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Już dziś zarezerwuj stoisko na XXIII Międzynarodowych Targach
STACJA PALIW 2016!
Szanowni Państwo, w imieniu Polskiej Izby Paliw Płynnych serdecznie zapraszam na
XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, które odbędą się w EXPO XXI
Warszawa, w dniach 11-13 maja 2016 r.
To organizowane przez nas tradycyjnie w Warszawie wydarzenie od lat jest największym i najważniejszym
spotkaniem sektora paliwowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku gromadzi całą branżę, będąc
największą platformą dialogu między poszczególnymi, tak różnymi uczestnikami rynku paliwowego. To nie
tylko miejsce prezentacji najnowszych produktów, infrastruktury czy usług dla operatorów stacji paliw i
towarzyszących im centrów motoryzacyjnych, gastronomiczno-wypoczynkowych i handlowych, ale przede
wszystkim czas spotkań przedsiębiorców z decydentami kształtującymi realia naszego funkcjonowania, którzy
mogą tu wyjaśnić rodzące się wątpliwości czy kontrowersje, wpływające na kluczowe obszary naszej
gospodarki: implementację nowoczesnych technologii (zwłaszcza IT), efektywność/energochłonność,
bezpieczeństwo. Także miejsce i czas, które wykorzystujemy do podnoszenia świadomości konsumentów –
czyli praktycznie wszystkich Polaków, bo przecież bez paliw nasze życie, nie tylko gospodarcze, ale też zwykłe
funkcjonowanie każdego obywatela naszego kraju jest dziś praktycznie niemożliwe.
Targi to nie tylko spotkanie branży Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), które generują w naszym
kraju – proporcjonalnie do swej wielkości – największe wpływy do budżetu. To także kwestia tak bardzo
podnoszonego dziś bezpieczeństwa energetycznego kraju. To od kondycji naszej branży, tzw. infrastruktury
krytycznej: energetyki, usług finansowych, transportu (w tym sieci logistyki paliwowej) oraz komunikacji,
jako najwrażliwszych elementów funkcjonowania każdego państwa zależy przecież ogólny stan gospodarki.
Od ponad 20 lat Polska Izba Paliw Płynnych jako organizator Międzynarodowych Targów STACJA
PALIW skupia przedstawicieli szerokich kręgów różnych segmentów – zarówno rynku paliw, jak
i okołopaliwowych. Zachęcam do rozmów z wystawcami i ekspertami. Polecam także zróżnicowany
tematycznie program imprez towarzyszących, konferencji i szkoleń. Międzynarodowe Targi STACJA PALIW
w Warszawie to również doskonała okazja do spotkań z członkami Rady Izby, którzy na naszym stoisku służą
swą wiedzą i pomocą nie tylko kolegom z branży.
To, jaka będzie Polska i świat, zależy wprost od tego, co robimy teraz. Nie bez kozery taki nacisk kładzie się
dziś na sektor B+R: Badania i Rozwój. Potrzeba nam jednak nie tylko innowacyjnych rozwiązań, które będą
odpowiadały na potrzeby wciąż zmieniającego się świata, lecz przede wszystkim ludzi, którzy będą je tworzyć
i realizować. Stąd na naszych Targach specjalny sektor: Młode Kadry. Zachęcam zarówno do wysłuchania
wykładów profesorów, jak zapoznania się z osiągnięciami studentów, bo to najcenniejszy kapitał, jakim dziś
dysponujemy.
Współczesna stacja paliw to jednak dużo więcej niż tylko paliwa. Również sklep z towarami pierwszej
potrzeby (tzw. convienience), gastronomia, miejsce wypoczynku i baza noclegowa (branża HoReCa).

Potrzeby naszych klientów sprawiają, że poza znajomością szybko zmieniających się wymogów prawa i
technologii musimy – jako zarządzający tak kompleksową placówką handlową, jaką jest współczesna stacja
paliw – orientować się również w najnowszych trendach tych tak zróżnicowanych branż. Od wielu lat nasze
Targi to również największa w kraju wystawa samochodowych myjni, o które właściciele stacji chętnie
poszerzają zakres usług oferowanych kierowcom. Przypuszczam, że w tym roku jak zawsze będą to
najbardziej kolorowe stoiska.
Mam nadzieję, że zarówno oferta wystawców, jak i program imprez towarzyszących, konferencji oraz
szkoleń pozwolą na podjęcie właściwych decyzji biznesowych, będą inspiracją do rozwoju i doskonalenia
form obsługi klienta w naszych firmach i na naszych stacjach. Z kolei naszym klientom – czynnym czy też
potencjalnym kierowcom, jak też ich pasażerom, przybliżą problematykę funkcjonowania naszej branży.

