2018-12-03

SixtDriveSmart by BP
SixtDriveSmart by BP to unikalny program wynajmu długoterminowego opracowany wspólnie przez BP
oraz Sixt Rent a Car. Wspólne przedsięwzięcie zostało zainaugurowane 3 grudnia. Firma Sixt działa w
Polsce od 2000 roku. Operatorem licencji SIXT na Polskę jest firma EuroRent Sp. z o.o.. Dzięki stałej
współpracy z centralą Sixt i jej oddziałami na całym świecie, polski oddział jest w stanie dostarczyć
klientom pełną, kompleksową usługę, zarówno w zakresie wynajmu krótko-, jak i długoterminowego. W
ofercie dostępne są samochody od ekonomicznych do klasy premium; osobowe i dostawcze. (op.pb)

2018-09-21

Trzy nowe BP
W ostatnim czasie rozpoczęły działalność trzy nowe stacje BP. Tym samym sieć BP ma w Polsce 540
stacji, w tym 245 partnerskich i blisko 50 MOP (przy autostradach i drogach ekspresowych). WIĘCEJ
czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne". Z pełną ofertą BP Europa SE można było
zapoznać się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego
12/14, których sieć BP była Partnerem Strategicznym! BP Mazury II (63-410 Mazury, Mazury 26B, woj.
wielkopolskie, firma …

2017-12-07

Marki własne w convenience stacji paliw - specjalnie dla Polskiej Izby Paliw Płynnych
komentuje Edyta Dembinska, Manager Marki Własnej Piotr i Paweł
Obecny styl życia oraz brak czasu i ciągły pośpiech powoduje , że bardzo dynamicznie rozwija się
kategoria wszelkich dań gotowych, ‘food to go’. Również w obszarze marek własnych klient oczekuję
tańszej, ale dobrej jakościowo alternatywy. Prognozuje się, że te produkty będą się co raz lepiej
sprzedawać, bo zmienia się model rodziny, nasz sposób życia i pracy, polski klient jest również co raz
bardziej zamożny. Marka własna zdobywa zaufania klientów i odbudowuje swoje pozycję na rynku
polskim. Świadczą o tym choć dane AC Nielsena, która podaje , że co 3 produkt w polskim koszyku
zakupowym to produkt marki własnej. …

2017-01-20

BP ma 523 stacje
W ostatnim czasie rozpoczęło działalność 9 nowych stacji BP. Obecnie na sieć BP składa się więc 523
placówki, w tym 244 partnerskie [DODO - and Dealer Owned Dealer Operated] i 28 lokalizacji przy
autostradach i drogach ekspresowych [MOP]. W 2016 r. BP uruchomiła w Polsce 31 nowych stacji. BP

Mewa w Gdańsku to pierwsza stacja BP otwarta w nowym roku. Lokalizacje nowych placówek koncernu
to: BP Mewa (stacja własna koncernu, tzw. COCO - ang. Company Owned Company Operated), 80-298
Gdańsk, ul. Słowackiego 187 woj. pomorskie. BP Zwoleń (DODO - przy OSK AutoJet, daw. Shell 8120)
26-700 Zwoleń, ul. Jana Pawła II 30, …

2017-01-18

Rynek kart paliwowych - specjalnie dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentuje Piotr
Sokołowski, dyrektor Działu kart BP
Rynek kart paliwowych jest już mocno nasycony, szczególnie w zakresie podstawowej oferty. Klienci
mają coraz większe oczekiwania. Tylko te firmy, które potrafią na czas je dostrzec i uwzględnić w swojej
propozycji rynkowej mają szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej - mówi Piotr Sokołowski,
dyrektor Działu kart BP. "BP jest liderem w sektorze kart paliwowych. Nasza ofert była jedną z
pierwszych na rynku. To wieloletnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy ekspertem w tej dziedzinie. Od
lat badamy rynkowe trendy. Potrafimy wsłuchiwać się w oczekiwania naszych Klientów, dlatego możemy
zapewnić im ciekawą i …

