2019-02-14

Walentynki na stacjach BP
W czwartek 14 lutego 2019 roku BP zaprasza do kawiarenek Wild Bean Cafe na stacjach BP. W Wild
Bean Cafe, na wybranych stacjach BP w Polsce, 14 lutego br. czeka na Klientów Walentynkowa
niespodzianka. Wszystkie mleczne kawy będą przyozdobione sercem z prawdziwej, ciemnej czekolady
deserowej. Ponadto – wszystkim „zakochanym” drugą kawę „do pary” BP oferuje w promocyjnej cenie 6
zł. Kawiarenki Wild Bean Cafe są ważnym elementem naszej oferty pozapaliwowej – ich bogata oferta
kaw, a także gorących przekąsek i przepysznych ciastek sprawia, że coś dla siebie znajdzie tu każdy
kierowca – zarówno …

2018-01-11

Najnowsze technologie na myjniach BP
Samochodowe myjnie w coraz większym stopniu korzystają z technologii, przekształcając się w pełni
skomputeryzowane, zdalnie sterowane obiekty. Paliwowy koncern BP, który od kilku lat rozwija ofertę
pozapaliwową, chce przegonić konkurencję w tym segmencie i wprowadza do Polski rozwiązania i
innowacyjne technologie przetestowane na rynku niemieckim. – Obserwujemy zmieniające się na rynku
trendy – klienci oczekują wygody i szybkości obsługi. Samochody stają się częścią naszego codziennego
życia, wzrasta ich liczba i dostępność. Wychodzimy naprzeciw tym trendom …

2017-09-29

Nowe BP we wrześniu 2017
Po uruchomieniu 25 września MOP-ów Gozdowo i Sołeczno sieć BP ma 522 stacje, w tym 239
partnerskich i 29 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych. Nowe MOP-y BP przy A2
k. Wrześni (62-300 Gozdowo 38A – w kierunku na Poznań; i 62-300 Sołeczno 346 – w kierunku na Łódź)
oferują: po 4 odmierzacze wieloproduktowe, sklep, WBC, odkurzacz, kompresor, a Sołeczno również
dodatkową ofertę dla TIR. Przy obu działa KFC. Koncern nie zaniedbuje też rozwoju we franczyzie. 18
września rozpoczęła działalność BP Dworzysko (35-213 Rzeszów, Krakowska 358, woj. podkarpackie),
oferująca: 4 odmierzacze …

2017-09-18

Blisko 70 proc. Polaków kupuje kawę na stacjach paliw

Polacy piją 95 litrów kawy rocznie. W ciągu kilkunastu lat jej spożycie wzrosło o 80 proc. Cenimy
jakość, preferujemy raczej kawę paloną niż rozpuszczalną. Już 66 proc. osób po kawę sięga na stacjach
benzynowych. Zwłaszcza że kawa na stacjach paliw niczym nie ustępuje tej dostępnej w dobrych
kawiarniach. – Kawa to jeden z najpopularniejszych produktów spożywczych, drugi po wodzie napój na
świecie. Rocznie na świecie wypija się 400 miliardów filiżanek. Kawa jest naszą pozapaliwową ogromną
wartością, to jedna z najważniejszych kategorii w sklepie, której poświęcamy bardzo dużo uwagi i w którą
bardzo dużo …

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 …

2017-01-27

Stacja BP Mewa w Gdańsku
W ostatnim czasie rozpoczęła działalność nowa stacja BP Mewa w Gdańsku (woj. pomorskie). To
pierwsza stacja BP otwarta w nowym roku. Obecnie sieć BP liczy 523 stacje, w tym 243 stacje partnerskie
i 28 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych. W 2016 roku BP uruchomiła w Polsce 31
nowych stacji. Z pełną ofertą BP Europa Se Oddział w Polsce tradycyjnie będzie można zapoznać się
podczas Międzynarodowych Targów STACJA PALIW - ich najbliższa edycja to 17-19 maja 2017 r.,
EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14 Źródło: BP (op.pb)

