2017-05-23

PRODUKT ROKU XXIV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2017

2017-05-09

Laboratorium Analityczne PIMOT na Targach STACJA PALIW 2017
Sprawdź jakość zatankowanego paliwa podczas XXIV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW
2017. Goście Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2017 będą mieli wyjątkową okazję
przyjrzenia się z bliska, jakimi metodami badana jest jakość paliw. Pracownicy Laboratorium
Analitycznego w PIMOT nieodpłatnie pobiorą próbkę paliwa z baku dowolnego samochodu znajdującego
się na terenie Targów i przeanalizują jej skład w zakresie wybranych paramentów za pomocą przenośnego
aparatu. Dzięki temu kierowca będzie wiedział, czy paliwo w jego samochodzie spełnia wymagane normy
jakościowe.

2017-04-28

MEDCOM na Hannover Messe 2017
Hannover Messe należą do największych i najważniejszych targów przemysłowych na świecie. Krajem
partnerskim wydarzenia jest Polska, a MEDCOM prezentuje tam swoją ofertę w polskim pawilonie
wystawienniczym, znajdującym się w głównej hali kompleksu targów. - Na Hannover Messe wystawiamy
się po raz czwarty. Tym razem zaprezentujemy nasze ładowarki do autobusów elektrycznych oraz
produkty dla transportu publicznego wykonane w technologii SiC. Targi takie jak Hannover Messe, czy
Innotrans, gdzie również jesteśmy obecni, to dla nas przede wszystkim okazja do promocji naszych
autorskich …

2017-02-10

Polska krajem partnerskim Hannover Messe
Targi w Hanowerze należą do największych i najważniejszych na świecie imprez przemysłowych,
podczas których promowane są nowe idee i nowinki branżowe. Towarzyszy im międzynarodowa wystawa
innowacyjnych produktów i usług dla przemysłu. Krajem partnerskim tegorocznej edycji targów, która
odbędzie się w dniach 24-28 kwietnia 2017 r., jest Polska. Hasłem przewodnim tegorocznych targów jest
„Integrated Industry – Creating Value”. Idea ta łączy w sobie różne tematy związane np. z cyfryzacją
produkcji (Industry 4.0) czy efektywnością energetyczną. W hasło to wpisują się działania polskiego
rządu, określone w Strategii …

2016-07-21

MYJNIE 2016 dodatek specjalny do sierpniowego wydania miesięcznika "Paliwa Płynne"

2016-05-24

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016 - relacja filmowa

2016-05-18

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016 już za nami. Zapraszamy za rok!

2016-05-18

Gazeo.pl: Relacja z XXIII Międzynarodowych Tagów STACJA PALIW 2016

2016-05-17

Spotkanie Sekcji Stacji Franczyzowych PKN Orlen
12 maja 2016 r. podczas Międzynarodowych Targów STACJA PALIW w EXPO XXI odbyło się
spotkanie Sekcji Stacji Franczyzowych PKN Orlen. W spotkaniu wzięli udział m.in. Halina Pupacz,
Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych oraz Przewodniczący Sekcji Artur Kandarian. W czasie obrad
poruszono następujące kwestie: - Sprawozdanie z przebiegu spotkania z zarządem PKN Orlen.Konkurencyjność rynku – marże, polityka cenowa.- Programy lojalnościowe.- Problemy na
mikrorynkach.- Szara strefa i jej wpływ na funkcjonowanie uczciwej konkurencji Więcej na ten temat w
czerwcowym numerze "Paliw Płynnych" (op.pb)

2016-05-13

Przyznano nagrody ZŁOTY OKTAN Polskiej Izby Paliw Płynnych dla dziennikarzy
propagujących wiedzę o rynku paliwowym

2016-05-13

PRODUKT ROKU XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016

2016-05-13

ZŁOTA STACJA 2016

Pierwsze miejsce w Konkursie ZŁota Stacja 2016 organizowanym przez Polską Izbę Paliw Płynnych
została placówka PKN Orlen 7354 (34-600 Limanowa, Tarnowska 9) prowadzona przez firmę Uchacz Sp.
z o.o. Gratulujemy! Drugie miejsce w konkursie zajęła stacja BALTICA Splendor Dariusz Serwach
(09-440 Staroźreby, Worowice-Wyroby 1).Trzecie miejsce Stacja Paliw Moya Ląd- Baśkiewicz Ląd
(62-406 Lądek, Ląd 1) Kwestia dobrej i silnej marki ma kluczowe znaczenie dla każdej działalności
biznesowej. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotna jest nie tylko dziś dla detalicznego segmentu
polskiego rynku paliwowego. W …

