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Pod znakiem wdzięczności
Wraz z całym zespołem magazynu „Stacja Benzynowa & Convenience
Store”, portalu Petrolnet.pl oraz wydawnictwa BROG B2B media efektywnej
komunikacji składamy Państwu, naszym czytelnikom, przyjaciołom,
sympatykom oraz całej branży stacji paliw, sklepów convenience
oraz konceptów kawowych i konceptów gastronomicznych,
serdeczne podziękowania.

Szczególnie dziękujemy za zaufanie, którym Państwo nas obdarzyli w tym
trudnym roku i bez którego nie udałoby się nam zorganizować Forum
PetroTrend, które za sprawą pandemii było dwukrotnie przekładane. Nasze
podziękowania kierujemy szczególnie do prelegentów, panelistów, kupców,
partnerów branżowych, sponsorów, wystawców, dostawców, uczestników.
Bez Państwa zrozumienia i wsparcia sukces jubileuszowego XX Forum
PetroTrend 2021, które z powodzeniem odbyło się 20 września 2021 r.
w Marriott Warsaw Hotel, nie byłby możliwy. Zapraszamy do lektury relacji
z wydarzenia opublikowanej na łamach bieżącego wydania.

Mamy nadzieję, że pomimo trwającej pandemii, która wciąż nastręcza
trudności w powrocie do normalności, branża stacji paliw, sklepów
convenience oraz konceptów kawowych i gastronomicznych w 2022 roku
wciąż będzie się prężnie rozwijać, a wręcz wyznaczać nowe standardy
w branży handlu detalicznego, jak działo się to dotychczas.

Jarosław Skrzypkowski

Prenumerata: roczna 250 zł + 8% VAT.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.

Z wyrazami szacunku, podziękowaniami i serdecznymi życzeniami,

Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy.
© 2021 Copyright by BROG B2B
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. All rights reserved.

Edwin Kaniuk
redaktor naczelny magazynu „Stacja Benzynowa & Convenience Store”
oraz portalu Petrolnet.pl

Obserwuj nas na LinkedIn:
linkedin.com/showcase/
stacja-benzynowa-convenience-store

Zapraszamy do odwiedzenia
naszego portalu rynku stacji
paliw, sklepów convenience,
konceptów kawowych
i gastronomicznych oraz
subskrypcji newslettera

Obserwuj nas na Twitterze:
Petrolnet.pl @PetrolnetPL
Dołącz do nas:
facebook.com/Stacja
Benzynowa & Convenience Store
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Zmiany NA RYNKU
Redakcja magazynu „Stacja Benzynowa & Convenience Store” oraz portalu Petrolnet.pl
prezentuje zestawienie stacji w wybranych lokalizacjach, które w ostatnim czasie zostały
otwarte na terenie Polski.
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Avia Bielsko-Biała
Adres stacji: ul. Żywiecka 270, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
Lokalizacja: stacja miejska, w pobliżu zjazdu z trasy S1
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, 98, ON, Diesel Gold, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Eat&Go
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: sklep Lewiatan, autoserwis i wulkanizacja, skład materiałów budowlanych

Avia Borne Sulinowo
Adres stacji: ul. Wojska Polskiego 5, 78-449 Borne Sulinowo, woj. zachodniopomorskie
Lokalizacja: stacja miejska
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept Eat&Go
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: sklep Dino

Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:00
do 23:00
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON, LPG
Oferta pozapaliwowa: koncept Eat&Go
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

Avia Ogrodzieniec
Adres stacji: ul. Kościuszki 75, 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie
Lokalizacja: stacja podmiejska przy DW791
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, 98, ON, Diesel Gold
Oferta pozapaliwowa: sklep Carrefour Express
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

Avia Olkusz

Avia Chełmek
Adres stacji: ul. Krakowska 20c, 32-660 Chełmek, woj. małopolskie
Lokalizacja: stacja miejska
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, 98, ON, Diesel Gold, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept Eat&Go
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: Biedronka, Lidl, Rossmannm,
Pepco, kwiaciarnia

Avia Jarocin
Adres stacji: ul. Zaciszna 2A, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: stacja miejska
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

Avia Kiszkowo
Adres stacji: Pobiedziska 1b, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: w pobliżu DW197
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

