2016-09-07

Promokoszyk na stacjach MOYA
Trwa kolejna edycja akcji Promokoszyk na stacjach MOYA! Na klientów czekają popularne produkty w
promocyjnych cenach, a na najlepsze stacje – bony paliwowe. Napoje – MOYA Energia, OSHEE i
Tarczyn oraz słodkie przegryzki – wafelek Princessa, batony Mars i baton Słodzony Miodem, do końca
października kusić będą klientów sieci MOYA swoimi atrakcyjnymi cenami. Wsparciem dla promocji są
widoczne na stacjach materiały marketingowe. Akcja Promokoszyk jest także formą konkursu
sprzedażowego dla stacji paliw. W obecnej edycji rywalizują one w trzech kategoriach – najwyższej
sprzedaży, najwyższej sprzedaży w stosunku do …

2016-08-31

Pierwszy dzień szkoły z MOYA!
Sieć MOYA wita nowy rok szkolny praktyczną niespodzianką! Klienci, którzy 1 września zatankują za
minimum 100 zł, otrzymają w cenie symbolicznego grosza podkładkę na biurko z planem lekcji i
szkolnym kalendarzem! Szkolna promocja dotyczy dowolnego rodzaju paliwa (w tym LPG) – ważne, by
wartość jego zakupu wynosiła co najmniej 100 zł brutto. Akcja obejmuje wszystkie stacje sieci MOYA –
zarówno partnerskie, jak i własne spółki Anwim, za wyjątkiem automatycznych stacji flotowych. Każdy
kierowca tankujący za minimum 100 zł otrzyma prawo do nabycia za symboliczny 1 grosz podkładki na
biurko w formacie A3, na której po …

2016-08-29

MOYA w Porcie Gdańsk

2016-08-24

Działa już MOYA w Dzierzgoniu
Nowa stacja MOYA w Dzierzgoniu, powiat sztumski, jest 10 pracującym obiektem tej sieci w
województwie pomorskim. Właścicielem obiektu jest firma PHU Sigma Beata Woldańska-Kupczyk z
Morąga. Stacja położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 515, na trasie Malbork – Iława. Obiekt
nastawiony jest przede wszystkim na obsługę ruchu lokalnego i regionalnego, a sezonie – także
turystycznego.Nowa stacja w swej ofercie posiada benzynę 95 oraz olej napędowy, w tym uszlachetniony
ON MOYA Power. Podróżni posilić mogą się gorącymi przekąskami i kawą serwowaną w Caffe MOYA.
W budynku stacji dostępna jest sieć wi-fi, na zewnątrz …

2016-08-11

Automatyczna MOYA przy A1 w Gorzyczkach
Klientów flotowych obsługuje już czwarta automatyczna stacja paliw w sieci MOYA. Nowy obiekt w
Gorzyczkach, przy autostradzie A1, jest własnością spółki Anwim. Stacja zlokalizowana jest w
bezpośrednim sąsiedztwie ostatniego przed granicą z Czechami zjazdu z autostrady A1 (Gorzyczki, ul.

Raciborska 100). To obiekt automatyczny, korzystać z niego mogą posiadacze kart flotowych MOYA
Firma i MOYA IQ Europe, a także programów partnerskich – UTA, DKV, EuroWag, BZA i IQ Card. W
ofercie stacji znajduje się olej napędowy, możliwe jest również tankowanie AdBlue bezpośrednio z
dystrybutora. Obiekt pracuje w trybie 24h. Nową …

2016-08-11

Tyska MOYA zaprasza!
Anwim S.A. uruchomił kolejną stację własną w sieci MOYA. Tym razem jest to obiekt w Tychach,
zlokalizowany w pobliżu krajowej „jedynki”. Zjechać z pobliskiej DK1, by trafić na stację MOYA, można
jadąc z obu jej kierunków. Stacja położona jest naterenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w
sąsiedztwie bazy transportowej, a naprzeciwko centrum handlowego. W swojej ofercie stacja posiada
wszystkie rodzaje paliwa (ON, uszlachetniony ON MOYA Power, benzynę 95 i 98 oraz LPG), także
AdBlue tankowane z dystrybutora. Kierowcy korzystać mogą z kompresora i odkurzacza. Wewnątrz
budynku stacji działa koncept Caffe …

