BARDAHL, OFFICIEEL PARTNER VAN SEBASTIEN LOEB RACING
PARIJS, 5 FEBRUARI 2016

Het jaar 2016 begint sportief voor de Industriele Groep BARDAHL.
Op 28 januari, Bardahl tekent tijdens de jaarlijkse conventie een officieel partnership met
Sebastien Loeb Racing in aanwezigheid van de 9 x WRC Wereldkampioen Sebastien Loeb
en Dominique Heintz de Team manager van SLR Racing
Inderdaad ,deze alliantie met Sebastien Loeb Racing laat toe om de positie van het merk
Bardahl te versterken met zijn nieuwe productenlijn en zal bijdragen tot het verder
ontwikkelen van ons excellent Imago in de sector Automobiel.
Het merk Bardahl zal tevens genieten van een versterkt visabiliteit op de wagens van SLR
Racing in volgende disciplines : Porsche Carerra Cup France, World Touring Car
Championship ( WTTC), Wereld kampioenschap FIA.

Een versterkte Co-Branding Operatie
Lancering van 2 nieuwe Bardahl productlijnen :
Smeermiddelen en Additieven gemerkt Sebastien Loeb Racing

Deze nieuwe productlijnen zullen op de markt gebracht worden onder de merknaam
Sebastien Loeb Racing By Bardahl en Bardahl Racing, dit zal de groep toelaten om
verdere markten te ontwikkelen in Frankrijk en Internationale markten

Reacties :
Sonia Callens, Vice présidente Bardahl :
« Depuis sa création, Bardahl développe une politique accrue en faveur de l’innovation, de la
performance et de l’excellence. L’innovation est l’atout majeur de la société Bardahl qui
dispose de son propre laboratoire qui analyse et met au point en permanence des solutions
répondant aux contraintes technologiques, environnementales et réglementaires.
Concernant le sponsoring de courses automobiles, Bardahl s’est beaucoup impliqué
historiquement. Ce partenariat avec Sébastien Loeb Racing permet à notre groupe de renouer
avec cet univers et de trouver de nouveaux relais de croissance. »
« Sinds het ontstaan, heeft Bardahl steeds een verhoogde politiek gehad om innovatief te zijn
op het gebied van excellente doeltreffenheid van zijn producten. Innovatie staat voorop bij
het bedrijf Bardahl beschikt over eigen ontwikkelings en kwaliteits laboratoriums, om steeds
voor te zijn met oplossingen voor technologies problemen,milieu en reglementeringen.
Wat betreft Autosport sponsoring, Bardahl is historisch steeds aanwezig geweest in alle
takken.
De partnerschip met Sebastien Loeb Racing laat ons toe om ons merkimago wereldwijd te
vergroten en nieuwe markten aan te trekken. »

Sébastien Loeb, eigenaar van Sebastien Loeb Racing :
« In dezelfde dynamiek van de kompetitie , kunnen we geen andere objectieven hebben dan
winnen. Wij zijn gepasioneerde investeerders, Bardahl laat ons toe om verder onze excellente
waarden en kompetitie geest te ontwikkelen en onze ambitieuze objectieven voor dit jaar te
realiseren. »
Dominique Heintz, Team Manager van Sébastien Loeb Racing :
« Bardahl leider op zijn domein, is gekend merk bij de autocontructeurs, met een sterk
sympatiek imago bij de eindverbruikers. Sebastien Loeb racing zal gebruik maken van hun
Know How om om onze prestaties te verbeteren met de producten om de wrijving te
verminderen, en het maximum uit onze motoren en transmissie te halen.

Deze technische samenwerking op het circuit en onze werkplaatsen zal meer ons helpen om
meer doeltreffend te zijn met respect voor het Milieu. »

Wat betreft Sebastien Loeb Racing ( SLR )
Sinds het ontstaan in 2012, is het team Sebastien Loeb Racing snel een belangrijke speler
geworden op de circuits FFSA met verschillende titels als Frans Kampioen team + Piloot.
Na een opmerkelijke deelname in de beroemde 24 Hr van Le Mans in 2014, start Sebastien
Loeb Racing zijn eerste racejaar in 2015 als prive team in het WTTC met Piloot Mehdi
Bennani.
Het jaar 2016 begint met 2 nieuwe uitdagingen :
Het team zal deelnemen in het Frans Porsche Carerra Cup klasse A+B , en zal 3 nieuwe
wagens inzetten ( citroen C-Elysee ) bij het WTCC met piloten : Mehdi Bennani, Tom Chilton
en Gregoire Demoustier.
In 2016 zal de meervoudige wereldkampioen met zijn team SLR opnieuw deelnemen in het
WRC Junior kampioenschap met Piloot Tery Folb en WRC 2 met Piloot Quentin Giordano

