2020-12-11

Średnio w hurcie Pb95 drożeje dziś 2 gr/l, a ON 3 gr/l

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 …

2017-12-06

Eurowag modernizuje stacje w Austrii, Polsce i na Węgrzech
Czeska spółka EW zmodernizowała stację benzynową przy autostradzie A8 Stacja zwiększyła swoją
wydajność o około 35 % Dzięki swojej lokalizacji i cenom paliw stacja jest bardzo popularna wśród
przewoźników Spółka W.A.G. payment solutions, znana również pod marką Eurowag lub EW, wiodący
dostawca rozwiązań płatniczych dla mobilności drogowej w Europie, zmodernizowała i rozszerzyła stację
benzynową Eurowag – Ort im Innkreis w Austrii. Stacja znajduje się przy autostradzie A8 przy granicy
z Niemcami. Wśród firm transportowych, które działają w Europie Środkowej i Wschodniej, trasa ta jest

bardzo …

2017-11-30

Bezpiecznie w trasie z euroShell
Karty flotowe są już standardem w firmach transportowych. Umożliwiają bezgotówkowe regulowanie
płatności nie tylko za paliwo, ale także za opłaty drogowe, myjnie czy zakupy na stacjach. Są wygodne w
użyciu, a przede wszystkim bezpieczne – brak konieczności posiadania gotówki. Nie oznacza to jednak, że
kierowcy są zwolnieni z obowiązku dbania o bezpieczeństwo swoich kart. Eksperci euroShell przygotowali
5 zasad bezpieczeństwa w trasie, o których powinien pamiętać każdy użytkownik kart flotowych. Podstawową przewagą kart paliwowych, które na stałe wpisały się w codzienność flotowego biznesu, jest
…

2017-09-14

MOYA w Białymstoku
W czerwcu pracę w barwach sieci MOYA rozpoczęła nowa stacja w Białymstoku. Pełny proces
modernizacji został zakończony w sierpniu. Obiekt należy do firmy BUDMAX Tępińscy i Wspólnicy Sp.j.
Stacja funkcjonuje przy ulicy Władysława Wysockiego 166, w dzielnicy Pietrasze. Nieopodal drogi 676 i
12 prowadzącej do granicy z Białorusią. Latem placówka przeszła proces gruntownej modernizacji,
zmiany barw i dostosowania do standardów sieci. Pracuje 24h. Na stacji działa punkt Caffe MOYA
oferujący hot-dogi, zapiekanki oraz szeroki wybór kaw i herbat. Do dyspozycji klientów jest komfortowa
i nowoczesna strefa …

2017-08-16

Modele BMW M do wygrania na stacjach Shell
Shell Polska rusza z kolejną promocją dla wszystkich klientów. Tym razem do zdobycia są modele aut
BMW M. Czekają one na tych, którzy zbiorą naklejki w zamian za tankowanie paliwa lub skorzystanie z
usług myjni na wybranych stacjach Shell. Promocja trwa od 14 sierpnia do 29 października 2017 r. Shell
od lat angażuje się we współpracę z wiodącymi producentami z branży motoryzacyjnej, dzięki czemu nie
tylko możemy oferować najwyższej jakości produkty paliwowe, ale również sprawiać, aby każde
odwiedziny na Shell przynosiły dodatkowe korzyści – mówi Katarzyna Starke-Zarańska, Fuels Brand
Manager, Shell Polska – …

2017-08-16

Kolejne stacje w sieci Moya
W sierpniu pracę w barwach sieci MOYA rozpoczęły stacje w Brzezimierzu oraz Łęknicy. Po dołączeniu
do sieci nowych obiektów w barwach MOYA funkcjonują 153 placówki. Stacja w Łęknicy została
wybudowana z dostosowaniem do wysokich standardów obowiązujących na stacjach sieci MOYA.
Placówka znajduje się przy ul. Tadeusza Kościuszki 294, nieopodal zjazdu z DK12, zaledwie kilometr od

przejścia granicznego na Nysie Łużyckiej. Placówka pracuje w godzinach 6-22. Na stacji działa punkt
Caffe MOYA oferujący przekąski oraz gorące napoje. Do dyspozycji klientów stacji jest szybka sieć WiFi. Stacja …