2017-01-18

Honda Motor Europe i Castrol będą kontynuować współpracę w ramach strategicznego
partnerstwa.
Honda Motor Europe i Castrol podpisały nową, odnawialną umowę o współpracy. Na mocy porozumienia
Castrol został wyłącznym, rekomendowanym dostawcą środków smarnych do autoryzowanych serwisów
Hondy w Europie. W ramach tego porozumienia obie firmy będą nie tylko nadal rozwijać trwające już
trzy lata partnerstwo, lecz także zacieśnią współpracę w zakresie usług posprzedażowych. W wyniku
porozumienia autoryzowane serwisy marki Honda będą stosować linię olejów Castrol EDGE Professional
H, opracowaną wspólnie z myślą o silnikach Hondy. Wspomniana linia produktów obejmuje oleje Castrol
…

2016-12-30

Nowe BP
W końcówce roku koncern BP Europa SE Oddział w Polsce uruchomił 4 nowe stacje - 1 własną [CODO]
i trzy franczyzowe [DOFO]. Tym samym obecnie sieć BP w Polsce liczy 513 stacji, w tym 240
partnerskich i 28 MOP. BP Jawornik (DOFO, 32-400 Myślenice Jawornik 586) to: 2 odmierzacze
wieloproduktowe, 1 LPG, parking TIR, sklep, myjnia automatyczna i bezdotykowa, WBC.BP Wilanów
(DOFO, 02-962 Warszawa, ul. Przyczółkowa 141) to: 3 odmierzacze wieloproduktowe, 1 HSD, 1 LPG,
sklep, WBC.BP Łazy (CODO, 05-552 Łazy, Krakowska 208) to: 3 odmierzacze wieloproduktowe (6
stanowisk), 1 LPG (2 stanowiska, …

2016-11-18

Płatności w technologii Android Pay na stacjach BP
Koncern BP w Polsce, zarządzający siecią ponad 500 stacji paliw, jako jeden z pierwszych
współpracował z Google, aby wprowadzić dodatkową możliwość płatności za pomocą telefonów z
aplikacją Android Pay. Jest to kolejny krok długofalowej strategii BP mający na celu wsparcie rozwoju
płatności bezgotówkowych w Europie. - Kierujemy się potrzebami i oczekiwaniami naszych klientów i
dlatego wprowadzamy dziś tą formę płatności. Wiemy, że nasi Klienci chcą szybciej i łatwej płacić za
produkty i usługi na naszych stacjach. Jestem przekonany, że nowa możliwość z jednej strony usprawni
obsługę na stacji, ale …

2016-10-21

Castrol publikuje wyniki badań nad wpływem ruchu ulicznego na odczucia Polaków.
Spędzamy 184 dni swojego życia w korkach.
Ponad połowa ankietowanych kierowców uznała jazdę z ciągłym stawaniem i ruszaniem za
poważną uciążliwość Jeden na pięciu kierowców obawia się utknięcia w korku obok swojego/swojej
ex Nowe wideo opublikowane przez Castrol pokazuje humorystyczną stronę koszmarów ruchu
drogowego Polacy spędzają średnio 102 minuty tygodniowo w spowolnionym ruchu, przy czym ponad
połowa (55%) z nas narzeka, że najbardziej nienawidzi w jeździe po polskich drogach ciągłego
zatrzymywania się …

2016-09-09

Rekord ilości sprzedanych kaw na stacji BP
Światowe Dni Młodzieży, które na przełomie lipca i sierpnia odbywały się w Polsce, były okresem
wzmożonego ruchu i ciężkiej pracy dla wielu pracowników stacji paliw - W czasie ŚDM na BP padł

rekord ilości sprzedanych kaw: w czasie wizyty Papieża w Częstochowie na naszej stacji sprzedaliśmy 570
kaw! - informuje koncern BP. Intensywnie było też w dniach poprzedzających ŚDM: np. 22 lipca, na
terenie stacji MOP należącej do BP parkowała rekordowa ilość autobusów - było ich 40. Źródło: BP
(op.pb)