Avia Krajewice
Adres stacji: Krajewice 117, 63-800 Krajewice, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: stacja lokalna przy DW434

Adres stacji: Zagaje 2, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie
Lokalizacja: stacja miejska przy DW791
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON
Oferta pozapaliwowa: Carrefour Express,
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: restauracja

Avia Radzyń Podlaski
Adres stacji: ul. Stagrowskiego 1A, 21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
Lokalizacja: stacja miejska przy DK63
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, 98, ON, Diesel Gold, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept Eat&Go
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: Bricomarche, centrum handlowe

Avia Ramlewo
Adres stacji: Ramlewo, 78-120 Ramlewo, woj. zachodniopomorskie
Lokalizacja: stacja lokalna przy skrzyżowaniu DW112 i DW162
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.
listopad-grudzień
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Avia Zakopane

Adres stacji: Ustup 23C, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie
Lokalizacja: stacja lokalna
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, 98, ON, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka Eat&Go
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

Avia Grupa Pieprzyk Masłowo

Adres stacji: ul. Śląska 47a, 63-900 Masłowo, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: w pobliżu węzła S5 i DK36
Właściciel: Grupa Pieprzyk
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastronomiczny Pieprzyk Cafe
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: komis samochodowy

bp Bieruń

Avia Żory
Adres stacji: ul. Wodzisławska 338, 44-245 Żory, woj. śląskie
Lokalizacja: stacja podmiejska przy DW932
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna w godzinach od 5:30 do 22:00
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON, LPG
Oferta pozapaliwowa: koncept Eat&Go,
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

Avia Grupa Pieprzyk Łódź

Adres stacji: ul. Krakowska 107, 43-155 Bieruń, woj. śląskie
Lokalizacja: stacja lokalna, przy DW44
Właściciel: stacja własna
Dostępność: b.d.
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka Wild Bean
Cafe, trzystanowiskowa myjnia ręczna, odkurzacz, kompresor
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: sklep meblowy

LOTOS MOP Folwark

Adres stacji: ul. Strykowska 208/210, 91-402 Łódź, woj. łódzkie
Lokalizacja: stacja podmiejska przy DK14
Właściciel: Grupa Pieprzyk
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyny 95, 98, ON, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastronomiczny Pieprzyk Cafe
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

6

Stacja Benzynowa

listopad-grudzień

Adres stacji: ul. Usługowa 4A, 63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: MOP przy S5
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, Dynamic 98, ON, Dynamic Diesel, LPG, AdBlue

NOWE STACJE

Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowy, Subway, prysznic, odkurzacz, kompresor
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: restauracja Burger King

LOTOS MOP Golina Wielka
Adres stacji: Gołaszyn 40 I, 63-940 Bojanowo, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: MOP przy S5
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, Dynamic 98, ON, Dynamic Diesel, LPG,
AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowy, Subway, prysznic, odkurzacz, kompresor
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

Moya Jasło

Adres stacji: ul. Sroczyńskiego 42, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie
Lokalizacja: stacja miejska
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna w godzinach od 5:30 do 23:30
Oferta paliwowa: benzyny 95, 98, ON, ON Moya Power, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka Caffe Moya,
kompresor, odkurzacz
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

Moya Kraków

Adres stacji: ul. Kapelanka 54, 30-347 Kraków, woj. małopolskie
Lokalizacja: stacja miejska w pobliżu centrum handlowego
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON, ON Moya Power, LPG
Oferta pozapaliwowa: kompresor, wybrane produkty FMCG w przy stanowiskach kasowych
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: dawny market Tesco

Moya Stryszów
Adres stacji: Stryszów 626, 34-146 Stryszów, woj. małopolskie
Lokalizacja: stacja lokalna
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna od poniedziałku do piątku 5:30-21:30, w soboty 6:0019:00, w niedziele 9:00-19:00
Oferta paliwowa: benzyna 95, benzyna 98, ON, ON Moya Power, LPG,
AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Moya Caffe, myjnia, odkurzacz, kompresor
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: sklep Delikatesy Centrum, apteka,
salon fryzjerski