2017-06-22

146. MOYA to stacja firmy PAL-GAZ Łukasz Biłyk w Kruklankach na Mazurach
W ostatnich dniach czerwca, po zakończonych pracach wykończeniowych działalność w barwach sieci
MOYA rozpoczęła pierwsza stacja w Kruklankach (woj. warmińsko-mazurskie). Nowo wybudowany
obiekt należy do firmy PHU PAL-GAZ Łukasz Biłyk. Stacja w Kruklankach przy Ul. Dworcowej 29, to
nowo wybudowany obiekt, który już na etapie projektowania i realizacji został dostosowany do
najwyższych standardów sieci MOYA. Stacja znajduje się przy głównej ulicy miasta, w niedalekiej
odległości od DK63, prowadzącej z Giżycka do Węgorzewa. Stacja czynna jest od poniedziałku do soboty
w godzinach 6-21 i w niedzielę w …

2017-06-20

eMILA na sprzedaż
Firma BM Reflex ogłosiła, że jest zainteresowana sprzedażą pakietu 30 automatycznych stacji paliw sieci
eMILA.Pierwsza stacja eMILA ruszyła 22 stycznia 2014 r. na terenie centrum handlowego Multishop w
Sochaczewie. Projekt prowadzony przez BM Reflex od 2011 r. zakładał uruchomienie do 2020 r. 50 stacji
paliw pod tym brandem na terenie całej Polski, przy centrach i galeriach handlowych w miastach powyżej
20 tys. mieszkańców. W marcu tegoż samego roku sieć powiekszyła sie o 27 przejętych przez BM Reflex
od spółki Shell Self Service byłych stacji bezobsługowych Neste.

2017-06-08

Wystawiał fikcyjne faktury za paliwo
Policjanci z Morąga zakończyli śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury dotyczące oszustwa
podatkowego oraz poświadczenia nieprawdy i obrotu fałszywymi fakturami VAT za paliwo. W sprawę
zamieszani są pracownicy jednej ze stacji paliw powiatu ostródzkiego oraz nabywca faktur – prywatny
przedsiębiorca. Straty budżetu państwa oszacowano na kwotę 56 tysięcy złotych. Od kilku miesięcy
morąscy policjanci pracowali nad sprawą oszustwa podatkowego i obracania fałszywymi fakturami VAT
za paliwo. W kręgu zainteresowań funkcjonariuszy był pracownik stacji paliw i prywatny przedsiębiorca.
O podejrzeniu popełnienia …

2017-04-28

Pierwsza stacja własna MOYA w Warszawie z nowym konceptem gastronomicznym
20 kwietnia swoją działalność rozpoczęła pierwsza stacja własna MOYA w Warszawie, przy ul. Ordona
1A, należąca do operatora tej liczącej już 140 placówek, ogólnopolskiej sieci stacji paliw - firmy ANWIM
S.A. Oprócz bogatego wyposażenia i unikatowego designu, wyróżnikiem placówki jest nowy koncept
gastronomiczny Pizza & Caffe MOYA. Stacja zlokalizowana na warszawskich Odolanach to obiekt, który
przeszedł całkowitą modernizację i został dostosowany do najwyższych standardów, jakie mogą oferować
tego typu placówki. Za projekt modernizacji stacji odpowiada biuro projektowe Kaniewski Design, …

2017-04-21

COSTA EXPRESS napędza rynek kawy na stacjach paliw - komentuje: Tomasz
Gruszczyński, COSTA Express Development Director, wystawca XXIV
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2017
Nasz cel na 2017 r. pozostaje niezmienny – kontynuujemy realizację strategii potrojenia biznesu COSTA
EXPRESS w Polsce w najbliższych 5 latach. Rozwijamy się organicznie i stale wzmacniamy sprzedaż w
obecnych lokalizacjach. Zakup kawy COSTA EXPRESS już dziś dla klientów wielu naszych Partnerów
jest drugim pod względem ważności powodem zatrzymywania się na jej stacjach. Gwarancja smaku i
jakości oraz kolejne wdrażane innowacje technologiczne, sprawiają, że COSTA EXPRESS jest na
najlepszej drodze, by zrewolucjonizować rynek kawy on-the-go. Statystycznie w Polsce jeden kawomat
przypada na 900 osób, średnia dla …