2016-07-21

W ostatnim czasie BP uruchomiło 6 stacji - 5 franczyzowych [DOFO] i jedną własną
[CODO]
Tym samym sieć BP liczy 504 stacje, w tym 238 partnerskich i 28 lokalizacji przy autostradach i drogach
ekspresowych. 15 lipca 2016 r. rozpoczęła działalność nowa stacja partnerska BP Siedliszczki (woj.
lubelskie, firma Petrobel S.C Łukasz Stawski Ewelina Stawska, dawniej w brandzie Statoil): Jej oferta to:
2 odmierzacze paliwowe wieloproduktowe, 1 HSD, 1 LPG, sklep, restauracja, parking TIR. 11 lipca ruszyła stacja partnerska BP Młodzieszyn (woj. mazowieckie, firma Radmex Andrzej Ciura Janusz
Cechmistrz): 2 odmierzacze paliwowe wieloproduktowe,1 HSD, sklep, parking TIR. 5 lipca 2016 r. - BP
Słoneczko w …

2016-07-05

233. stacja partnerska w sieci BP
21 czerwca 2016 roku rozpoczęła działalność nowa stacja partnerska BP Zamość (woj. lubelskie). Jest to
233. stacja partnerska w sieci BP. Stacja BP Zamość to: 1 odmierzacz wieloproduktowy, 2 dystrybutory
dwuproduktowe, LPG, HSD, sklep, parking TIR, WBC. Adres stacji: 22-400 Zamość ul. Legionów 10,
woj. lubelskie. (op. zp) WIĘCEJ: czytaj w lipcowym wydaniu miesięcznika „Paliwa Płynne” Jeżeli szukasz
oferty franczyzowej dla swej stacji, odwiedź XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017,
tradycyjnie w maju w warszawskiej hali EXPO XXI.

2016-03-23

BP w Polsce wspiera "Pola Nadziei"
Po raz 19. w całej Polsce zakwitną żonkilowe "Pola Nadziei" – akcji, której celem jest finansowe
wsparcie hospicjów, a także szerzenie idei hospicyjnej oraz uświadomienie i uwrażliwienie dzieci i
młodzieży na problemy osób chorych i cierpiących. Jak co roku, BP w Polsce jest głównym partnerem
kampanii. Akcja trwać będzie do 22 maja 2016 r. Hasło przewodnie tegorocznej akcji to: "Pola Nadziei to
nasza rola". BP w Polsce wspiera – jako współorganizator i główny sponsor – "Pola Nadziei" od ich
pierwszej edycji, kiedy to jedynym miastem, w którym odbywała się kampania, był Kraków. Dziś akcja
ma charakter …

2016-01-29

Sieć stacji paliw BP dołącza do programu Visa Oferty
Program Visa Oferty udostępniający użytkownikom kart Visa atrakcyjne oferty znanych i lubianych
marek, zyskał nowego partnera. Do grona uczestniczących w programie detalistów dołączyła sieć stacji
benzynowych BP. Do skorzystania z zalet Visa Oferty zachęca konsumentów ogólnopolska kampania
reklamowa, która obejmuje największe kanały telewizyjne i stacje radiowe oraz popularne media
internetowe. Program Visa Oferty pozwala indywidualnym użytkownikom debetowych i kredytowych kart
Visa na dostęp do atrakcyjnych, dopasowanych do ich zwyczajów zakupowych ofert oraz zapewnia szybki
zwrot części pieniędzy wydanych na …

2016-01-25

Udogodnienia dla rodziców na stacjach BP
Trwa czas rodzinnych wyjazdów na ferie a wraz z nimi zwiększyła się ilość pytań od rodziców małych
dzieci o możliwość podgrzania posiłku czy przewinięcia dziecka. Dlatego sieć BP informuje, że od 22
stycznia na 150 stacjach paliw dostępne są podgrzewacze do mleka. Przypomina również, że na wielu

stacjach BP zamontowane są przewijaki dla niemowląt. WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach
miesięcznika „Paliwa Płynne” XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r.
EXPO XXI Warszawa (opr.pb)

2016-01-12

Rok 2015 to intensywny rok inwestycji w Polsce dla BP
Pod koniec 2015 r. sieć BP osiągnęła w Polsce wielkość ponad 500 stacji. To kolejny krok milowy w
historii koncernu Sprzedaż paliw w sieci rosła w tempie zgodnym do zakładanych planów. Prognozy na
kolejne lata też są optymistyczne. BP planuje kontynuację inwestycji na polskim rynku. - Polska to jeden
z niewielu europejskich krajów, który nieustannie utrzymuje wzrost gospodarczy. Chcemy w tym rozwoju
uczestniczyć, otwierając corocznie po kilkadziesiąt stacji paliw, inwestując średnio ok. 100 mln zł rocznie.
Niestety, pomimo zmian w obowiązujących przepisach, w 2015 r. nadal widać było negatywny wpływ tzw.
szarej …