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, …

2016-11-01

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) …

2016-10-21

Nowe stacje: BP Targówek i BP Żbik
W ostatnim czasie rozpoczęły działalność dwie nowe stacje BP w woj. mazowieckim: BP Targówek w
Warszawie i BP Żbik w Pruszkowie. Obecnie sieć BP liczy 508 stacji, w tym 237 stacji partnerskich i 28
lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych. BP Żbik to: 4 odmierzacze wieloproduktowe (8
stanowisk); 1 LPG; sklep; WBC; WIFI; parking aut osobowych; myjnia automatyczna; odkurzacz;
kompresor.BP Targówek to: 4 odmierzacze wieloproduktowe (8 stanowisk); 1 LPG; sklep; WBC; WIFI;

parking dla samochodów osobowych; myjnia automatyczna; myjnia ręczna 4-stanowiskowa; odkurzacz;
kompresor. (op.zp) WIĘCEJ czytaj …

2016-09-17

Barista zaprasza na stacje BP do skomponowania swojej ulubionej kawy!
BP wprowadza w swoich kawiarniach Wild Bean Cafe ofertę kaw podobną do kawiarni w centrach miast.
Klienci mogą skomponować swoją kawę wybierając intensywność smaku ziarna, czy też rodzaj mleka (w
tym sojowego). Popularna kawa Flat White też jest serwowana na stacji. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom swoich Klientów na blisko 170 stacjach firma BP wprowadziła program „Barista”, który
pozwala Klientom na kreowanie smaku swojej ulubionej kawy oraz wybór spośród nowych, spienianych
ręcznie kaw, których do tej pory nie mogli zakupić w kawiarniach przy stacjach benzynowych. Wprowadzając nową ofertę z mlekiem …

2016-09-09

Rekord ilości sprzedanych kaw na stacji BP
Światowe Dni Młodzieży, które na przełomie lipca i sierpnia odbywały się w Polsce, były okresem
wzmożonego ruchu i ciężkiej pracy dla wielu pracowników stacji paliw - W czasie ŚDM na BP padł
rekord ilości sprzedanych kaw: w czasie wizyty Papieża w Częstochowie na naszej stacji sprzedaliśmy 570
kaw! - informuje koncern BP. Intensywnie było też w dniach poprzedzających ŚDM: np. 22 lipca, na
terenie stacji MOP należącej do BP parkowała rekordowa ilość autobusów - było ich 40. Źródło: BP
(op.pb)

2016-07-05

233. stacja partnerska w sieci BP
21 czerwca 2016 roku rozpoczęła działalność nowa stacja partnerska BP Zamość (woj. lubelskie). Jest to
233. stacja partnerska w sieci BP. Stacja BP Zamość to: 1 odmierzacz wieloproduktowy, 2 dystrybutory
dwuproduktowe, LPG, HSD, sklep, parking TIR, WBC. Adres stacji: 22-400 Zamość ul. Legionów 10,
woj. lubelskie. (op. zp) WIĘCEJ: czytaj w lipcowym wydaniu miesięcznika „Paliwa Płynne” Jeżeli szukasz
oferty franczyzowej dla swej stacji, odwiedź XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017,
tradycyjnie w maju w warszawskiej hali EXPO XXI.

2016-06-20

Castrol EDGE przedstawia kolejny etap słynnych Testów Tytanu z udziałem… klonów

2016-04-20

BP wprowadza na rynek nowe paliwa z technologią ACTIVE - najlepsze dotychczas paliwa
BP usuwające zanieczyszczenia z silnika
Firma BP ogłosiła wczoraj wprowadzenie na rynek polski swoich najlepszych jak dotąd paliw
usuwających zanieczyszczenia z silnika: paliw BP Ultimate z technologią ACTIVE oraz paliw regularnych
z technologią ACTIVE. Zaprojektowane zostały, by wspierać najnowsze technologie konstrukcji silników,
a jednocześnie przynosić korzyści starszym silnikom. Nowe paliwa BP zostały szczegółowo przetestowane
przez naukowców przy użyciu 110 różnych metod. Dzięki temu nowe paliwa wyróżniają się sprawdzonymi
właściwościami czyszczącymi - usuwają zanieczyszczenia z silnika już od pierwszego tankowania,
pomagając tym samym osiągnąć …