Moya express Częstochowa

Adres stacji: ul. Wojska Polskiego 266, 42-204 Częstochowa, woj. śląskie
Lokalizacja: stacja miejska, przy DK1
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON, ON Moya Power, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: b.d.
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: centrum handlowe

Orlen MOP Żnin

Adres stacji: ul. 1 stycznia 35C, 88-400 Żnin-Wieś, woj. kujawsko-pomorskie
Lokalizacja: MOP przy S5
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, Verva 98, ON, Verva Diesel, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience O!Shop, Stop Cafe Bistro,
prysznic
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.
listopad-grudzień

Stacja Benzynowa

7

franczyza

Port Radomsko
Ambasador sieci Moya

Port Radomsko to ważna i dobrze znana nie tylko kierowcom flotowym stacja paliw.
Położona jest na jednym z ważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce – przy
autostradzie A1, łączącej południe z północą kraju. Stacja oferuje nie tylko podstawowe
produkty i usługi, jak paliwo czy gastronomia, lecz także obszerny parking na samochody
ciężarowe, komfortowy prysznic dla kierowców i wiele innych. Obiekt jest godny
polecenia nie tylko wszystkim klientom, lecz stawiany jest także jako wzór
dla wszystkich partnerów rozwijających swoje stacje paliw w ramach sieci
w niebiesko-czerwonych barwach.

K

ontynuujemy prezentację
laureatów programu ambasadorskiego Moya. Przypomnijmy, że został on stworzony
z myślą o promowaniu dobrych
praktyk w prowadzeniu stacji paliw
Moya wśród franczyzobiorców. Wybierane stacje zapewniają wysoki
poziom obsługi klienta i sprzedaży,
a w ramach gratyfikacji otrzymują
od Anwim, operatora sieci, szczegółowy audyt realizowanych procesów i działań marketingowych
wraz z wdrożeniem zmian mających ma celu poprawę wyników
sprzedaży. W poprzednich numerach zaprezentowane zostały obiekty w Bartoszycach, Łomży i Nowym
Sączu, a dziś mogą Państwo zapoznać się ze stacją Port Radomsko.

Port Radomsko – najlepsze
miejsce na przerwę w podróży
Stacja Moya w Radomsku jest
ważnym punktem na mapie polskiej floty. Jest to idealne miejsce
nie tylko na zatankowanie pojazdu,
lecz także relaks przy aromatycznej
kawie i sycącym posiłku. Jednak to
nie wszystko, ponieważ Port Radomsko jest swoistą bazą noclegową i wypoczynkową dla truckerów.
Do ich dyspozycji oddanych jest aż
500(!) miejsc parkingowych, na
których mogą bezpiecznie i komfortowo spędzić noc.
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Stacja w połowie
lutego 2020 r. została
przebudowana pod
kątem programu Ambasador, aby jeszcze
lepiej dostosować się
do potrzeb i preferencji klientów, a także
zwiększyć sprzedaż.

Audyt sprzedaży
w sklepie
Po audycie sprzedaży w przystacyjnym sklepie na stacji
w Radomsku, pierwszą decyzją była redukcja ilości miejsca dla kategorii
motoryzacyjnych, które zajmowały
ponad 50 proc. miejsc półkowych.
Udział w obro-tach sklepu tej kategorii nie przekraczał 10 proc.
Specjaliści od projektowania sali
sprzedaży skupili się na dowartościowaniu kategorii produktów
spożywczych. Dużym problemem
była jednak bardzo duża różnorodność ekspozycji. Kategorie zostały
podzielone szczegółowo osobnymi
ekspozycjami, tak aby klient, który
podchodzi do danego regału, miał
przed sobą pełny wybór konkretnej grupy towarowej.
W ofercie sklepowej było mało
słodyczy, które są kategorią bardzo
dobrze rotującą. Powiększono za-
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tem aż trzykrotnie ilość miejsca dla
tej grupy towarowej, m.in. wprowadzono do oferty cukierki w torebkach, które pokazaliśmy w nowej,
estetycznej odsłonie, wykorzystując do ich wyeksponowania specjalnie montowane wieszaki.