2016-05-12

Trwają XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016

2016-05-12

Premiera najnowszej marki Ideal Group na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA
PALIW 2016
Ideal Cafe Avantgarde – to najnowsza marka białostockiej spółki vendingowej Ideal Group, dedykowana
m.in. dla stacji paliw. Okazją do jej prezentacji są organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych
tradycyjnie w Warszawie XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016.Nową linię automatów
kawowych Ideal Group prezentuje w specjalnie zaaranżowanym kawowym kąciku przy stoisku Fundacji
Green Fuel.- Zapraszamy do degustacji naszej nowości - świeżo mielonej kawy, serwowanej z dodatkiem
świeżego mleka – mówi Andrzej Nartowicz, członek zarządu Ideal Group. – To jest nasza propozycja dla
stacji paliw, ale też wszelkich …

2016-05-12

CNG/LNG na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016
Prelegentem ‚Strefy Metanu’ na Targach Stacja Paliw 2016 będzie Pani Elzbieta Zeidler, Area Sales
Manager z Chart Ferox, a.s. – Zapraszamy na Akademię Przedsiębiorcy 2016 12 maja godzina
14:00-14:30, Warszawa EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 (obok stacji CNG PGNiG). Na swoim
wykładzie ‚LNG&LCNG Stacje Paliw – Doświadczenia eksploatacyjne’ zaprezentuje różne rodzaje stacji
tankowania dla pojazdów zasilanych ekologicznym paliwem CNG i LNG: mobilne stacje, przenośne oraz
stacjonarne. Ponadto przedstawi doświadczenia Chart Ferox z Polski i innych krajów Europy. Swoją
prezentację “LNG Fuel – Highlights in 2015 – …

2016-05-10

Majowy numer miesięcznika "Paliwa Płynne"
Szanowni Czytelnicy, przed nami kolejna, już 23. już edycja Międzynarodowych Targów Stacja Paliw
2016. Serdecznie zapraszam na nie wszystkich związanych z naszą branżą, ale nie tylko. Nasze Targi to
najważniejsze z mediów, jakimi dysponuje Izba do realizacji swych celów statutowych – upowszechniania
dobrego wizerunku niezależnych operatorów stacji paliw. Dlatego też oprócz dostawców rozwiązań i usług
gościmy na nich przedstawicieli administracji, decydentów, ekspertów, ale też wielu zwykłych kierowców
zainteresowanych, co tankują. Ten numer „Paliw Płynnych” w dużej mierze poświęcamy prezentacji
oferty targowej, …

2016-05-10

SUZOHAPP na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016

Na stoisku C14 XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016, organizowanych tradycyjnie
przez Polską Izbę Paliw Płynnych 11-13 maja 2016 r. w warszawskiej hali EXPO XXI w Warszawie
SUZOHAPP będzie prezentować szeroki zakres komponentów i inteligentnych rozwiązań
zaprojektowanych z myślą o branży myjni samochodowych. SUZOHAPP przedstawi innowacyjne
systemy startowe Comestero oraz rozmieniarki dla myjni samochodowych. Wśród wystawianych
produktów można będzie zobaczyć: Multi PRO – rewolucyjną rozmieniarkę do montażu zewnętrznego
oraz system startowy portali myjących. Praktyczny 5-calowy ekran dotykowy i …

2016-05-10

Wzorcowa MOYA w Elblągu - spółki Anwim SA, wystawcy XXIII Międzynarodowych
Targów STACJA PALIW 2016
Nowa stacja MOYA w Elblągu wyznacza kierunek, w którym zmierzać będą kolejne obiekty segmentu
premium tej sieci. Wyróżnia się nowoczesnymi rozwiązaniami sprzedażowymi i przyjaznym podziałem
powierzchni sklepowej. Z pełną ofertą sieci MOYA będzie można się zapoznać podczas XXIII
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. w EXPO XXI w Warszawie na
stoisku D1 - zapraszamy! Elbląska MOYA, stacja własna Anwim S.A., położona jest tuż przy wyjeździe z
miasta na S7 (węzeł Elbląg-Raczki). W ofercie: Pb95, ON, ON Moya Power, LPG, a także AdBlue z
odmierzacza. Kierowcy korzystać mogą z kompresora i …