2016-04-08

Stacja Roku 2016 Polskiego Trakera
„Stacją Roku 2016” w konkursie dorocznie organizowanym przez redakcję najbardziej opiniotwórczego
w środowisku transportowym miesięcznika "Polski Traker" została placówka firmy Soley-Areca PKN
Orlen 7422 w miejscowości Osła (A4). Polska Izba Paliw Płynnych od zawsze jest patronem tego
konkursu. Franczyzowa stacja PKN Orlen 7422 ma doskonałą dla kierowców TIR i nie tylko lokalizację.
Położona jest bowiem przy ostatnim zjeździe z A4 przed rozwidleniem na Zgorzelec i Berlin. W miejscu
tym funkcjonują też inne firmy oferujące różne usługi potrzebne kierowcom zawodowym.W głosowaniu
polskich kierowców …

2016-03-23

BP w Polsce wspiera "Pola Nadziei"
Po raz 19. w całej Polsce zakwitną żonkilowe "Pola Nadziei" – akcji, której celem jest finansowe
wsparcie hospicjów, a także szerzenie idei hospicyjnej oraz uświadomienie i uwrażliwienie dzieci i
młodzieży na problemy osób chorych i cierpiących. Jak co roku, BP w Polsce jest głównym partnerem
kampanii. Akcja trwać będzie do 22 maja 2016 r. Hasło przewodnie tegorocznej akcji to: "Pola Nadziei to
nasza rola". BP w Polsce wspiera – jako współorganizator i główny sponsor – "Pola Nadziei" od ich
pierwszej edycji, kiedy to jedynym miastem, w którym odbywała się kampania, był Kraków. Dziś akcja
ma charakter …

2016-02-29

Nowa stacja partnerska BP Barwinek
24 lutego 2016 roku rozpoczęła działalność nowa stacja partnerska BP Barwinek (woj. podkarpackie).
Obecnie sieć BP liczy 502 stacje, w tym 236 stacji partnerskich i 28 lokalizacji przy autostradach i
drogach ekspresowych. BP Barwinek oferuje: 3 odmierzacze paliwowe wieloproduktowe,1 HDS, 1 LPG, 1
AdBlue; sklep, WBC, parking TIR (30 miejsc parkingowych), bar, kantor. Źródło: BP (op.zp) (op.zp)
WIĘCEJ czytaj w: "Paliwa Płynne" Z pełną ofertą BP Europa SE będzie można zapoznać się
podczas Międzynarodowych Targów STACJA PALIW - ich najbliższa edycja to 17-19 maja 2017 r.,
EXPO XXI, Warszawa, …

2016-02-25

Raport BP: „Perspektywy dla rynku energetycznego”: Zwrot w stronę technologii
niskoemisyjnych
Pomimo obecnej słabej koniunktury na światowych rynkach energii i spowolnieniu wzrostu w Chinach,
popyt na energię będzie rósł w ciągu najbliższych dwudziestu lat, a także w dłuższej perspektywie,
napędzany przez rozwój światowej gospodarki i wzrost zapotrzebowania na energię wynikający z
wyższego poziomu aktywności.Według opublikowanego 22 lutego najnowszego raportu BP pt.
„Perspektywy dla rynku energetycznego”, światowy popyt na energię wzrośnie o 34% w latach 2014–2035
w średnim tempie 1,4% rocznie. Gdy całkowite zapotrzebowanie będzie rosło, miks energetyczny ulegnie
istotnym przeobrażeniom, a zużycie paliw o …

2016-02-01

BP w Świebodzinie i Kędzierzynie-Koźlu
W początkach 2016 r. rozpoczęły działalność dwie nowa stacje BP: DOFO w Świebodzinie i CODO w

Kędzierzynie-Koźlu. Tym samym sieć BP w Polsce ma 502 stacje, w tym 235 partnerskich (DOFO) i 28
MOP. BP Świebodzin (własność firmy Pronaft Sp. z o.o.) to: 2 odmierzacze wieloproduktowe, HSD,
sklep, WBC. Adres stacji: 66-200 Świebodzin ul. Poznańska 38, woj. lubuskie. BP Chemik (47-200
Kędzierzyn Koźle Wyspiańskiego 51, woj. opolskie) to: 3 odmierzacze wieloproduktowe (6 stanowisk), 1
HDS diesel dla TIR-ów, 1 LPG, sklep, WBC, wi-fi, parking dla samochodów osobowych, myjnia
automatyczna, odkurzacz, kompresor. …

