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LIQUI MOLY prezintă calendarul său erotic 2012

Vară, soare şi multă frumuseţe – acesta este motto-ul noului calendar erotic al LIQUI MOLY.
Salutări din concediu de pe insulă

Cu fotografii elegante, expertul în ulei de motor şi aditivi din Ulm doreşte să îndulcească rutina
zilnică din ateliere. „Arătăm aici fotografii erotice pretenţioase, care trebuie să răspândească în
atelier puţin din starea de bine din concediu“, a afirmat Ernst Prost, directorul general şi
deţinătorul LIQUI MOLY. „Pretenţia calităţii LIQUI MOLY devine evidentă şi în aceste fotografii –
printre modele se află numeroase playmates.“
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Şedinţa foto costisitoare a avut loc pe insula Mallorca, iar, în final, trebuie să apară şi
sentimentul concediului. Fotografiile erotice au fost făcute în port, pe plajă, în casa de vacanţă
şi la piscină. În prim plan, fotografiile oferă percepţii profunde şi în fundal vederi splendide.
„Fiecare din aceste fotografii aranjate cu grijă este o mică operă de artă“, declară Prost. Nu
numai clienţii corporativi ai LIQUI MOLY pot primi aceste opere de artă, ci, cu puţin noroc,
fiecare dintre voi. Calendarul din anul precedent s-a vândut liber la început „Ne-a uimit interesul
mare şi, de aceea, oferim calendarul 2012 din nou prin intermediul site-ului Amazon“, afirmă
Prost. Din 150.000 exemplare, vor fi date spre vânzare numai câteva sute. „Dorim în final să
primim caracterul exclusivist“, declară Prost.

În anul precedent, fotografiile pentru calendar au fost făcute în castelul Leipheim. Acesta a fost
primul pas care ne-a diferenţiat de mediul uzual auto şi de atelier al altor calendare. În acest an,
ambientul nu este istoric, ci exotic: Litoral în loc de cămaşă de zale şi palmieri în loc de Panzer.

Despre LIQUI MOLY : Societatea LIQUI MOLY GmbH cu sediul în Ulm, în sudul Germaniei,
oferă o gamă largă de produse de înaltă calitate cum sunt uleiuri pentru motoare, aditivi,
produse de întreţinere a autovehiculelor şi produse de service
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