Topy rynkowe dla każdej
kategorii
Dodatkowo, asortyment uzupełniono o brakujące tzw. topy rynkowe w każdej z kategorii. Dwukrotnie powiększono ilość miejsca dla
bardzo ważnej kategorii jaką są pi
wa. Wszystkie kategorie zostały tak
rozlokowane, aby pasowały tematycznie do swoich nowych miejsc
na sklepie (słone przekąski blisko

piw, słodycze ulokowano naprzeciwko kawiarki, energetyki blisko
wejścia).
Co więcej, w sklepie pojawił się
regał Moya Winnica, umożliwiający
klientom podejście do znajdujących się na nim produktów, poczytanie o nich i dokonanie wyboru
zakupowego.
Obrót sklepu od momentu wprowadzenia zmian podniósł się aż
o 37 proc. (np.: słodycze +40 proc.,
napoje +45 proc.). Co ważne, pomimo redukcji ilości miejsca dla kategorii samochodowych ich obrót
nie obniżył się, przeciwnie, wzrósł
o ponad 30 proc. n
Materiał partnera

PERSONALIA

Paweł Wachnik
prezesem Orlen Asfalt
Jak poinformowała spółka Orlen Asfalt, z dniem 17 listopada 2021 roku,
stanowisko prezesa zarządu objął Paweł Wachnik, były wiceprezes spółki
Lotos Paliwa.
Paweł Wachnik objął stanowisko po
tym, jak poprzedni prezes Orlen Asfalt – Marek Pietrzak – złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji w dnu 25
października br. Powodem rezygnacji było objęcie przez Pietrzaka, z dniem 26
października br.,
funkcji wiceprezesa
KGHM
Polska
Miedź.
Przypomnijmy,
że Paweł
Wachnik
w okresie
od 22 września 2016 r. do
12 maja 2021 r. pełnił funkcję wiceprezesa
Lotos Paliwa. Jego odejście z Lotos
Paliwa, wedle oficjalnych informacji
spółki, nastąpiło na skutek upływu
kadencji. Wcześniej, od dnia 27 lipca
2016 r., był zatrudniony w spółce
Lotos Paliwa na stanowisku dyrektora Biura Marketingu.

Obecnie zarząd Orlen Asfalt pracuje
w składzie:
• Paweł Wachnik – prezes zarządu
• Paweł Karlik – członek zarządu (powołany 1 grudnia 2021 r.)
Orlen Asfalt należy do
Grupy Kapitałowej
Orlen i jest jednym z naj
większych
w Polsce
i Europie
Środkowej dostawców lepiszcza
asfaltowego wykorzystywanego do
produkcji nawierzchni asfaltowych. Całościowy pakiet udziałów w spółce
należy do PKN Orlen. Aktualnie ofertę Grupy Kapitałowej Orlen stanowią
asfalty pochodzące z pięciu ośrodków produkcyjnych w Płocku i Trzebini (Polska), Pardubicach i Litvinovie
(Czechy) oraz Możejkach (Litwa). n

Andrzej Kondys dołączył
do zarządu Anwim
W dniu 18 października 2021 r. zarząd spółki Anwim zyskał nowego
członka. Został nim Andrzej Kondys, doświadczony menedżer w branży
FMCG oraz paliwowej. Jako dyrektor ds. operacyjnych będzie on zarządzał
siecią Moya w obszarze własnych i franczyzowych stacji paliw, a także
odpowiadał za rozwój sklepów, Caffe Moya, działu zakupów centralnych
oraz marketingu. Andrzej Kondys zastąpił na tym stanowisku Filipa
Puchalskiego, który przestał pełnić funkcję członka zarządu Anwim
6 października br.
Andrzej Kondys rozległe doświadczenie w branży FMCG zdobywał jako wieloletni menedżer spół-
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ki Jeronimo Martins. W trakcie swojej trzynastoletniej pracy dla właściciela sieci sklepów Biedronka oraz
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drogerii Hebe przeszedł kolejne
szczeble rozwoju zawodowego, począwszy od stażu, dochodząc do
stanowiska
dyrektora
operacyjnego.
W
2013
roku
dołączył do
spółki
paliwowej
Statoil Fuel
and Retail (następnie Circle K Polska), w której jako członek
managementu odpowiedzialny był

za obszar convenience, marketingu
oraz komunikacji. Ostatnio
pełnił rolę wiceprezesa międzynarodowego koncernu paliwowego
MOL.
Andrzej
Kondys
ma
bogate
doświadczenie w
pracy w środowisku międzynarodowym.
Biegle posługuje się językami angielskim oraz portugalskim. n