Halina Pupacz, Prezes, Polska Izba Paliw Płynnych, Organizator XXIII
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016
POBIERZ:
Broszura dla wystawcy targowego
Zgłoszenie udziału Targi Stacja Paliw 2016
Regulamin Targów Stacja Paliw 2016

Co będzie na organizowanych przez Polską Izbę Paliw Płynnych
tradycyjnie w Warszawie XXII Międzynarodowych Targach STACJA
PALIW 2016? m.in.:

HoReCa i FMCG

HIT Milky - nowość firmy Bahlsen

Groszek – Twój sklep na co dzień

Kawa na stacji, jak w kawiarni - Costa Express, CHI Polska

Lody nie tylko na lato - dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentuje Włodzimierz
Karandyszowski, dyrektor generalny Pura Vida

LOGISTYKA

ProfiAuto buduje sieć warsztatów

Ryanair czarteruje dla biznesu

DKV w Polsce

Nowy serwis WTC w Sosnowcu

Z wizytą w serwisie - komentują specjaliści Shell, wystawca XXIII
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016

Volvo Trucks: Podnoszona Druga Oś Napędowa w Układzie Osi Tandem - większa
przyczepność kół i do 4% niższe zużycie paliwa
FLOTA

Wynajmij auto, zamiast kupować czy leasingować

Namierzanie skradzionych samochodów – czym różni się monitoring GSM/GPS od
systemu radiowego

Karty flotowe dla MŚP

Tylko w motoryzacji są 4 mld nieściąganych przez państwo podatków

Szkolenie na temat dofinansowania z funduszy europejskich

FRANCZYZA

Total z APEXIM AB

Moya z przewoźnikami ze wschodniej Polski

Fresh Corner - nowy format sklepu na stacjach Slovnaft

PŁATNOŚCI i FINANSE

Jakie korzyści z Jednolitego Pliku Kontrolnego

10 lat kary pozbawienia wolności za przestępstwa podatkowe

Kierunki zmiany VAT

Do końca 2017 r. wszystkie terminale POS mają być zbliżeniowe

Nowoczesny klient to wyzwanie dla sprzedawcy - raport MasterCard

Smartfony na dobrej drodze do zastąpienia portfeli – badania Visa Europe

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

O potrzebie spójnej strategii dla energetyki

URE wydało 36 decyzji odmawiających wydania koncesji

Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego

BASF i Gazprom uzgodniły realizację wymiany aktywów

E.ON, OMV i Shell zbudują Gazpromowi Nord Stream

IT I SECURITY

Polska energetyka a cyberataki - komentuje Bożenna Piątkowska, Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa w Gdańsku

Prawie połowa przedsiębiorców nie sprawdza kontrahentów

Dagna Ważyńska: Udostępnianie darmowego Wi-Fi na stacjach paliw to standard

Milionowe straty polskich firm z powodu awarii IT

Uwaga na cyberprzestępców

IT na stacji paliw - komentują specjaliści firmy Comarch

PALIWA I BIOPALIWA

Eksperci Total: Olej silnikowy. Wymieniać czy nie wymieniać...?

Tauron testuje technologie ładowania pojazdów elektrycznych

E10 - czy to się opłaca? - komentuje mgr inż. Anna Turlej, PIMOT

Kontrole jakości paliw w 2015 r. potwierdzają postulaty PIPP

Wtrysk gazu Stella BELLA - komentuje Grzegorz Jarzyński, Prezes Elpigaz

Valtra – nowa generacja ciągników na biogaz

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Brak ustawy o OZE zamroził rynek

Pompy ciepła - efektywność z klasą

INFRASTRUKTURA PALIWOWA I ENERGETYCZNA

PIPP i UDT we wspólnej kampanii edukacyjnej dot. bezpiecznej eksploatacji butli
LPG

„Bezpieczny zbiornik” firmy Petroster w Iranie

Jak dobrać agregat prądotwórczy dla stacji paliw - Sławomira Kropidłowska,
Agregaty Polska

MYJNIE - CARWASH

Modernizacje myjni - specjalnie dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentuje
Maciej Szumiński, category manager, Shell Polska

Chemia na myjni w okresie jesienno-zimowym - dla miesięcznika "Paliwa Płynne"
komentuje Tomasz Kwieciński, Petrobit Sp z o. o.

Okradali myjnie samochodowe

Rośnie sieć myjni bezdotykowych na stacjach BP

Co nowego w EHRLE?

Sultof na TRANSEXPO

Samoobsługowa myjnia TIR firmy MIX Polska już działa na stacji Transpetrol

Aktualny numer "Paliw Płynnych"

Zachęcamy do rezerwacji stoisk ponieważ o atrakcyjnej lokalizacji decyduje
kolejność zgłoszeń!
Zgłoszenie udziału

WIĘCEJ NA http://www.targi.paliwa.pl/
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