2016-08-03

Nowa MOYA w Kętrzynie
W ostatnim dniu lipca br. pracę w barwach sieci MOYA rozpoczęła stacja paliw w Kętrzynie (woj.
warmińsko – mazurskie). Wcześniej obiekt przeszedł gruntowną modernizację. Stacja zlokalizowana jest
przy DW591, na wyjeździe z Kętrzyna w kierunku Mrągowa (ul. Bydgoska 40). Jest nastawiona na obsługę
ruchu lokalnego, regionalnego ruchu ciężarowego, a w sezonie wakacyjnym – natężonego ruchu
turystycznego. Stacja w Kętrzynie to obiekt z 20-letnią historią, doskonale znany na tamtejszym rynku,
który jednak wraz przejściem do sieci MOYA poddany został gruntowanej przebudowie. - Otwieramy
stację po zupełnej metamorfozie, …

2016-07-12

4x4 z MOYA Czerwony Dwór
Z mazurskiej stacji MOYA w Czerwonym Dworze k. Węgorzewa wystartował VI rajd "Hunter Offroad
CUP". Stacja była jednym z jego partnerów, wystawiła też własną załogę w terenowej rywalizacji. Na plac
przed stacją przyjechały 43 auta terenowe, bardziej lub mniej przerobione. Organizatorzy przygotowali 10
odcinków specjalnych i 152 punkty kontrolne, w trzech kategoriach – w zależności od stopnia
zaawansowania uczestników. Trasa, w pięknych okolicznościach przyrody, do łatwych rzecz jasna nie
należała. Mimo upalnej pogody były miejsca, gdzie można było utopić w błocie auto, wyciągarki grzały,
się a liny były w ciągłym …

2016-07-05

MOYA na American Cars Mania 2016
ACM to największy w Polsce zlot miłośników amerykańskiej motoryzacji. Sieć stacji paliw MOYA,
obok Coca-Coli, była partnerem strategicznym imprezy. Amerykańskie krążowniki szos, autobusy,
ciężarówki i motocykle zawitały na czerwcowy weekend do dolnośląskiego Milicza. Pasjonaci ubrani w
stylu Route 66 prezentowali swoje maszyny, a na odwiedzających zlot czekały konkursy – m.in. American
Pin-Up Girls, oraz atrakcje rodem zza oceanu, chociażby pokaz futbolu amerykańskiego. Goście stoiska
sieci MOYA mogli orzeźwić się chłodnym napojem energetycznym MOYA Energia, nikt też nie opuścił
go z pustymi rękoma. Każdy dzień …

2016-06-10

Ubezpiecz stację, zyskaj spokój!
Atrakcyjne ceny, program dopasowany do specyfiki branży paliwowej, szeroki zakres ochrony
ubezpieczeniowej - firma AFG Broker, przy współudziale STU Ergo Hestia, przygotowała preferencyjną
ofertę ubezpieczenia stacji paliw dla Partnerów sieci MOYA. Z pełną ofertą sieci MOYA będzie można
się zapoznać podczas XXIV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2017, już z a rok w maja 2016
r. w EXPO XXI w Warszawie - zapraszamy! Specjalna oferta pozwala na zawarcie umowy ubezpieczenia
od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia OC, a także NNW, ubezpieczenia ładunku w transporcie (Cargo),
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika …

2016-05-19

Anwim wysoko na Liście 500
Spółka Anwim, operator siec MOYA, sklasyfikowana została na 138 pozycji w przygotowanym przez
dziennik Rzeczpospolita rankingu największych polskich przedsiębiorstw. - Lista 500 to zestawienie
największych firm w Polsce pod względem wysokości obrotów. Jest świetnym barometrem polskiej
przedsiębiorczości, której obraz, pomimo kilku negatywnych czynników, nie jest pesymistyczny. Nadal
jesteśmy na plusie – mówi Paweł Jabłoński, zastępca redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej",
odpowiedzialny za przygotowanie Listy 500. Spółka Anwim powstała w 1992 roku. Dziś jest jedną z
największych niezależnych firm sektora …

2016-05-19

Stacja MOYA w Elblągu testuje sprzedaż produktów naturalnych
Na nowej stacji sieci MOYA w Elblągu Anwim testuje sprzedaż produktów naturalnych, w większości
wyprodukowanych przez producentów krajowych, w tym regionalnych. Z pełną ofertą sieci MOYA można
było się zapoznać podczas XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r.
w EXPO XXI w Warszawie na stoisku D1. - Przede wszystkim są to napoje – świeże soki, wody
mineralne, piwa z małych browarów, a także zdrowe, chrupiące przekąski. Czas pokaże, czy klienci stacji
paliw będą skłonni płacić więcej za produkty zdrowsze od tych masowo produkowanych. Jeżeli tak,
podobne regały w sklepach na …

2016-05-05

Majówka z kijem golfowym i siecią MOYA
Międzynarodową obsadę miał rozegrany 1 maja w Szczytnej turniej golfowy MOYA GOLF CUP 2016.
Pogoda dopisywała, podobnie jak sportowa forma zawodników i dobry humor publiczności. 21
uczestników turnieju wystąpiło w chroniących przed słońcem czapeczkach z logo sieci MOYA, a
promujących uszlachetniony diesel ON MOYA Power. Czapeczki przyniosły szczęście wszystkim
zawodnikom, bo każdy odnotował satysfakcjonujący go wynik, jednak przede wszystkim tym, którzy
stanęli na podium. A byli to, w kategorii Panów: Radek Langr (1. miejsce - 85 uderzeń brutto), Karel
Dyntar – (2. miejsce) oraz Petr Hodac i Jardo Vorlicky …

2016-04-21

MOYA Golf Cup już 1 maja!
MOYA została sponsorem wyjątkowego, bo z przepięknym widokiem na otaczające je góry, pola
golfowego w Szczytnej – Chopin GOLF SPA. Na terenie pola i budynku klubowego znajdują się nośniki
marketingowe (baner, flagi czy roll up) promujące sieć MOYA. Gracze chętnie zaś korzystają z czapek z
logo MOYA i paliwa ON MOYA Power. A już dziś serdecznie zapraszamy na turniej MOYA Golf Cup, 1
maja, start o godz. 10:00. Wciąż można się rejestrować mailowo info@golfspa.pl lub telefoniecznie
503 837 003. Więcej informacji na - http://www.golfspa.pl/.

2016-04-12

Karta MOYA IQ Europe już działa
Na ponad 1 200 stacjach paliw w Unii Europejskiej akceptowane są już nowe karty flotowe MOYA IQ
Europe. Międzynarodowe karty powstały we współpracy sieci MOYA z austriackim operatorem kart
flotowych IQ Card. Karty flotowe MOYA IQ Europe akceptowane są w większości krajów EU (m.in.
BeNeLux, Niemcy, Francja, Austria, Dania, Hiszpania, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Słowenia oraz stacje
MOYA w Polsce) a w kolejnych są w trakcie procedowania (np. Włochy, Litwa). Uiszczać płatności nimi
można na ok. 1 200 stacjach przyjmujących karty IQ Card. Zaletami kart MOYA IQ Europe, poza ich
europejskim …