Wiceminister Piotr Pyzik
powołany na pełnomocnika
ds. transformacji
energetyki i górnictwa
1 grudnia 2021 roku wiceminister Piotr Pyzik został powołany na
Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych
i górnictwa węglowego. Akt powołania wręczył wicepremier Jacek Sasin.
Do zadań pełnomocnika należy
m.in. przygotowanie i realizacja
koncepcji transformacji energetyki
i górnictwa, inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań
z tym związanych wynikających
z ww.
koncepcji
oraz
opiniowanie
projektów dokumentów
rządowych,
w tym projektów
aktów prawnych, któ-

re mają znaczenie dla kształtowania
polityki państwa w zakresie energetyki i górnictwa.
Na podsekretarza stanu
w Ministerstwie Aktywów Państwowych Piotr
Pyzik został
powołany
w listopadzie
bieżącego
roku.
W resorcie sprawuje m.in.
nadzór nad
spółkami energetycznymi i górniczymi. n

panorama

Oferta Hochland
Professional
Hochland Professional posiada w swojej ofercie produkty dedykowane
dla branży HoReCa i B2B o szerokim zastosowaniu. Gwarancja produktów
o najwyższej jakości w wygodnych opakowaniach, zapewniających higienę
i ergonomię pracy. W ofercie
znajdują się różne rodzaje serów:
sery twarogowe, sery żółte, sery
topione w tym Cheddary w plastrach.
Hochland Professional to również
edukacja i inspiracja, doradzamy
i dzielimy się wiedzą ekspercką,
tworzymy koncepty i wsparcie
sprzedaży dopasowane
do indywidualnych potrzeb
swoich Klientów.

trybutorów oraz wejść z produktami HoReCa na stacje benzynowe.
Firma posiada w swojej ofercie również koncept nowej parówki SER
DOG, czyli alternatywę wege dla
tradycyjnego HotDoga.
Dziękujemy również za możliwość spotkań biznesowych podczas

tegorocznego Forum PetroTrend.
Zapraszamy do współpracy! n
Poznaj naszą ofertę serową na:
www.hochlandprofessional.pl
YouTube:
Hochland Professional Polska
Facebook:
Hochland Professional Polska
REKLAMA

Produkty Hochland Professional
przeznaczone są do dań serwowanych na gorąco i na zimno, do przekąsek, stanowią bazę do sushi, sosów, nadzień i zup oraz są idealne
do różnego rodzaju wyrobów cukierniczych. Mają szerokie zastosowanie: do dań słodkich i słonych, sushi, dań głównych, kanapek, przekąsek, pizzy, zapiekanek, a także do
serników, deserów i nadzień.

