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Bästa kunder och mottagare av detta brev !
Dessa Aktuellt utkommer lite sporadiskt, vid behov, typ nu när Preem meddelar höjning av sina
smörjmedelspriser redan från 1 april !
1. Preem höjer sina priser på smörjmedel med 5 % rakt av per 1 april !
Man kunde hoppas att det var ett april-skämt, men det är det inte.
Framförhållningen är väldigt kort ur ett kundperspektiv kan man tycka !

1 april

+5%

I samverkan med min Preem Partner som heter Stockholms Diesel & Oljehandel så låter vi våra
kunder handla till aktuella priser till mitten av april. En ny prislista måste göras.
Generellt blir produkter som kostar ca:
40:- 2 kronor dyrare
80:- 4 kronor dyrare
100:- 5 kronor dyrare
2. Petrologics grundare blir 65 år i sommar ! Vad ändras och vad ändras inte ?
Petrologics olika verksamheter blir fortsatt kvar 4-5-6 år till, men för att skapa framtida utrymme
för ett lite friare liv så är planen att outsourca själva ordermottagningen av kylkompressoroljorna
till en verksamhet som är lite större än Petrologics och har öppet året runt. Marknadsföringen av
Texacos kylkompressoroljor kommer Petrologic fortsatt att svara för, liksom teknisk support
kring oljorna och att vara behjälplig vid just nu pågående och kommande kyloljekonverteringar.
3. Outsourcing av kylolje-ordermottagning under 2018 !
Stockholm Diesel& Oljehandel har sedan många år alla Petrologics kunders leveransadresser i
sin ”orderportal” det nya blir att lägga själva ordern direkt till dem. Alla kunder kommer att bli
kontaktade, några kommer vi att besöka gemensamt under 2018 och berätta mer, när det hela
rent praktiskt är klart att sjösättas. Även faktureringen planerar vi skall kunna göras från
Stockholms Diesel framöver. Låt oss testa om det kan fungera !
4. Kampanj på Texaco Capella A 68 senare i vår !
Texaco har ju en utmärkt helsyntetisk kylkompressorolja med viskositeten 68 cSt som används
alldeles för lite i våra kylaggregat. Den är en fullvärdig ersättare för Mobil SHC226E, Reniso
Synth 68 och liknande produkter. För att få fler att testa denna utmärkta produkt planeras en
kampanj senare i vår och hela 2018 ut. Såväl nuvarande användare som nya kunder kommer få
ta del av samma priser under kampanjperioden. Preems oväntade prishöjning gör att alla priser
måste räknas om innan kampanjen kan starta.

5. Kinaresan var fantastisk !
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För er som eventuellt undrar…så besökte vi under 2 veckor i snitt 2 st (kinesiska) världsarv per
dag, vi gick ca 25.000 steg per dag, varav ca 15.000 i trappor. Kina har så många egna världsarv
att de har skapat en egen världsarvslista, varav kanske 25 av över 100 stycken finns med på
Unescos 100-lista.
Jag skall prova att lägga upp några bilder på hemsidan…det får bli under rubriken ”Aktuellt”.
Presenterar några bilder härunder också.

Gångbro av glas 1000möh

Great China Grand Canjon
Bro av glas över en ravin.

Trappa till ”himlen”

Typisk kinesisk drake (5m hög)

Gula drakgrottan

Terrakotta-armén
Detalj.

6. Herman Hednings ”Julalbum” för år 2017 är snart på gång !
Tiden rullar på. Allt är egentligen förberett, men det är ett (ganska) stort projekt att sända ut
saker per ytpost idag ! Planen är att bifoga lite produktinformation kring Texcaos helsyntetiska
kylkompressorolja Capella A68 samtidigt, plus ett nytt prisblad, det tar lite tid.
Fortsätt följ Petrologic och hojta till om ni behöver fler provtagningsaskar eller kylolja !
Petrologic önskar alla sina kunder en Glad Påsk !
Mvh/ Jan Lorensson
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