2016-01-29

Sieć stacji paliw BP dołącza do programu Visa Oferty
Program Visa Oferty udostępniający użytkownikom kart Visa atrakcyjne oferty znanych i lubianych
marek, zyskał nowego partnera. Do grona uczestniczących w programie detalistów dołączyła sieć stacji
benzynowych BP. Do skorzystania z zalet Visa Oferty zachęca konsumentów ogólnopolska kampania
reklamowa, która obejmuje największe kanały telewizyjne i stacje radiowe oraz popularne media
internetowe. Program Visa Oferty pozwala indywidualnym użytkownikom debetowych i kredytowych kart
Visa na dostęp do atrakcyjnych, dopasowanych do ich zwyczajów zakupowych ofert oraz zapewnia szybki
zwrot części pieniędzy wydanych na …

2016-01-04

Sieć BP liczy już 500 stacji!
BP otworzyło już 500. stację! Ta wyjątkowa stacja w sieci BP znajduje się przy ulicy Jasnogórskiej w
Modlnicy k. Krakowa u zbiegu ulic Częstochowskiej (DK94) i Polnej. Stacja została nazwana: BP
Jasnogórska. W tym samym dniu rozpoczęły także działalność dwie nowe stacje partnerskie BP Góra (woj.
dolnośląskie) i BP Rogoźno (woj. wielkopolskie). Obecnie sieć BP, największa zagraniczna firma
paliwowa w Polsce, liczy 500 stacji, w tym 235 stacji partnerskich i 28 lokalizacji przy autostradach i
drogach ekspresowych. WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” XXIII …

2015-12-21

Tajemniczy klient w warsztatach oferujących oleje Castrol
Od wiosny Castrol zaprasza warsztaty nieautoryzowane do udziału w promocji olejów Castrol Magnatec.
Serwisy, które biorą udział w tej akcji mogły się spodziewać wizyty tajemniczego klienta. Wysłannicy
Castrol, udający zwykłych klientów zgłaszali się na wymianę oleju. Warsztaty, które polecały im produkty
Castrol Magnatec mogły liczyć na atrakcyjne nagrody – bluzy zespołu VW Motorsport. - Od marca do
początku grudnia Tajemniczy Klient odwiedził 1365 punkty oferujące oleje Castrol. W tej liczbie
mieszczą się 237 sklepów, 214 hurtowni i 914 warsztatów. W przeważającej większości tych lokalizacji
(1125) ujrzał demo …

2015-12-09

BP i Comarch wspólnie odpowiadają na nowe potrzeby konsumentów dzięki wykorzystaniu
technologii
BP wybrało rozwiązanie Comarch Customer Loyalty Management (CLM), aby wzbogacić program
lojalnościowy w Hiszpanii. Dotychczasowa platforma, której dostawcą był również Comarch, została
zmodernizowana, zarówno pod kątem technicznym, operacyjnym, jak i ze względu na biznesową
efektywność. Współpraca pomiędzy Comarch a BP trwa od 2001 r. W tym czasie zrealizowano ponad 40
projektów w 10 różnych krajach. Obejmowały one systemy klasy electronic data interchange, customer
loyalty management oraz rozwiązania związane z infrastrukturą IT. - Decydując się na modyfikację
platformy lojalnościowej, postanowiliśmy …

2015-11-26

Zmień olej przed zimą – ulżysz silnikowi
Podczas eksploatacji w silniku olej traci swoje właściwości i może się okazać, że będą one
niewystarczające w czasie dużych wahań temperatury oraz przy wysokiej wilgotności powietrza. Dlatego,
mimo że od lat nie ma potrzeby sezonowej wymiany oleju, warto go zmienić przed zimą. Już od wielu lat
w samochodach osobowych nie stosuje się tzw. olejów sezonowych – zimowych i letnich. Jest to nie tylko
wygodne (nie ma potrzeby wymiany oleju co pół roku), lecz także zapewnia znacznie mniejszą zależność
lepkości oleju od temperatury otoczenia, a olej dłużej i lepiej chroni silnik. Jednak ze względu na fakt, że
olej w …