2017-04-20

Spadła liczba stacji paliw

Na koniec pierwszego kwartału tego roku w Polsce działało 6646 stacji paliw. To o 157 mniej w
porównaniu z grudniem 2016 r. Najwięcej stacji posiada PKN Orlen - pod brandem Orlen i Bliska działa
w sumie 1758 obiektów. Wśród koncernów zagranicznych lideruje BP - 519 stacji, a wśród operatorów
niezależnych Anwim (Moya) - 138 obiektów. Źródło: POPiHN (op.pb)

2017-04-04

Pierwsza stacja Circle K
To testowa stacja w Opolu przy ul.Sosnkowskiego 18, obok MediaMarkt i Auchan. Gotowe do
uruchomienia są też na Autostradzie Bursztynowej [A1] MOP Lubień Południe (MOP-em satelitarnym:
Lubień Północ zarządza BP Europa SE oddział w Polsce) i MOP Machnacz (MOP-em satelitarnym
zarządza PKN Orlen). Marka Statoil jest w Polsce od 1993 r., kiedy ruszyła jej pierwsza stacja w
Zakroczymiu. Na koniec 2016 r. było to 350 stacji – w tym 88 segmentu ekonomicznego 123.
Systematycznie maleje udział w sieci stacji franczyzowych. W 2012 r. Statoil Fuel & Retail, wydzieloną
spółkę zarządzającą siecią detaliczną …

2017-03-17

O płatnościach mobilnych na stacjach paliw - specjalnie dla Polskiej Izby Paliw Płynnych
mówi Anna Papka, Shell Polska
Na wybranych stacjach Shell w całej Polsce można płacić za paliwo i inne zakupy za pomocą systemu
płatności mobilnych BLIK oraz Android Pay. W przypadku systemu BLIK oznacza to, że płatności mogą
być realizowane przy pomocy aplikacji mobilnych kilku banków, które przystąpiły do systemu. Z kolei
płatności mobilne Android Pay zostały w tym roku wprowadzone na wybranych stacjach Shell we
współpracy z Google - dają one użytkownikom smartfonów z systemem Android możliwość płacenia
zbliżeniowo.Stacje Shell umożliwiające płatności mobilne są oznaczone specjalnymi naklejkami na
drzwiach wejściowych. Shell to pierwsza …

2017-03-15

O programach lojalnościowych mówi Anna Papka, rzecznik prasowy Shell Polska Sp. z o.o.
Jaką pozycję w Waszej strategii zajmują programy lojalnościowe? Staramy się spełnić wymagania
różnych grup Klientów, w związku z tym oferujemy szeroki zakres możliwości wymiany punktów. Stała
oferta „Rabat za punkty” jest skierowana do tych, który przede wszystkim chcą zaoszczędzić na
tankowaniu. Ta grupa również chętnie korzysta z wymiany punktów na kawę lub przekąski deli2go. Są
również Klienci, są w stanie dłużej poczekać na nagrodę, ale oczekują produktu wysokiej jakości,
przydatnego w codziennym życiu. Dla nich proponujemy nagrody rzeczowe, dostępne na zamówienie, z
dostawą do 14 dni. Dla Klientów, którzy …

2017-03-10

Płatności mobilne na stacji paliw - Rafał Chmielewski, Dyrektor ds. IT, ANWIM SA, sieć
stacji MOYA, z której ofertą zapoznasz się podczas XXIV Międzynarodowych Targów
STACJA PALIW 2017
Jakie perspektywy stoją dziś przed rynkiem płatności mobilnych? Rosnąca liczba użytkowników
posiadających smartfony i tablety, coraz większa funkcjonalność tych urządzeń, a także mobilność
użytkowników znajdują odzwierciedlenie w dynamicznym rozwoju rynku płatności mobilnych w Polsce.
Również polskie banki odważnie stawiają na technologiczne nowinki. Historia pokazuje, że po sukcesie
kart zbliżeniowych przyszedł czas na płacenie smartfonem. Dziś karta płatnicza, w postaci elektronicznej,
wydawana jest zdalnie bezpośrednio na urządzeniu mobilnym poprzez wykorzystanie technologii HCE
(ang. Host Card …