2016-01-04

Sieć BP liczy już 500 stacji!
BP otworzyło już 500. stację! Ta wyjątkowa stacja w sieci BP znajduje się przy ulicy Jasnogórskiej w
Modlnicy k. Krakowa u zbiegu ulic Częstochowskiej (DK94) i Polnej. Stacja została nazwana: BP
Jasnogórska. W tym samym dniu rozpoczęły także działalność dwie nowe stacje partnerskie BP Góra (woj.
dolnośląskie) i BP Rogoźno (woj. wielkopolskie). Obecnie sieć BP, największa zagraniczna firma
paliwowa w Polsce, liczy 500 stacji, w tym 235 stacji partnerskich i 28 lokalizacji przy autostradach i
drogach ekspresowych. WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” XXIII …

2015-10-16

Niedopałek papierosa przyczyną pożaru na stacji paliw
W dniu 14.10.2015 w godzinach nocnych na stacji BP Galeria w Płocku doszło do pożaru dystrybutora.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło z powodu wrzucenia niedopałka papierosa przez klienta do kosza
przy dystrybutorze. Dzięki szybkiej reakcji pracowników i straży pożarnej akcja gaszenia pożaru
przebiegła sprawnie i nikt nie ucierpiał. Z oględzin miejsca zdarzenia wynika, że w śmietniku
prawdopodobnie znajdował się jakiś pojemnik-aerozol, który spowodował rozprzestrzenienie się ognia na
dystrybutor. - Zadziałały prawidłowo zawory bezpieczeństwa i doszło do wypalenia się …

2015-10-14

Trzy nowe stacje BP - jedna własna oraz dwie partnerskie
W ostatnim czasie BP uruchomiło trzy nowe stacje: jedną własną (CODO) BP Batory w Chorzowie (woj.
śląskie) oraz dwie partnerskie (DOFO) - w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) i Kaliszu (woj.
wielkopolskie). Obecnie sieć ma w 489 stacji, w tym 229 partnerskich i 28 MOP. BP Batory w Chorzowie
to: 4 odmierzacze wieloproduktowe; 1 LPG dwustronny; 1 szybkiego diesla; 1 AdBlue; sklep; WBC;
odkurzacz; kompresor; myjnia ręczna. BP w Koszalinie (firma Auto Rajca Sp. z o.o. , daw. LOTOS) to: 2
odmierzacze wieloproduktowe; 1 LPG; sklep; WBC; myjnia automatyczna tunelowa; odkurzacz;
kompresor. BP w Kaliszu oferuje: 3 …

2015-09-24

Castrol partnerem konkursu na najlepszy warsztat w Polsce

Jak pokazują badania kierowcy oczekują dziś od warsztatu niezależnego nie tylko niskich cen. Liczy się
też wykwalifikowany personel, odpowiednie podejście do klienta i standard obsługi. By wyłonić najlepsze
placówki w Polsce, Castrol, który od lat wspiera niezależne stacje serwisowe, został wyłącznym partnerem
konkursu Warsztat Roku 2015. To największa tego typu inicjatywa w kraju, wspierana, oprócz marki
Castrol, także przez producentów części samochodowych, dystrybutorów i sieci warsztatowe.
Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych
SDCM i firma Partslife, …

2015-09-24

Nowy MOP BP Lubień Kujawski - z nim sieć ma już 486 placówek
17 września 2015 r. rozpoczęła działalność nowa stacja autostradowa BP Lubień Kujawski Północ (woj.
kujawsko-pomorskie) przy A1, między Łodzią a Włocławkiem, w kierunku na północ. Obecnie sieć BP
liczy 486 stacji, w tym 227 stacji partnerskich i 28 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.
MOP BP Lubień Kujawski Północ to: 5 odmierzaczy wieloproduktowych, 1 LPG dwustronny, 3 HS (dwa
pojedyncze i jeden podwójny), 2 AdBlue (jeden pojedynczy i jeden podwójny), sklep, WBC, parking (w
tym 26 miejsc dla pojazdów TIR, 4 miejsca bus, 90 miejsc osobowych), 2 stanowiska dla samochodów
przewożących …

2015-09-23

Już dziś zarezerwuj stoisko na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016!