2015-11-26

Castrol radzi: Zmień olej przed zimą
Już od wielu lat w samochodach osobowych nie stosuje się tzw. olejów sezonowych – zimowych i letnich.
Jest to nie tylko wygodne (nie ma potrzeby wymiany oleju co pół roku), lecz także zapewnia znacznie
mniejszą zależność lepkości oleju od temperatury otoczenia, a olej dłużej i lepiej chroni silnik. Jednak ze
względu na fakt, że olej w czasie eksploatacji traci swoje właściwości, warto tak planować wymiany oleju,
by móc dokonać tego przed zimą. Tzw. lepkość zimowa (liczba przy literce W) najprościej mówiąc
oznacza płynność oleju w niskiej temperaturze. Olej o lepkości zimowej 0W jest płynny w temperaturze
-35°C, …

2015-11-25

LOTOS-Air BP Polska dostarcza paliwa na piątym lotnisku
LOTOS-Air BP Polska i Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury w Szymanach podpisały umowę na
dostawy paliwa lotniczego. Gdańska spółka paliwowa jest obecna z własnymi operacjami tankowania w
Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Lublinie, a od teraz także w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury. – Port
lotniczy ma gwarancje dostaw pełnej oferty paliwowej a LOTOS-Air BP Polska tym samym rozpoczyna
sprzedaż do skrzydła w piątym porcie lotniczym na terenie kraju. – wyjaśnia Maciej Kowalski, prezes
Zarządu LOTOS-Air BP Polska. Port Lotniczy Olsztyn-Mazury rozpocznie swoją działalność w styczniu
2016 roku. Spółka LOTOS-Air BP …

2015-10-14

Trzy nowe stacje BP - jedna własna oraz dwie partnerskie
W ostatnim czasie BP uruchomiło trzy nowe stacje: jedną własną (CODO) BP Batory w Chorzowie (woj.
śląskie) oraz dwie partnerskie (DOFO) - w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) i Kaliszu (woj.
wielkopolskie). Obecnie sieć ma w 489 stacji, w tym 229 partnerskich i 28 MOP. BP Batory w Chorzowie
to: 4 odmierzacze wieloproduktowe; 1 LPG dwustronny; 1 szybkiego diesla; 1 AdBlue; sklep; WBC;
odkurzacz; kompresor; myjnia ręczna. BP w Koszalinie (firma Auto Rajca Sp. z o.o. , daw. LOTOS) to: 2
odmierzacze wieloproduktowe; 1 LPG; sklep; WBC; myjnia automatyczna tunelowa; odkurzacz;
kompresor. BP w Kaliszu oferuje: 3 …

2015-09-24

Nowy MOP BP Lubień Kujawski - z nim sieć ma już 486 placówek
17 września 2015 r. rozpoczęła działalność nowa stacja autostradowa BP Lubień Kujawski Północ (woj.
kujawsko-pomorskie) przy A1, między Łodzią a Włocławkiem, w kierunku na północ. Obecnie sieć BP
liczy 486 stacji, w tym 227 stacji partnerskich i 28 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.
MOP BP Lubień Kujawski Północ to: 5 odmierzaczy wieloproduktowych, 1 LPG dwustronny, 3 HS (dwa
pojedyncze i jeden podwójny), 2 AdBlue (jeden pojedynczy i jeden podwójny), sklep, WBC, parking (w
tym 26 miejsc dla pojazdów TIR, 4 miejsca bus, 90 miejsc osobowych), 2 stanowiska dla samochodów
przewożących …

2015-09-23

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

2015-09-21

Inter Cars SA i Castrol
Polski oddział Castrol, światowego producenta olejów silnikowych i środków smarnych oraz Inter Cars
SA, największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w
Europie Środkowo-Wschodniej, podpisały list intencyjny w sprawie strategicznej współpracy. Do tej pory
obie marki współpracowały tylko w naszym kraju, zaś w 2016 roku, kiedy nowe porozumienie wejdzie w
życie, objęte nim mogą być także wybrane państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Oznacza to, że Castrol
będzie w tych krajach wiodącą marką olejową w ofercie Inter Cars SA. Obie firmy to stabilne, nastawione
na rozwój …
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