2017-02-27

Produkty fit w ofercie PKN Orlen - wystawcy XXIV Międzynarodowych Targów STACJA
PALIW 2017
"Z naszych obserwacji rzeczywiście wynika, że zainteresowanie ofertą gastronomiczną Stop Cafe i Stop
Cafe Bistro, zwłaszcza tą zawierającą najwięcej naturalnych i świeżych składników, systematycznie rośnie.
Wynika to z rosnących wymagań klientów i zwiększonej świadomości zdrowego stylu życia i jedzenia" informuje nas Biuro Prasowe PKN Orlen. "Już teraz, w naszym menu dostępne są produkty przygotowane
z myślą o osobach, które dbają o zbilansowaną dietę, takie jak świeże kanapki, sałatki czy wrapy,
przygotowywane na miejscu z najwyższej jakości składników przez profesjonalnie przeszkolonych
pracowników. W ofercie …

2017-02-16

Marketing sensoryczny: światło, aromat, dźwięk – specjalnie dla Polskiej Izby Paliw
Płynnych komentuje Filip Gabryelczyk, Menedżer Sprzedaży Segmentu Retail TRILUX

Polska i Ekspert Oświetlenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego
Atrakcyjny sposób pokazania produktów jest jednym z najważniejszych czynników, pozwalających
zwiększać zainteresowanie klientów towarem. Najbardziej uniwersalnym zaleceniem dotyczącym użycia
oświetlenia w celu przykucia uwagi konsumentów jest zasada kontrastu. Mówi ona o wizualnym
wyróżnieniu promowanych artykułów na tle ich otoczenia. Najłatwiej realizować ją, umieszczając
opakowania na ciemnych regałach, na które skierowane jest oświetlenie akcentujące. Reguła dobrze
sprawdza się w przypadku przeważających na stacjach paliw produktów konfekcjonowanych. Dla
zwiększania postrzeganej atrakcyjności żywności …

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, …

2016-12-12

Co warto wiedzieć o oleju silnikowym? – dla miesięcznika „Paliw Płynne” Shell Polska –
wystawca XXIMTSP2017
Jedna z najważniejszych motoryzacyjnych prawd mówi, że kluczowym czynnikiem decydującym o stanie
technicznym jednostki napędowej jest olej silnikowy. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnych
produktów, spośród których kierowcy mogą wybrać ten, najlepiej pasujący do silnika ich auta. Co trzeba i
warto wiedzieć dokonując tego wyboru? Oleje syntetyczne Oleje silnikowe dzielą się na trzy rodzaje:
syntetyczne, półsyntetyczne i mineralne. To co je odróżnia to tzw. olej bazowy, który stanowi od 75 do
90% produktu – w zależności od jego formulacji. Obecnie najwięcej uwagi producenci poświęcają olejom
…

2016-11-14

ARKTYCZNY milesPLUS® diesel NA STACJACH STATOIL
Od 16 listopada br. na wszystkich stacjach Statoil w Polsce rozpoczyna się sprzedaż paliw zimowych.
Tego samego dnia rozpocznie się również proces zaopatrywania sieci w paliwo arktyczne milesPLUS®
diesel, które dzięki zmodyfikowanej formule pozwala na eksploatację pojazdu w temperaturze do -32oC
przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycie paliwa do 3%. Paliwo arktyczne milesPLUS® diesel będzie
dostępne w pierwszej kolejności na stacjach Statoil w Białymstoku, Suwałkach, Bielsku Podlaskim i w
Łomży, następnie w pozostałych regionach Polski, a od 15 grudnia już w całej sieci typu Premium. Statoil, jako pierwszy w …

2016-11-01

510. BP - DOFO Dobczyce Garncarska 6
Pod koniec października sieć BP Europa SE w Polsce wzbogaciła się o kolejną stację partnerską,
zlokalizowaną w Dobczycach (woj. małopolskie).Nowo wybudowana BP (32-410 Dobczyce Garncarska
6), własność firmy Stacje Paliw Lampa Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworniku, oferuje: 3 odmierzacze
paliwowe wieloproduktowe, 1 LPG, 1 ON TIR, WBC, myjnię bezdotykową, parking.Tym samym sieć BP
w naszym kraju liczy łącznie 510 stacji, w tym 238 partnerskich i 28 przy autostradach i drogach
ekspresowych. To już druga, po Myślenicach, BP w portfolio franczyzowym firmy Stacje Paliw Lampa.
Źródło: BP (op.zp) …

