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100 stacji paliw AVIA na 5-lecie obecności sieci w Polsce

Grupa Unimot otworzyła w czerwcu swoją setną stację paliw AVIA. W tym roku włączyła do sieci 15
nowych obiektów, w tym drugą stację w przygranicznych Słubicach. Szwajcarska marka sieci paliw AVIA
obecna jest na polskim rynku od 5 lat. Pierwsza stacja pod tą marką została otwarta przez Grupę Unimot w
Łomży,
w czerwcu 2017 r.
Poza drugą stacją w Słubicach, do sieci AVIA włączone zostały stacje w Mielcu, Bełchatowie, SkarżyskuKamiennej, Stargardzie, Kobyłce, Odolionie, Makowcu, Bobrownikach, Łopusznie, Grabkach Dużych,
Chociwiu, Brzeźniku, Torzymiu i Łazach. 11 z nich wyposażono w koncept gastronomiczny Eat&Go.
100 stacji paliw AVIA w Polsce to doskonałe uhonorowanie 5-lecia obecności sieci AVIA na polskim rynku.
Drugą setkę otworzymy symbolicznie naszą 101. stacją, którą będzie drugi obiekt AVIA w Częstochowie, skąd
wywodzi się historycznie nasza firma. Jako członek stowarzyszenia AVIA International bardzo się cieszymy,
że mogliśmy wprowadzić tę szwajcarską markę stacji paliw, która posiada 90-letnią historię, na polski rynek.
Nasze początkowe ambitne plany posiadania 100 stacji w 2020 r. pokrzyżowała pandemia, niemniej jednak
udało nam się osiągnąć tę liczbę stacji w tym roku i nie zamierzamy na tym poprzestawać. Zakładamy, że
realnie liczba stacji pod koniec 2023 r. może wynosić około 150 obiektów – mówi Adam Sikorski, prezes
zarządu Unimot.
Nie zwalniamy tempa rozwoju i w ostatnich miesiącach intensywnie pracowaliśmy, żeby jeszcze w
pierwszym półroczu osiągnąć liczbę 100 stacji paliw AVIA w całej Polsce. Równolegle rozwijamy nasz
koncept Eat&Go
i testujemy format supermarketów SPAR na naszych stacjach – już dzisiaj możemy powiedzieć, że
jesteśmy zadowoleni ze wstępnych wyników tego pilotażu – mówi Robert Nowek, dyrektor zarządzający

siecią AVIA
w Polsce i w Ukrainie. – Wśród nowych stacji szczególnie cieszy nas druga lokalizacja w przygranicznych
Słubicach, ponieważ pierwsza stacja AVIA w tym mieście, otwarta w 2021 r., osiąga bardzo dobre wyniki.
Jestem przekonany, że druga stacja, która jest położona przy węźle krzyżującym autostradę A2 i drogę
krajową 29 i jako stacja typowo tranzytowa jest przystosowana do obsługi samochodów ciężarowych,
będzie jednym
z naszych flagowych punktów na mapie Polski.
Sieć stacji AVIA, rozwijana przez Grupę UNIMOT, liczy 100 obiektów w całej Polsce. Stacje działają
głównie
w średnich i małych miastach. AVIA rozszerza swoją działalność również o największe aglomeracje
i miejscowości turystyczne – stacje funkcjonują, między innymi, w Warszawie, Krakowie, Poznaniu
i Zakopanem.
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