
Huvudpartner till LeoVegas Husqvarna
Platinum Orlen Oil kommer samarbeta med LeoVegas Husqvarna enduro-
team under 2016, ett team med flera framgångsrika förare och team- 
chefer med stor potential inom endurosporten. Att låta Platinum Orlen 
Oils varumärke, och då främst varumärket Platinum Rider, synas tillsam-
mans med LeoVegas Husqvarnas enduro-team var ett självklart val för 
årets MC-satsning. 

De förare som sent igår presenterades i LeoVegas Husqvarnas enduro-te-
am är Albin Elowson, Martin Sundin, Erik Ljungberg, Anton Sandstedt, 
Emil Gustavsson och Jesper Börjesson, som samtliga har goda meriter 
från både nationella och internationella tävlingar. Teamchefer är Lars 
Börjesson och Thomas Gustavsson, som båda har lång erfarenhet inom 
sporten och tävlingsverksamhet.

GMS Sports övertar all oljedistribution inom MC-segmentet
GMSsports blir Platinum Orlen Oils officiella distributör av motorcykel-
oljor i norden, och kommer ansvara för försäljning inom MC-segmentet 
både till återförsäljare och till verkstäder. Befintliga kunder samt framtida 
kunder inom MC-segmentet uppmanas hädanefter att vid inköp kontakta 
GMSsports. 

Om GMSsports
GMSsports är en grossist som levererar många kvalitetsvarumärken till 
butiker och verkstäder inom MC-segmentet i hela Norden. GMSsports 
styrka är stor teknisk kunskap och kännedom om våra produkter, allt 
för att ge våra kunder bästa möjliga support och förutsättningar för en  
lyckad försäljning.

Idag kan Platinum Orlen Oil stolt presentera två stora 
samarbeten inför 2016. Platinum Orlen Oil är under året 
huvudpartner till enduro-teamet LeoVegas Husqvarna. 
Ytterligare en nyhet är att GMSsports idag blir officiell 
distributör av Platinum Orlen Oils motorcykeloljor i Sve-
rige 2016.

GMS Sports är nu Platinum Orlen Oil officiella distributör av smörjmedel inom 
MC-segmentet. 

LeoVegas Husqvarna enduro-team 2016. 

TVÅ NYA SAMARBETEN INOM MC-SEGMENTET 2016

”Vi är stolta över vårt samarbete med Orlen Oil. Det passar oss 
perfekt då både GMSsports och Orlen Oil är samarbetspartners  
till Team Leo Vegas Husqvarna. Att ta över ansvaret för all försälj-
ning inom MC-segmentet är en utmaning och möjlighet som vi skall 
förvalta på bästa sätt.

Orlen Oils produkter motsvarar våra krav på högsta kvalitet och 
har samtidigt en bra prisbild vilket gör att vi nu hamnar på en 
konkurrenskraftig prisnivå. Deras marknadsföring är precis som 
vår – vi satsar på endurosporten! 

En av styrkorna i Orlen Oils sortiment är dess stora förpackningar, 
både dunkar och fat, och vi kommer nu lägga mycket fokus på 
försäljning av fat till verkstäder.”
– Christer Granquist, GMSsports

”Vi på Platinum Orlen Oil är riktigt nöjda över båda de samar-
beten som vi går ut med idag. Vi tror att dessa två samarbeten i 
kombination kommer leda till att varumärket Platinum Orlen Oil 
kommer växa inom motorsporten under året. Att delegera all för-
säljning inom MC-segmentet till GMSsports känns som ett väldigt 
givande samarbete eftersom GMSsports är ett väletablerat före-
tag med kunder även utanför Sverige, och eftersom de precis som 
vi arbetar med LeoVegas Husqvarnas enduro-team”.
– Jessica Ljungberg, marknadsansvarig Orlen Oil

”Vi är stolta att kunna presentera Orlen Oil som vår samarbets-
partner för LeoVegas Husqvarna Enduroteam 2016. Samarbetet 
med Orlen Oil är en viktig del i vår målsättning att alltid hamna 
överst på pallen.

Vi ser fram mot årets tävlingssäsong där vi i mina ögon har verk-
tygen för att bli riktigt framgångsrika.”
– Thomas Gustavsson, Team Manager LeoVegas Husqvarna

Kontakt GMSsports
GMSsports
Tenhultsvägen 46
56142 Huskvarna
Tel: 035 12 60 80
Info@gmssports.se

För mer information kontakta 
Jessica Ljungberg
Marknadsansvarig – Platinum Orlen Oil 
jessica@orlenoil.se
0708-105 095
www.orlenoil.se
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