2016-10-05

Shell - stacja paliw każdemu po drodze
Współczesna stacja paliwowa to więcej niż przystanek w drodze. To miejsce, gdzie można zadbać o
sprawne funkcjonowanie auta i komfort kierującego. Dzisiejsze stacje paliwowe są dalekie od tych, z
których korzystaliśmy jeszcze kilkanaście lat temu. Teraz nie jest to tylko miejsce, którego
funkcjonalność kończy się na dolaniu paliwa. Obecnie na blisko 400 stacjach Shell w całym kraju można
kompleksowo zadbać o swoje auto w trakcie krótszych i dłuższych podróży. Do pełna Stacja paliwowa
Shell to miejsce, w którym na kierowców czeka bogata oferta paliw. Paliwa Shell FuelSave to wysokiej

jakości paliwa skoncentrowane …

2016-09-26

URE: Informacja o najbliższym terminie złożenia wniosków o zmianę koncesji WPC lub
OPZ
Dziś, 26 września 2016 r., na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pojawiła się informacja o
konieczności złożenia do 1 października 2016 r. wniosku o nową koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych
(WPC) lub obrot paliwami z zagranicą (OPZ). (fot. Prezes URE Maciej Bando) W informacji URE z 26
września 2016 r. czytamy: "1 sierpnia oraz 2 września br. uległy zmianie warunki wykonywania
działalności związanej z paliwami ciekłymi, w tym przywozu tych paliw z zagranicy oraz uzyskania i
posiadania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, względnie obrót paliwami ciekłymi
(także z zagranicą). Wynika to …

2016-09-22

Weź paragon ze sobą – dziś startuje akcja informacyjna Ministerstwa Finansów
Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna
Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów
fiskalnych na stacjach paliw i niezabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują. Kampania prowadzona będzie
od września do listopada 2016 roku. Ministerstwo Finansów, analizując mechanizmy występujące w szarej
strefie, odnotowuje coraz częstsze sygnały o nadużyciach występujących na stacjach paliw. Jedną z
najczęstszych nieprawidłowości jest niewydawanie paragonu fiskalnego nieuważnemu klientowi lub
zbieranie nieodebranych przez …

2016-09-12

3. Dyskont Paliwowy Citroneksu - Lipiany
W lipcu 2016 roku firma Citronex uruchomiła nowy obiekty pod marką Dyskont Paliwowy w Lipianach,
przy autostradzie A18 w kierunku Niemiec (przejście graniczne Olszyna). Stacja jest jedną z ostatnich na
terenie Polski przed przekroczeniem granicy. Położenie obiektu w pobliżu skrzyżowania dwóch autostrad:
A18 i A4 sprawia, że jest to dogodne miejsce do tankowania nie tylko dla tych, którzy planują przekraczać
granicę w Olszynie, ale również jadących w kierunku Jędrzychowic. W przypadku kierunku na
Jędrzychowice wystarczy na moment zboczyć ze standardowej trasy, zajechać na Lipiany, a następnie
dzięki położonemu w …

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 …

2016-07-25

LOTOS otworzył kolejną stację przy A1

Dobra wiadomość dla podróżujących Autostradą Bursztynową z północy Polski, znad Bałtyku. LOTOS
otworzył kolejną stację paliw w Krzyżanowie, po zachodniej stronie jezdni autostrady A1. Plany na 2016
r. zakładają otwarcie drugiego Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w Krzyżanowie, po przeciwległej
(wschodniej) stronie autostrady A1. Na nowo otwartej stacji paliw działa już restauracja SUBWAY. W
całym 2016 r. LOTOS planuje otwarcie kilkunastu restauracji sieci SUBWAY. Z pełną ofertą firm
LOTOS Paliwa i SUBWAY POLSKA można było się zapoznać podczas XXIII Międzynarodowych
Targów STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. …

2016-05-09

Strefa Eksperta na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW
Międzynarodowym Targom STACJA PALIW towarzyszy specjalna Strefa Eksperta, gdzie
przedsiębiorcy mogą spotkać się z urzędnikami i pozyskać bezpłatne porady od wysokiej klasy ekspertów
z różnych dziedzin nauki i techniki, którzy na co dzień zajmują się problematyką rynku paliwowego oraz
branż pokrewnych. Na tegoroczne Targi zaproszeni zostali między innymi przedstawiciele Transportowego
Dozoru Technicznego, Urzędu Dozoru Technicznego, Departamentu Inspekcji Handlowej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Głównego Urzędu Miar oraz
Okręgowego Inspektoratu Pracy w …
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