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 Geachte mevrouw/mijnheer, 

Actie Helix 1 liter, klaar voor de winter! 

De winter staat voor de deur! Dat vraagt bij je klanten om extra zorg en aandacht voor hun auto.  
 
Als vervolg op de geslaagde zomerpromotie is daarom speciaal voor u en uw klanten een nieuwe actie 
opgezet: de Shell Helix Winterpromotie. Niet alleen zal dit een omzetverhogend effect genereren, het toont 
tevens dat u meedenkt in het belang van uw klanten. Daarbovenop wordt het algehele belang van 'veilig 
rijden' helder gecommuniceerd. Tot slot onderstreept u de betrouwbaarheid en kwaliteit van het wagenpark 
in het algemeen.  
 
Wat houdt de Helix Winterpromotie in? 
Samengevat krijgt uw klant bij iedere 1-literfles Shell Helix een luxe ijskrabber t.w.v. € 6,99 gratis! 
 
Waarom doen we dit? 
Allereerst ervaart de automobilist een zekere 'gemoedsrust', een veilig gevoel als hij de weg op gaat, mede 
dankzij de 'zorg' en de kennis van u als garagebedrijf. Daaruit vloeit vaak - bewust of onbewust - een zekere 
loyaliteit voort. Vanzelfsprekend is dat altijd positief voor de langetermijnrelatie. Anderzijds verhoogt u de 
omzet. Immers iedere losse liter die je verkoopt geeft extra inkomsten! 
 
Meedoen en bestellen? 
Bestel nu hier (of via de reguliere manier) minimaal 2 dozen losse Helix 1 liter verpakkingen en u ontvangt per 
garagebedrijf (kosteloos) de volgende promotiematerialen:  
•             2 posters voor u bestaande Helix-rek 
•             1 baliedisplay 
•             100 folders met uitleg aan de consument over het belang van Helix-motorolie 
•             24 Luxe ijskrabbers 
 
Duur van de promotie: De Shell Helix Winterpromotie loopt van 15 november 2013 tot en met 15 januari 
2014. Zolang de voorraad strekt. Lees hier meer.  
 

http://www.oqvalue.nl/nl/bestellen.aspx
http://www.vlamingsolie.nl/nl/nieuws/19/check-regelmatig-uw-oliepeil.aspx


Nieuwe Shell App; welke olie moet er in uw machine? 

Shell heeft een nieuwe App ontwikkeld voor de mobiele telefoon. Met deze 
handige App kun je snel een gemakkelijk opzoeken welke olie er in uw auto of 
machine moet. Download de gratis App hier 

                                 

Shell station Barneveld binnen onze groep 
OQ Value B.V. heeft de exploitatie van het Shell tankstation in Barneveld aan de 
Van Zuylen van Nieveltlaan 59 overgenomen. Stationsmanager Wilco Strijbosch 
en directeur Gerard Jansen Holleboom zijn erg blij met de nieuwe aanwinst van 
dit mooie tankpunt. Alle vertrouwde medewerkers blijven gewoon werkzaam 
om u van dienst te zijn.  
 
Naast dit nieuwe station heeft OQ Value al diverse andere tankpunten zowel 

bemand als onbemand. Zoals de tankpunten van Oliehandel Bergh in Wehl, Ulft, ’s Heerenberg en Azewijn, 
Van den Berg Tiel in Tiel, Randstad Olie in Ter Aar en Oppeneer Olie in Terneuzen, Sas van Gent, Hulst en 
Axel…lees hier meer.  
 

Tip van de maand 
Let in de wintermaanden extra op het gebruik van de juiste koelvloeistof. Moderne motoren stellen hogere 
eisen aan de koelvloeistof. Vermijd vermengingen en gebruik bij voorkeur kant-en-klare producten. 

OQ Value B.V. 
bestaat uit: Oppeneer, Vlamings, Randstad, Van den Berg en Oliehandel Berg 

Adres: OQ Value, Mercuriusstraat 5, 4551LB Sas van Gent, tel 0115-471423. - E-mail- Website -  
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw gegevens bekend zijn in de administratie bij één van de vestigingen van  

OQ Value (te noemen Oppeneer Olie, Vlamings Olie, Randstad Olie, Van den Berg Olie of Oliehandel Bergh), 
of omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de laatste ontwikkelingen. 
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