2015-09-09

W okresie wakacyjnym BP otworzyło 4 nowe stacje - Tym samym obecnie sieć ma w
Polsce 484 placówki, w tym 226 partnerskich i 27 MOP
BP Wałcz (woj. zachodniopomorskie) to: 2 odmierzacze 4-produktowe, 1 HSD i 1LPG, a ponadto: Wild
Bean Caffe w wersji mini, sklep, kompresor/odkurzacz. Autostradowa BP Przylesie (woj. opolskie)
udostępnia 7 odmierzaczy - w tym 2 multiproduktowe, 3 HSD, 1 LPG, 1 AdBlue, a ponadto: sklep, WBC
mini, parking TIR, restauracja, odkurzacz/kompresor. BP Kotlin (woj. wielkopolskie) to: 4 odmierzacze
wieloproduktowe, 2 LPG, 1 AdBlue, sklep, WBC, parking dla TIRów i samochodów osobowych. BP
Zelczyna (woj. śląskie) to: 1 odmierzacz wieloproduktowy, 3 dwuproduktowe, 1 LPG, 1 HSD, sklep,
parking TIR, myjnia bezdotykowa …

2015-09-04

Wyróżnienia dla BP Ultimate i BP Plus Routex
W ogólnopolskim programie KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015, realizowanym przez Redakcję
Strefy Gospodarki (dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną) marki BP Ultimate
oraz BP Plus Routex otrzymały wyróżnienia. BP Ultimate w kategorii 'Paliwa premium' oraz BP Plus
Routex w kategorii 'Paliwowe karty flotowe'. Celem programu jest wyłonienie najlepszych, w opinii
konsumentów, marek i firm dostępnych oraz funkcjonujących na polskim rynku. Wielu Polaków bierze
pod uwagę cenę, znajomość marki, ofertę, dostępnością produktu czy usługi, ale zdecydowana większość
kupuje ten produkt, który ich zdaniem, z …

2015-08-06

20. urodziny BP Sikornik

5 sierpnia 2015 odbył się uroczysty event z okazji 20-lecia stacji Sikornik w Gliwicach, pierwszej stacji
BP w Polsce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji paliwowych, partnerzy społeczni
koncernu, dziennikarze oraz dyrekcja i pracownicy BP Polska. Jubileusz stacji stał się okazją do
wspomnień i opowiadania ciekawych anegdot o pierwszych latach działalności koncernu w Polsce.
Tadeusz Sławik, dyrektor operacyjny BP Polska mówił, że stacje paliw z początku lat dziewięćdziesiątych
znacznie różniły od współczesnych zarówno wyglądem, jak i wielkością. BP jest jedną z pierwszych firm
na …

2015-08-03

20 lat temu otwarto 1. polską stację BP
W 1995 r. w Gliwicach została otwarta pierwsza w Polsce stacja paliw BP. Historia BP w Polsce zaczęła
się jednak dużo wcześniej. 17 grudnia 1991 r. globalna firma, działająca od 100 lat w kilkudziesięciu
krajach świata, zarejestrowała działalność w Polsce. Na początku działało tu jedynie biuro handlowe
olejów dla samochodów i przemysłu. Pierwsza stacja została otwarta w 1995 r.w Gliwicach, potem
corocznie otwierano ok. 30-35 stacji. Dziś BP zarządza siecią ponad 470 stacji własnych i partnerskich i
tym samym jest liderem wśród zagranicznych koncernów paliwowych. Historia BP w Polsce to także
proces ciągłych …

2015-05-21

482. BP Deteeśka
15 maja 2015 r. rozpoczęła działalność nowa stacja BP Deteeśka w Rudzie Śląskiej (woj. śląskie).
Obecnie sieć BP liczy 482 stacje, w tym 226 stacji partnerskich i 26 lokalizacji przy autostradach i
drogach ekspresowych. BP Deteeśka to: 4 odmierzacze wieloproduktowe po 8 stanowisk, 2 LPG,
2-stanowiskowy odmierzacz HS dla TIR, sklep, WBC, parking, odkurzacz, kompresor. Źródło:BP Europa
SE
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