2016-03-21

Wielkanocny notesik od Moya
Listę zakupów, przepis na ciasto, albo przypomnienie o świątecznym telefonie do cioci… wszystko
można zapisać w wielkanocnym notesiku od Moya. Od dziś otrzymuje go każdy klient, który zatankuje za
minimum 100 zł. Wystarczy zatankować na stacjach Moya dowolne paliwo (w tym LPG) za 100 zł lub
więcej, by za symboliczny grosz otrzymać miły upominek – magnetyczny notesik na lodówkę z motywami
wielkanocnymi. Akcja z notesikami potrwa do 31 marca lub wcześniejszego wyczerpania zapasów. To
kolejna akcja promocyjna na stacjach Moya związana z okresem w roku. Jednocześnie na stacjach Moya
trwa program …

2016-03-09

Rusz się po rabaty… na stacje Moya!
10 marca startuje nowy program lojalnościowy w sieci Moya. Klienci, którzy zbiorą komplet znaczków
zyskają rabaty do – 70% na akcesoria sportowe Kappa i słuchawki do biegania Philips. Zasady programu
są proste – za zakupy na stacjach Moya klienci otrzymywać będą specjalne naklejki. Kto uzbiera na
swojej karcie kolekcjonerskiej komplet 10 takich znaczków, skorzystać będzie mógł z rabatu sięgającego
nawet -70% na zakup profesjonalnych słuchawek do biegania marki Philips, a także sportowych
akcesoriów Kappa - toreb, piłek czy ręczników. Jeden znaczek przysługuje za każde wydane 50 zł na
stacji …

2016-01-04

111 stacji w sieci Moya
W ostatnich dniach starego roku pracę rozpoczęła stacja paliw w Kramsku, w woj. wielkopolskim. To
trzeci obiekt tego samego partnera w sieci stacji Moya. Stacja położona przy drodze wojewódzkiej nr 266
Konin – Kramsk - Sompolno. W swojej ofercie posiada benzynę 95, ON, uszlachetniony ON Moya Power
(w 2016r. w ofercie znajdzie się także LPG). Ad Blue dostępne jest w pojemnikach. Wewnątrz stacji
działa sklep, koncept gastronomiczny Caffe Moya, dostępna jest sieć wi-fi. Stacja czynna jest 24h. Stacja
w Kramsku jest własnością spółki Eddar, która posiada już dwa inne obiekty w barwach sieci Moya – w
Grodźcu i w …

2015-12-16

Kup płyn i odbierz zawieszkę na stacjach Moya!
Każdy klient stacji w sieci Moya, który zakupi zimowy płyn do spryskiwaczy marki własnej, w
opakowaniu czterolitrowym, otrzyma za symboliczny grosz zawieszkę zapachową. Zimowy płyn do
spryskiwaczy Moya,oparty na rozwiązaniach nanotechnologicznych,skutecznie usuwa brud, sól, lód oraz
wszelkie osady drogowe. Płyn zabezpiecza układ spryskiwacza przed zamarzaniem (temp. krystalizacji -22
st.), nie postawia zacieków ani smug, nie niszczy chromu, lakieru czy gumy. Każdy kierowca, który zakupi
zimowy płyn Moya w opakowaniu czterolitrowym, otrzyma za symboliczny grosz zawieszkę zapachową
Moya. Zawieszki te, w kształcie …

2015-12-14

Anwim Wielką Perłą Polskiej Gospodarki!
Spółka Anwim, operator sieci Moya, zajęła 41. miejsce w rankingu Wielkich Pereł Polskiej Gospodarki.
(fot. Rafał Pietrasina, prezes Anwim SA) Wielkie Perły Polskiej Gospodarki to zestawienie największych
polskich firm przygotowane przez magazyn Polish Market, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w
Warszawie. Warunkiem zakwalifikowania się przedsiębiorstwa do rankingu było osiągnięcie w roku
rozrachunkowym przychodów netto w wysokości co najmniej jednego miliarda złotych. Poza tym firmy
oceniane były w oparciu o analizę wartości wskaźników charakteryzujących ich kondycję finansową w
czterech aspektach: …