Oferta
skierowana jest także do Dystrybutorów obsługujących sieci spożywcze, restauracje z burgerami, restauracje sieciowe, pizzerie, sklepy typu
Convenience, bary szybkiej obsługi, restauracje rodzinne, a także na
stacje benzynowe do konceptów
food&coffee corner.
Hochland Professional jest gotowy, aby poszerzyć swoją listę Dyslistopad-grudzień
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Prezydent podpisał ustawę
o elektromobilności
Prezydent RP Andrzej Duda 7 grudnia 2021 r. podpisał ustawę z dnia
2 grudnia br. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.
Celem uchwalonej ustawy jest
ułatwienie i przyspieszenie rozwoju
elektromobilności oraz wdrożenie:
1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161
z dnia 20 czerwca 2019 r.
zmieniającej dyrektywę
2009/33/
WE w
sprawie
promowania
ekologicznie
czystych
i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego;
2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia
5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego
energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE
3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia
30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie
charakterystyki energetycznej
budynków i dyrektywę 2012/27/
UE w sprawie efektywności energetycznej.
Uchwalona ustawa m. in.:
1) wprowadza przepisy modyfikujące zasady tworzenia stref czystego transportu;
2) określa procedurę mającą na celu
instalację w budynkach wielorodzinnych punktów ładowania;
3) rozszerza uprawnienia inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego
(UDT) oraz Transportowego Do-
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zoru Technicznego (TDT) o możliwość przeprowadzania kontroli
doraźnych, w przypadku podejrzenia wystąpienia zagrożenia dla
bezpieczeństwa użytkowników,
z uwagi na awarie lub uszkodzenia powstałe
w trakcie eksploatacji stacji oraz
punktów
ładowania;
4) doprecyzowuje
przepisy dotyczące stacji ładowania, które powinny podlegać
kontrolom przeprowadzanym przez UDT, oraz definicję
stacji ładowania;
5) wprowadza obowiązek uzyskiwania indywidualnych kodów identyfikacyjnych dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania
i dostawców usługi ładowania,
operatorów stacji gazu ziemnego i operatorów stacji wodoru;
6) doprecyzowuje zasady funkcjonowania rejestru Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych
(EIPA);
7) wprowadza przepisy dotyczące
amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych;
8) wprowadza pojęcia i regulacje
mające na celu rozwój infrastruktury tankowania wodoru;
9) wprowadza możliwość udzielania
wsparcia finansowego, w przypadku gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu.
W związku z przyjętymi zmianami w ustawie o elektromobilności
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i paliwach alternatywnych uchwalona ustawa wprowadza zmiany
w 12 ustawach:
1) ustawie z dnia 20 maja 1971 r. –
Kodeks wykroczeń;
2) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób
fizycznych;
3) ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób
prawnych;
4) ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczne;
5) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
– Prawo o ruchu drogowym;
6) ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym;
7) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska;
8) ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami;
9) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
– Prawo geologiczne i górnicze;

10) u
 stawie z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
11) u
 stawie z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych;
12) u
 stawie z dnia 20 maja 2021 r.
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw.
Niniejsza ustawa o elektromobilności wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem odrębnego terminu wejścia
w życie części wskazanych w ustawie regulacji, z uwagi na fakt, iż
wprowadzanie poszczególnych
rozwiązań będzie stopniowe i zakończy się w 2028 r. n

Grupa Pieprzyk dołączyła
do sieci kart paliwowych E100
Do sieci akceptacji karty paliwowej E100 w Polsce dołączyło ponad 90 stacji
paliwowych skupionych pod markami Moc Jakość Zysk, a także Avia Grupa
Pieprzyk.
Stacje skupione w ramach Grupy
Pieprzyk charakteryzują się nie tylko wysokiej jakości paliwem, ale też bogatym zapleczem
usług dodatkowych,
na które
składają
się sklepy wielobranżowe,
bary, bistro, a nawet salony
meblowe.
E100 to karta paliwowa, która łączy 2 kontynenty i umożliwia bezproblemowe podróżowanie po Europie i Azji.
Karta otwiera dostęp do 20 000 stacji paliw w 32 krajach, daje możli-

wość uzyskania zwrotu podatku
VAT i bezgotówkowego uiszczania
opłat za przejazd drogami w 28 krajach,
a także za dodatkowe
usługi
trans
portowe
– od parkingów
i myjni
samochodowych po
rezerwację
promów i opłacanie mostów. Od
niedawna klienci E100
mają też możliwość skorzystania ze
specjalnej oferty faktoringu, umożliwiającej płynną zamianę faktur na
gotówkę. n

KE daje Orlenowi więcej
czasu na realizację
warunków zaradczych

Kompleksowość procesu przy
bardzo wymagającym otoczeniu
makroekonomicznym, wymaga dodatkowego czasu na negocjacje
z partnerami, aby uzyskać najlepsze
możliwe warunki transakcyjne
oraz umożliwić przeprowadzenie decyzji korporacyjnych również
po stronie
partnerów.
Komisja Europejska
przełożyła
termin na realizację środków zaradczych
do 14 stycznia 2022
roku. Formalne zakończenie procesu fuzji PKN Orlen i Lotosu nastąpi zgodnie z harmonogramem w pierwszym półroczu
2022 roku.
Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos
wpisuje się w strategiczny plan budowy silnego multienergetycznego
koncernu. Będzie on oparty o zdywersyfikowane źródła przychodów,
zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski i z powodzeniem będzie w stanie przeprowadzić zadania wynikające z transformacji energetycznej. Pierwszym etapem tego
projektu było przejęcie w kwietniu
2020 r. spółki Energa, która uzupełniła portfolio Grupy Orlen o odnawialne źródła energii.
Równolegle do negocjacji z potencjalnymi partnerami do realizacji
warunków zaradczych, prowadzone są działania przygotowujące obie
spółki do fuzji. Kluczowe w procesie połączenia obu firm były uchwały podjęte 14 października br. przez

