρύτερης περιοχής
του Περσικού Kόλπου εξυπηρετεί από την 1η Ιουνίου η ΕΛΙΝΟΙΛ µε λιπαντικά ναυτιλίας elin
Marine, µε σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της στα κυριότερα σηµεία διέλευσης
πλοίων όπως τη Fujairah, το Dubai, το Muscat, το Abu Dhabi, το Kuwait και τη Doha είτε µε
βαρέλια ή µε χύδην προϊόν. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασµό της εταιρίας για
εξάπλωση του διεθνούς δικτύου διάθεσης λιπαντικών elin Marine παράλληλα µε την συνεχή
επέκταση των συνεργασιών της ΕΛΙΝΟΙΛ που της δίνουν τη δυνατότητα να εξυπηρετεί τους
πελάτες της σε περισσότερα λιµάνια παγκοσµίως αλλά και την διατήρηση της ισχυρής παρουσίας
του brand elin Marine στον Πειραιά αλλά και σε όλα τα Ελληνικά λιµάνια.
Η ΕΛΙΝΟΙΛ, µε τη νέα αυτή συµφωνία αποκτά παρουσία µε το δικό της brand σε ένα από τα
κοµβικότερα σηµεία του παγκόσµιου ναυτιλιακού χάρτη, αυξάνοντας σε 84 τον αριθµό των
λιµανιών εκτός Ελλάδος που εφοδιάζει µε λιπαντικά elin Marine, συµπεριλαµβανοµένων αυτών
της Σιγκαπούρης, τα σηµαντικότερων λιµανιών της Κίνας, της Μαλαισίας και της Ταιβάν. Να
σηµειωθεί ότι η ΕΛΙΝΟΙΛ ήταν η πρώτη Ελληνική εταιρία που διέθεσε λιπαντικά ναυτιλίας µε το
δικό της brand στο εξωτερικό και µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα κατάφερε να εδραιωθεί ως
µια από τις ποιοτικότερες εταιρίες στο χώρο χάρη στην ικανότητα για any time, on time
παραδόσεις, άριστων ποιοτικά προϊόντων.
Η ΕΛΙΝΟΙΛ, γνωστότερη µε το εµπορικό σήµα ελίν, αποτελεί µια σοβαρή πρόταση στην παροχή
ολοκληρωµένων λύσεων ενέργειας. ∆ραστηριοποιείται µε ιδιαίτερη επιτυχία στον χώρο των
πρατηρίων, όπου διαθέτει πάνω από 550 καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα καθώς και στον
εφοδιασµό σκαφών αναψυχής, βιοµηχανικών µονάδων και ποντοπόρου ναυτιλίας, µε υγρά
καύσιµα, στερεά καύσιµα και λιπαντικά κορυφαίας ποιότητας και τεχνολογίας.
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