2015-12-09

Świąteczne notesiki w prezencie od Moya

14 grudnia ruszy na stacjach Moya świąteczna akcja promocyjna. Każdy kierowca, który zatankuje za
min. 100 zł brutto, otrzyma za symboliczny grosz notesik magnetyczny na lodówkę z logo Moya. Cel akcji
jest oczywisty – chodzi o podniesienie wartości tankowań, zwiększenie ich częstotliwości (jeżeli klient
będzie chciał zdobyć więcej niż jeden notesik), oraz pozyskanie nowych klientów (na zasadzie polecenia
stacji). Co więcej, notesiki z logo MOYA wiszące na tysiącach lodówek w polskich domach dalej będą
spełniać swoją marketingową rolę, budząc pozytywne skojarzenia i popularyzując markę Moya. …

2015-11-30

109. Moya to placówka firmy Fagumit
W małopolskim Wolbromiu pracę rozpoczęła stacja paliw sieci Moya, własność firmy Fagumit. To
siódme otwarcie stacji w sieci Moya tej jesieni! Stacja to obiekt nowo wybudowany, położony w strefie
przemysłowej miasta, w pobliżu dworca kolejowego (Wolbrom, ul. 1 Maja 100), przy drodze dojazdowej
do drogi wojewódzkiej nr 783 Wolbrom – Miechów . W swojej ofercie posiada wszystkie rodzaje paliwa,
w tym uszlachetniony ON MOYA Power. W budynku stacji znajduje się kawiarenka Caffe Moya,
prysznic, przewijak, dostępna jest sieć wi-fi. Kierowcy korzystać mogą z odkurzacza, kompresora, przy
stacji działa także myjnia dla …

2015-11-17

108. Moya to obiekt firmy Witpol w Łomży
Od połowy listopada nowa stacja Moya obsługuje już mieszkańców Łomży oraz podróżujących między
centrum, a północno-wschodnim regionem kraju. Stacja w Łomży, własność firmy Witpol, to obiekt nowo
wybudowany. Zlokalizowana jest przy ul. Poznańskiej 21, 300 metrów od DK61, na wyjeździe z Łomży w
kierunku Ostrołęki. W ofercie ma Pb95/98, olej napędowy, ON Moya Power oraz LPG. AdBlue dostępne
jest w opakowaniach jednorazowych. Na stacji działa koncept Caffe MOYA ze stolikami, kierowcy
korzystać mogą z sieci wi-fi. Na zewnątrz znajduje się myjnia dla samochodów osobowych, a także
kompresor i odkurzacz. Na parkingu z …

2015-11-12

107. Moya to stacja FHU Marian Koszela w miejscowości Siutkówek, ok. 20 km od
Włocławka
W barwach sieci Moya pracuje już stacja w Siutkówku położona przy DK91. To siódma stacja tej sieci w
woj. kujawsko-pomorskim. Stacja, własność firmy FHU Marian Koszela, położona jest przy tzw. „starej
jedynce” w miejscowości Siutkówek, ok. 20 km od Włocławka w kierunku Torunia. Obiekt prowadzi
sprzedaż benzyny 95, oleju napędowego, uszlachetnionego ON Moya Power, a także LPG. AdBlue
dostępne jest w pojemnikach. Na stacji działa punkt Caffe Moya. Kierowcy korzystać mogą z kompresora
i sieci wi-fi, przy stacji znajduje się duży parking, w jej sąsiedztwie zaś motel. Stacja czynna jest 24H.
Stacja w …

2015-11-04

106. Moya to stacja firmy Baśkiewicz w Wielkopolsce
Stacja paliw w Piotrowicach k. Słupcy jest już 18-stą stacją Moya działającą w województwie
wielkopolskim. Jest też drugą stacją tego samego właściciela funkcjonującą w sieci Moya. Stacja położona
jest w miejscowości Piotrowice, przy drodze wyjazdowej ze Słupcy w kierunku letniskowej osady
Giewartów nad Jeziorem Powidzkim. W ofercie posiada benzynę 95, ON, ON Moya Power oraz LPG.
AdBlue sprzedawane jest w pojemnikach. Przy stacji znajduje się parking, kierowcy korzystać mogą z
odkurzacza, dostępna jest sieć wi-fi. W budynku znajduje się koncept gastronomiczny Caffe Moya. W
sąsiedztwie obiektu działa stacja …