NWZA Grupy Lotos, które umożliwiają przedstawienie środków zaradczych Komisji Europejskiej. Co
ważne, uchwała wyrażająca zgodę
na przeniesienie zorganizowanej
części przedsiębiorstwa z Grupy
Lotos uzyskała poparcie
akcjonariuszy reprezentujących prawie 90 proc.
kapitału zakładowego
na NWZA.
Ta decyzja
pozwoliła
na wdrożenie
2 listopada br.
wewnątrzgrupowej reorganizacji,
polegającej na integracji
w jednym podmiocie – Lotos Asfalt
– całości kompleksu rafineryjnego.
Wydzielenie rafinerii w Gdańsku
to krok milowy do realizacji warunków zaradczych. W ramach dokumentacji przekazywanej KE złożony
zostanie komplet warunkowych
umów sprzedaży na rzecz inwestorów wszystkich aktywów wskazanych przez Komisję Europejską
w warunkowej decyzji koncentracyjnej, jak również komplet zgód
korporacyjnych po stronie PKN Orlen oraz Grupy Lotos, pozwalających na wdrożenie środków zaradczych. Proces decyzyjny po stronie
KE może trwać około trzech miesięcy. Do finalnego połączenia obu
firm niezbędne będzie uzyskanie
zgody akcjonariuszy zarówno po
stronie Grupy Lotos jak i PKN Orlen.
Głosowanie akcjonariuszy za połączeniem odbędzie się po uzyskaniu
wiążącej zgody Komisji Europejskiej na koncentrację. n

REKLAMA

PKN Orlen finalizuje umowy z partnerami do realizacji warunków
zaradczych, którzy zagwarantują dalszy rozwój biznesowy firm objętych
postępowaniem. Równolegle prowadzone są działania przygotowujące
obie spółki do procesu połączenia.
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Rząd tymczasowo obniży
podatki na paliwa

Shell i Ionity rozwijają sieć
stacji ładowania dużej mocy

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia Tarczy Antyinflacyjnej.
Wśród jej rozwiązań są mechanizmy wdrażane przez MF, m.in. obniżenie
akcyzy na paliwa i energię elektryczną do dozwolonego przepisami
europejskimi minimum, brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz
niższy VAT na gaz ziemny i energię elektryczną. Dzięki temu rząd złagodzi
m.in. podwyżki cen prądu oraz gazu i umożliwi obniżenie cen paliw
sprzedawanych na stacjach benzynowych.

Miesiąc po uruchomieniu pierwszych w Polsce szybkich ładowarek, Shell
i Ionity poszerzają sieć o dwie nowe lokalizacje. Do funkcjonujących od
połowy października punktów MOP Olsze Wschód oraz Olsze Zachód
dołączyła stacja Shell w Świecku przy drodze krajowej nr 29/autostradzie
A2 oraz stacja Shell w Kaszewach Kościelnych przy drodze
krajowej 92/autostradzie A1.

„Zimowy” gaz z niższym VAT
Rząd obniży VAT na gaz z 23 proc.
do 8 proc. na trzy miesiące – od
stycznia do marca 2022 r. Dla budżetu to koszt ok. 0,7 mld zł. Na
zmianach skorzysta ponad 9 mln
gospodarstw domowych.
Obecnie jedynie cztery państwa
UE stosują obniżoną stawkę VAT na
dostawy gazu. Są to Grecja, Irlandia, Francja i Luksemburg. Możliwość obniżki stawki VAT na gaz
ziemny daje prawo UE. Zgodnie z
dyrektywą VAT, po konsultacji z Komitetem ds. VAT każde państwo
członkowskie może stosować obniżoną
stawkę w tym
zakresie. Polska skorzysta z tych
przepisów.
Obniżka
stawki
VAT
wymaga
zmiany
w krajowych
przepisach
o VAT.

