2016-01-12

Koncerny kupują w PKN
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA poinformował, że 11 stycznia 2016 r. w ramach
Grupy Kapitałowej ORLEN zostały zawarte umowy roczne, na podstawie których płocki koncern będzie
sprzedawał benzynę i olej napędowy spółkom Lukoil Polska; BP Europa SE, oddział w Polsce; Shell
Polska Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r. Szacunkowa wartość umów
netto wynosi odpowiednio: 1,3; 4,5 i 2,1 mld zł. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy
Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Lukoil w okresie od 29 maja 2015 roku do 11
stycznia 2016 roku wynosi około 1,9 mld …

2015-10-20

Tankuj z Shell, serwisuj z KME
1 października 2015 firma KME Autogas Systems przy udziale stacji paliwowej SHELL zorganizowała
akcję serwisową. Klienci stacji mogli wówczas dokonać nieodpłatnego przeglądu samochodowych
instalacji LPG i wziąć udział w konkursie. Nagrody ufundowała zarówno firma KME, jak i SHELL.
LISTA NAGRODZONYCH WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”
Nowości branżowych szukaj na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016 11-13 maja
2016r. EXPO XXI Warszawa Organizator: (opr.zp)

2015-10-13

Shell będzie rozwijał segment franczyzowy - dziś DOFO to ok.1/3 stacji PKN, 50% Lotos i
BP, 20% Statoil i tylko 10% Shell.
Na warszawskiej konferencji prasowej prezentującej nowy format sklepowy Paweł Odrzywołek,
dyrektor działu stacji paliw w Shell Polska zapewnił, że koncern będzie równomiernie rozwijał zarówno
segment stacji włąsnych (CODO) jak i franczyzowych (DOFO). Obecnie polska sieć stacji Shell jest
najmniej "ufranczyzowiona" spośród wszystkich w Polsce. Obecnie najszybciej rozwijający się segment
DOFO to ok.1/3 wszystkich stacji PKN Orlen, ok. 50% placówek Grupy Lotos i BP, ok. 20% Statoil i
tylko niespełna 10% Shell. Nowo otwarta stacja przy ulicy Stawki w Warszawie, przebudowana została na
format sklepu lokalnego. Od …

2015-09-23

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

2015-09-18

Nowości olejowe Shell na 15. targach Inter Cars
Przez trzy dni eksperci Shell będą szczegółowo opowiadać o nowych produktach oraz rozwiązaniach
technologicznych firmy dla samochodów osobowych i ciężarowych. Stoisko Shell znajduje się w hali B,
tuż przy głównym wejściu. Shell produkuje środki smarne, które spełniają wymagania większości
producentów pojazdów osobowych i ciężarowych. Olejową pasję, zaangażowanie i kompetencje
pracowników firmy potwierdzają liczby: oleje Shell są wytwarzane w 50 blendowniach, a smary w 17
zakładach produkcyjnych na świecie. – Nie mogło nas zabraknąć podczas tegorocznych targów Inter Cars.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia …

2015-07-16

Shell ponownie zdobył licencję na zarządzanie największą na świecie stacją paliw w
Berchem w Luksemburgu.
Shell Luksemburg wygrał przetarg na zarządzanie stacją paliw Berchem. Rząd Luksemburga przyznał
firmie Shell nową, 10-letnią koncesję na zarządzanie stacją paliw, która jest największą stacją paliw na
świecie. W ciągu najbliższych miesięcy stacja zostanie odnowiona i powiększona dla jeszcze większego
komfortu klientów. Od czasu rozpoczęcia działalności w 1983 r. stacja Berchem zawsze należała do sieci
Shell. Z biegiem lat zwiększył się ruch na stacji, rozbudowana została część restauracyjna, a także
powiększono ofertę w sklepie. Codziennie około 20 cystern dostarcza paliwo do tej …

2014-05-19

Polscy studenci na podium Shell Eco-marathon Europe 2014
Ustanowiono nowe rekordy wydajności energetycznej – można objechać równik na 12.5 litrach paliwa!

2013-03-25

Regesta na Shell FuelSave Diesel
Przedstawiciele jednej z największych firm transportowych w Polsce przeprowadzili wewnę trznytest,
który potwierdził efektywność nowej, oszczędzającej paliwo formuły Shell FuelSave.

2013-01-11

Shell rozszerza ofertę w Polsce o dostawy paliwa lotniczego
Pierwszym lotniskiem, na którym Shell Aviation zacznie świadczyć swoje usługi, będzie
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach.

2010-09-22

Shell: zmiany w detalu
Od 1 października br. Isztvan Kapitany obejmie stanowisko wiceprezesa ds. handlu detalicznego Shell na
Europę. Dla Shella jest to drugi rynek co do wielkości - zaraz po amerykańskim.

2010-06-07

Współpraca Orlenu i Shella
Shell Deutschland dostarczy paliwa na niemieckie stacje Orlenu. PKN Orlen podpisał z Shell
Deutschland umowę na dostawy paliwa na zlokalizowane w Niemczech stacje polskiego koncernu.

2010-04-01

Zmiany w Zarządzie Shell Polska
31 marca br. Anna Kruszko została Członkiem Zarządu Shell Polska oraz jednocześnie objęła
stanowisko Dyrektora Działu Stacji Paliw w Polsce .

2010-02-08

Shell i brazylijski etanol
Koncern Shell będzie współpracował z brazylijską spółką Cosan. Wartość przedsięwzięcia, które może
zdominować tamtejszy rynek biopaliw, szacuje się na 12 mld USD.
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