2016-05-10

12. stacja Total - wystawcy XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016
Kolejna stacja paliw pod szyldem Total już otwarta. Tym razem mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego
i podróżujący w okolicach tej miejscowości mogą zatankować paliwa francuskiego koncernu w placówce
powstałej we współpracy z firmą Romix. Z pełną ofertą firmy Total będzie można się zapoznać podczas
XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. w EXPO XXI w
Warszawie na stoisku D4. Na drogowej mapie Polski pojawiła się nowa stacja Total: przy DK32
w Grodzisku Wielkopolskim (woj. wielkopolskie). W ofercie ma oleje napędowe (Diesel i Excellium
Diesel); dwa rodzaje benzyn: …

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 …

2016-05-06

Degustacja lodów Koral podczas XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW
2016
Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów KORAL z siedzibą w Nowym Sączu będące własnością braci Józefa i
Mariana Koral rozpoczęło swoją działalność w 1979 roku. Z małego zakładu rzemieślniczego
produkującego lody cukiernicze na przestrzeni wielu lat firma przekształciła się w największego w Polsce
producenta lodów. P.P.L. KORAL posiada zakłady w Nowym Sączu, Limanowej i Rzeszowie. Sprzedaż
prowadzona jest na terenie całego kraju poprzez własną sieć dystrybucji oraz poprzez sieć hurtowni.
Produkty są dostarczane do kanału nowoczesnego, sieci tradycyjnych, stacji paliw oraz …

2016-05-06

14 kwietnia 2016 r., Obchody Jubileuszu 25-lecia działalności Polskiej Izby Paliw
Płynnych
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy byli z nami 14 kwietnia 2016 r. i wspólnie świętowali
Jubileusz 25-lecia działalności Polskiej Izby Paliw Płynnych. Dziękujemy Państwu za pamięć, gratulacje i
wszystkie miłe słowa, które Państwo do nas kierowali. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy Państwa gościć.
Podziękowania kierujemy również do tych, którzy w tym dniu nie mogli być z nami , ale zawsze byli
pomocni poprzez wkład swojej pracy i wiedzy dla poprawy funkcjonowania naszego sektora. Dziękujemy
za listy i słowa uznania. Historia Izby to przede wszystkim ludzie. Jesteśmy wdzięczni, że …

2015-09-23

Nowe Urbino 12 electric i nowe Urbino 12 LE na targach Busworld 2015
Podczas tegorocznych targów Busworld, które odbędą się w dniach 16-21 października 2015 w
belgijskim Kortrijk, firma Solaris zaprezentuje innowacyjne autobusy nowej generacji – Urbino 12
electric oraz niskowejściowe Urbino 12 LE, stworzone z myślą o trasach podmiejskich. Światowa

premiera nowych niskopodłogowych Solarisów Urbino w wersji 12- i 18-metrowej miała miejsce rok
temu na targach IAA Nutzfahrzeuge w Hanowerze. Autobusy te zostały bardzo dobrze przyjęte przez
operatorów i już znalazły nabywców w kilku europejskich państwach. Podczas targów Busworld 2015
polski producent nowoczesnych pojazdów …

2015-09-08

Targi najlepszą formą promocji
Polska Izba Przemysłu Targowego zaprezentowała dwudziesty drugi raport statystyk targowych – Targi w
Polsce 2014. Raport zawiera potwierdzone audytem CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk
Targowych – dane statystyczne ponad 200 targów zorganizowanych w 2014 roku w Polsce. Zebrane przez
PIPT statystyki, dotyczą targów zrealizowanych przez 18 krajowych organizatorów. Polskie targi
ponownie odnotowały wzrost parametrów, co potwierdza ich konkurencyjność i wiodącą rolę na
środkowoeuropejskim rynku targowym. Raport Targi w Polsce to publikacja wysokiej jakości
wiarygodnych danych statystycznych, która ma na …