2015-10-09

Moya: obsługa floty to dla nas priorytet
Rok 2016 będzie przełomowym dla rozwoju oferty biznesowej sieci Moya - zapowiada Paweł
Grzywaczewski, wiceprezes spółki Anwim. Znacznie wzrośnie liczba stacji akceptujących karty Moya
Firma, pracę rozpoczną nowe obiekty automatyczne, udoskonalony zostanie system obsługi floty. Na
przyszły rok sieć Moya planuje otwarcia nowych stacji automatycznych dedykowanych wyłącznie flocie. Pracę rozpoczną obiekty w strategicznych dla przewoźników punktach na mapie Polski, w pobliżu przejść
granicznych w Kołbaskowie, Gorzyczkach, Zwardoniu, w pobliżu trójmiejskich portów, automatyczny
słupek powstanie też na stacji blisko …

2015-10-08

MOYA rozwija stacje automatyczne dedykowane flotom

Rozwój segmentu stacji automatycznych dedykowanych wyłącznie flocie to jeden z celów sieci Moya na
rok 2016. Paweł Grzywaczewski, wiceprezes spółki Anwim mówi, że w przyszłym roku planowane jest
otwarcie stacji automatycznych w pobliżu przejść granicznych w Kołbaskowie, Gorzyczkach i w
Zwardoniu, a także blisko trójmiejskich portów, w Rusocinie. Nie są to lokalizacje przypadkowe,
ponieważ sieci MOYA zależy pozyskaniu firm transportowych obsługujących szeroko pojęte rynki
zachodnie. - Jesteśmy przekonani, że stacje automatyczne w tym formacie, a więc przeznaczone wyłącznie
do obsługi floty, a nie …

2015-09-29

Moya w Przemyślu otwarta!
Kierowców z Przemyśla oraz tych podróżujących w kierunku przejścia granicznego w Medyce, obsługuje
już nowa stacja Moya, należąca do firmy Auto-Styl Kisała sp.j. Nowo wybudowany obiekt przy ul.
Wincentego Pola 34 położony jest w pobliżu Ronda Kresowian, na którym spotykają się drogi krajowe 28
i 77, i z którego prowadzi wyjazd z miasta w kierunku granicy z Ukrainą. Stacja prowadzi sprzedaż
benzyny 95 i 98, oleju napędowego, uszlachetnionego ON Moya Power oraz LPG. AdBlue dostępne jest w
kanistrach. Na stacji działa serwujący kawę i gorące przekąski punkt Caffe Moya. W budynku dostępna

jest sieć wi-fi, a klienci …

2015-09-23

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

2015-09-01

Pierwszy dzwonek na stacjach Moya - Pracownicy stacji rozdawać będą klientom
niezwykłe ołówki.
Sieć Moya przygotowała niespodziankę na powitanie nowego roku szkolnego. Pracownicy stacji
rozdawać będą klientom niezwykłe ołówki. Akcja rozpocznie się 1 września i potrwa do wyczerpania
zapasów. Ołówki otrzymają wszyscy klienci stacji, którzy zatankują za co najmniej 100 zł. Niezwykła w
ołówkach z logo Moya jest ich elastyczność – można je wyginać w każdą możliwą stronę! - Powitanie roku
szkolnego to kolejna, bo nie tak dawnym Dniu Dziecka czy początku wakacji, okazjonalna promocja na
stacjach Moya – mówi Monika Kujawska z Działu Marketingu sieci MOYA.– Cel jest podobny, chodzi o
wywołanie …
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