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   Miło nam poinformować, że firma Tetrosyl Ltd., 
wraz ze swoją wiodącą marką kosmetyków 
samochodowych CarPlan, została oficjalnym 
partnerem zespołu rajdowego Formuły 1 
‘Marussia Formula 1 Team’ w sezonie 2012 FIA 
Formula One World Championship. 
    Produkty takie jak Demon Shine, T-Cut czy 
Wonder Wheels będą teraz odpowiedzialne za to, 
aby bolid F1 zespołu Marussia Team zawsze 
prezentował się w pełnym blasku stając na linii 
startu, mety czy wyjeżdżając z pit-stopu. 



   CarPlan jest wiodącą marką kosmetyków samochodowych i ważnym brandem 
w ramach grupy Tetrosyl. Tetrosyl jest największym producentem i dostawcą 
kosmetyków samochodowych w Europie, obsługującym 76 krajów na całym 
świecie. Tetrosyl zaopatruje również w szeroką gamę produktów CarPlan rynek 
rosyjski, gdzie jest obecnie mocno rozpoznawalny. 

    Wraz z nowym sezonem Formuły 1, rozpoczynającym się w Marcu, zespół 
Marussia Team podchodzi optymistycznie co do udanego startu nowego 
kierowcy Charls’a Pic i wysoce doświadczonego Timo Glock’a. 
To będzie trzeci sezon Formuły dla tego młodego 
Angielsko-Rosyjskiego zespołu i ma on być 
ekscytujący oraz szybki jak nigdy dotąd.

   Właściciel grupy Tetrosyl, Peter Schofield, oczekuje 
udanego sezonu Formuły 1 dla zespołu Marusia udanego sezonu Formuły 1 dla zespołu Marusia Team: 
‘Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni możliwością bycia oficjalnym partnerem 
i dostawcą dla zespołu Marussia F1 Team i czekamy na emocjonujący 
nadchodzący sezon. Wspaniale było ujrzeć logo CarPlan umieszczone na 
bolidzie, podczas pierwszego testu w Barcelonie. Wspólnie pracowaliśmy 
z zespołem, aby mieć pewność, że do obsługi bolidu zostaną dopasowane 
najlepsze produkty. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej nowej współpracy 
ii chcemy życzyć zespołowi Marussia F1 Team powodzenia w tym sezonie’.

   CarPlan zaoferuje również produkty do obsługi samochodów serwisowych, 
na co dzień przebywających w siedzibie zespołu w Banbury w Anglii tak, aby 
zawsze były wypolerowane, zabezpieczone i przygotowane do podróży na 
wszystkie imprezy towarzyszące tegorocznemu Grand Prix. 

  Sponsoring znaczących imprez sportowych nie jest nowością dla firmy 
Tetrosyl i Formuła 1 będzie realizowana na równi z akcjami reklamowymi 
ww ramach Angielskiej Ligi Futbolowej Premiership. Powyższe wysoce medialne 
akcje zapewniają globalną rozpoznawalność marce CarPlan na arenach 
największych imprez sportowych. Jesteśmy przekonani, że to pierwszy 
przypadek, kiedy producent kosmetyków samochodowych sponsoruje bolid 
Formuły 1 i czekamy z niecierpliwością na pasjonujący sezon.
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