2015-06-15

Ryzyko w biznesie?
Ryzyko w biznesie występuje zawsze. Jednak czasami w obawie przed nadmiernym ryzykiem
powstrzymujemy się od działania. Dziś chce przyjrzeć się bliżej grzechowi zaniechania - prelekcja
Magdaleny Kucharzewskiej z firmy 4change, akademia biznesu, wygłoszona na XXII Międzynarodowych
Targach "Stacja Paliw" 2015 Mądrzy przedsiębiorcy uczą się od innych. Innych – mądrze podejmujących
ryzyko i wychodzących poza swoją strefę komfortu. Jednak gdyby wszyscy podejmowali tylko
skalkulowane ryzyko, to o czym uczyliby się studenci zarządzania? Z pewnością teraz mogą usłyszeć o
produktach Apple Lisa czy Power MacCube, …

2015-06-08

COMTRANS - Międzynarodowe targi pojazdów: 8-12 września 2015 - Moskwa, Crocus
Expo

W 2013 roku podczas ostatniej edycji COMTRANS, ok. 450 wystawców (w tym prawie 200 z poza
Rosji) zaprezentowało w Moskwie m.in. szeroki wybór ciężarówek, samochodów typu van i minivan,
autobusów a także pojazdów specjalnych, opon, paliw oraz urządzeń nawigacyjnych. Wystawę obejrzało
ponad 25 tys. odwiedzających z 49 krajów. Powierzchnia wystawiennicza z roku na rok się powiększa –
ostatnio wyniosła ona ponad 70 tys. m2. Targi cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród inżynierów,
menedżerów oraz licznych specjalistów branży motoryzacyjnej. Już teraz zapraszamy na edycję 2015!
Źródło:Targi Frankfurt …

2015-05-19

XXII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2015 już za nami!

2015-03-23

Wielkie Wiosenne Sprzątanie Długów: Małe firmy mają okazję odzyskać pieniądze
Po raz jedenasty startuje akcja Wielkie Wiosenne Sprzątanie Długów. To kampania społeczna
Krajowego Rejestru Długów, pozwalająca małym firmom skutecznie i całkowicie bezpłatnie odzyskać
pieniądze. Eksperci KRD wskazują, że właściciele małych i średnich firm, które wypracowują ok. 70
proc. polskiego PKB, są nie tylko biznesmenami, ale pełnią również funkcję sprzedawcy, dyrektora
finansowego, księgowego i windykatora. – Właśnie po to, by odciążyć uwikłanych w tyle ról
przedsiębiorców, już po raz 11. wystartowało Wielkie Wiosenne Sprzątanie Długów. Każdy
przedsiębiorca, który do końca marca zgłosi się do KRD, będzie …

2015-03-23

Nowa flota Orlen Gaz
Od 1 kwietnia usługę dostaw gazu z ORLEN GAZ będą realizowały ORLEN Transport oraz TSL. Obie
firmy zostały wybrane w przetargu. Wybór dostawców oznacza dla Klientów jeszcze wyższe standardy
obsługi i pewność odbioru LPG z najnowocześniejszej na rynku floty autocystern.Będą to pojazdy
fabrycznie nowe o spójnej specyfikacji technicznej i wizualnej. Nowe cysterny będą sukcesywnie
zastępowały dotychczasową flotę transportową do wakacji. Spółka zapewnia, że dołoży wszelkich starań,
aby proces wymiany przebiegał bez zakłóceń i nie miał wpływu na terminowość dostaw. W razie pytań lub
wątpliwości zachęcamy …

2015-03-23

Rozbudowa magazynu gazu w Wierzchowicach ukończona
- Rozbudowa magazynu gazu w Wierzchowicach jest bardzo ważna dla poprawy bezpieczeństwa
energetycznego Polski. Cieszę się również, że udało nam się ją wesprzeć środkami europejskimi
– powiedziała wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik podczas konferencji zamykającej realizację projektu
Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice 17 marca 2015 r. w Trzebnicy. Wiceminister Antoniszyn-Klik
zwróciła uwagę, że projekt został wsparty dofinansowaniem w ramach Działania 10.1 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. – Jego Beneficjentem jest Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo SA, a obejmował …
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