2018-11-22

Fundusz Enterprise Investors inwestuje w rozwój stacji paliw MOYA
Spółka Anwim S.A., właściciel sieci stacji paliw MOYA,pozyskała w ubiegłym tygodniu kapitał od
Enterprise Investors, jednej z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Środki
finansowe umożliwią MOYA dalszą dynamiczną ekspansję i zrealizowanie ambitnych planów spółki.
Oczekujemy, że do końca 2023 roku w ramach sieci działać będzie 350 stacji paliw pod szyldem MOYA.
Fundusz Enterprise Investors objął mniejszościowy pakiet o wartości 100 mln zł. Decyzja pozwoli
utrzymać tempo rozwoju sieci MOYA, która aktualnie jest niekwestionowanym liderem wzrostu w swojej
kategorii. Firma znana jest w …

2018-04-19

Nowa MOYA - Tarnobrzeg firmy Oktan Paliwa. Stanisław i Krzysztof Bednarz

2018-03-27

Cieszyn ze stacją MOYA

Stacja w Cieszynie przybrała właśnie barwy MOYA i dołączyła do sieci. Zmodernizowana placówka
należy do firmy EUROBAZA SP. Z O.O. WIĘCEJ czytaj w majowym wydaniu miesięcznika "Paliwa
Płynne" Z pełną ofertą ANWIM SA i sieci MOYA zapoznasz się podczas organizowanych wyłącznie przez
Polską Izbę Paliw Płynnych XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO
XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14 WIĘCEJ czytaj w majowym wydaniu miesięcznika "Paliwa
Płynne" Stacja w Cieszynie funkcjonuje przy ul. Bielskiej 138, niecałe 2 km od zjazdu z trasy S52 i około
6 km od przejścia granicznego …

2017-03-15

Gorysławice - 136. MOYA
Pod koniec lutego do sieci MOYA dołączyła stacja w Gorysławicach (woj. świętokrzyskie). To
druga MOYA, po placówce w Kazimierzy Wielkiej, będąca własnością Radosława Gruszki. Działająca
24h stacja w Gorysławicach funkcjonuje na rynku paliwowym od kilku. W ostatnim czasie przeszła proces
modernizacji, przyjmując standardy MOYA i barwy tej sieci. Obiekt położony jest przy DW776, na trasie
Kraków - Busko Zdrój (wjazd na stację z obu stron). W ofercie oprócz pełnej palety paliw (Pb95, ON,
ON MOYA Power, LPG) m.in.: Caffe MOYA (część gastronomiczna wyposażona w barowy stolik
umożliwiający …

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 …

2017-01-01

MOYA w Haćkach
W końcówce grudnia 2016 r. stacja Wortel Sp. z o.o. w Haćkach (17-100 Bielsk Podlaski, woj.
podlaskie) po gruntownej modernizacji rozpoczęła pracę w barwach sieci MOYA. Obiekt położony jest
przy drodze krajowej nr 19, szlaku Via Carpatia na trasie Bielsk Podlaski - Białystok. Funkcjonująca od
kilku lat placówka przeszła proces rebrandingu i została dostosowana do standardów sieci prowadzonej
przez Anwim SA, stając się tym samym jedną z najnowocześniejszych stacji w regionie. W ofercie paliw
stacji dostępne są benzyny 95, 98, LPG oraz olej napędowy i uszlachetniony ON MOYA Power. Placówka
prowadzi też …

2016-11-16

ANWIM Perłą Polskiej Gospodarki
W tegorocznej, czternastej edycji rankingu Pereł Polskiej Gospodarki, organizowanego przez magazyn
„Polish Market”, spółka ANWIM zdobyła certyfikat w kategorii Perły Wielkie.Certyfikat przyznano
spółce ANWIM „za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera
wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”. Kategoria Perły
Wielkie dotyczy przedsiębiorstw osiągających w roku rozrachunkowym przychody netto ze sprzedaży w
wysokości co najmniej 1 miliarda zł. Ranking Perły Polskiej Gospodarki, obejmujący ponad 2000
przedsiębiorstw, opracowywany …

2016-09-22

MOYA w Budzisławiu Kościelnym
Nowa stacja sieci MOYA rozpoczęła pracę w Budzisławiu Kościelnym (woj. wielkopolskie). To trzeci
obiekt firmy PHU H. Baśkiewicz ubrany w barwy sieci MOYA. Stacja w Budzisławiu Kościelnym
obsługuje ruch lokalny i międzyregionalny na pograniczu województw wielkopolskiego oraz kujawsko –
pomorskiego. Na gruncie miejscowym dodatkową zaletą jej lokalizacji jest sąsiedztwo dużego marketu
spożywczego. Stacja to obiekt nowo wybudowany, z doskonale zaaranżowaną powierzchnią wnętrza –
sklepu i gastronomii. W menu konceptu gastronomicznego Caffe MOYA znalazły się gorące przekąski
(hot-dogi, zapiekanki, tortilla) oraz …

2016-09-21

Automatyczna MOYA w Gdyni
Działa już automatyczna stacja flotowa MOYA w Gdyni. To piąta tego rodzaju stacja w sieci MOYA,
zlokalizowana - podobnie jak poprzednie - w miejscu strategicznym dla firm transportowych. Gdyński

automat, przy ulicy Hutniczej 1 (dogodny zjazd z ul E. Kwiatkowskiego), położony jest pomiędzy portem i
terminalem, a Obwodnicą Trójmiasta i prowadzącą do centrum drogą 468. W ofercie stacji znajduje olej
napędowy, możliwe jest także tankowanie AdBlue z dystrybutora. Płatności dokonywać można za pomocą
kart flotowych MOYA Firma, jej europejskiej wersji MOYA IQ Europe, a także kart zewnętrznych
operatorów – UTA, DKV, BZA, …

2016-09-21

MOYA Firma na konferencjach PUT
Sieć stacji paliw MOYA została partnerem rozpoczynającego się cyklu konferencji pod patronatem
Polskiej Unii Transportu. To kolejny sposób na promocję karty MOYA Firma wśród firm transportowych.
Pierwsza konferencja odbędzie się 22 września w Dębicy, siódma, ostatnia w tym cyklu, 16 listopada w
Zielonej Górze. W międzyczasie uczestniczyć w konferencji będzie można również w Katowicach,
Olsztynie, Kościerzynie, Kaliszu oraz podczas Targów Trans-Poland w Warszawie. Adresatami
konferencji są osoby zarządzające firmami przewozowymi, a wśród poruszanych tematów znalazły się te
najbardziej interesujące branżę – m.in. …

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

2016-08-11

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 …

2016-05-19

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 …

2016-03-21

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 …

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. …

2015-11-17

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 …

2015-09-29

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 …
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