Tańsze paliwo i energia
elektryczna
Ostatnie miesiące przyniosły
gwałtowny wzrost cen ropy na globalnych rynkach. Pomimo tego, że
wszyscy w Europie kupują baryłkę
ropy za podobną cenę, w Polsce
mamy jedne z najniższych cen w UE.
Wciąż jednak istotną część ich ceny
stanowią daniny publiczne.
Przepisy prawa unijnego nie pozwalają na obniżenie stawki VAT na
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paliwa i na „wyzerowanie” innych
danin obciążających paliwa i energię. Dają jednak możliwość ich
zmniejszenia i właśnie z tej opcji w
maksymalnym stopniu skorzysta
Polska. Do minimalnego poziomu
na jaki pozwalają przepisy unijne
zostaną obniżone:
• akcyza na wszystkie paliwa silnikowe (od 20 grudnia 2021 r. do
maja 2022 r.),
• akcyza na energię elektryczną (od
stycznia 2021 r. do końca 2022 r.),
• VAT na energię elektryczną (od
stycznia do marca 2022 r.).
Obniżenie akcyzy do
poziomu dozwolonego przez prawo europejskie minimum,
zmniejszy obciążenie
podatkiem w
zależności
od rodzaju
paliwa. Oznaczać będzie także niższe koszty
energii elektrycznej dla
podmiotów gospodarczych. To ok.
1,5 mld zł oszczędności dla podatników.
Od stycznia do marca 2022 r. VAT
na energię elektryczną zostanie obniżony z 23 proc. do 5 proc. Dla budżetu to koszt ok. 1,15 mld zł.
Ponadto od stycznia do maja
2022 r., sprzedaż paliw silnikowych
nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej. n
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Obecnie po polskich drogach jeździ około 30 tysięcy samochodów
elektrycznych. Kierowcy do dyspozycji mają 3 tysiące stacji ładowania.
Dalszy rozwój sieci będzie wiązał się
ze wzrostem zatrudnienia. Raport
„Jak elektromobilność zmieni rynek
pracy w Polsce. Zielone sektory
przyszłości”, przygotowany przez
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Boston Consulting
Group, wskazuje, że liczba miejsc
pracy w związku z transformacją
branży motoryzacyjnej może się
w Polsce zwiększyć o 6 tysięcy do
2030 roku.

W 2020
roku,
pomimo pandemii,
nad Wisłą
zarejestrowano 9 879
samochodów
z napędem elektrycznym. W ujęciu
rok do roku oznacza to wzrost
o 140 proc. Obecnie Shell dysponuje 60 tysiącami punktów ładowania
o standardowej mocy na całym
świecie. Celem firmy jest, by do
2025 roku było ich 500 tysięcy. n

Obostrzenia obowiązujące
od 15 grudnia 2021 r.
Minister zdrowia zapowiedział wprowadzenie nowych restrykcji.
Od 15 grudnia 2021 roku obowiązuje limit 30 proc. obłożenia
w restauracjach, barach, hotelach, miejscach użytku publicznego
i obiektach sakralnych. Zamknięte zostały dyskoteki i kluby. Ograniczenia
nie dotyczą zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę.
— Ze względu na niepokojącą sytuację związaną z COVID-19 zdecydowaliśmy się na podjęcie stanowczych działań. Od 15 grudnia wprowadzamy dodatkowe zasady bezpieczeństwa – powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia.
Minister Zdrowia zapowiedział
także ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób z obwiązującymi
limitami – w okresie od 31 grudnia
2021 r. do 1 stycznia 2022 r.
Dodatkowo dzieci ze szkół podstawowych i średnich ponownie
wrócą do nauki zdalnej w terminie
20 grudnia 2021-9 stycznia 2022 r.

Od 15 grudnia obowiązuje limit
75 proc. obłożenia także w transporcie publicznym.

Od
1 marca
2022 roku zapowiedziano obowiązkowe szczepienia dla medyków, nauczycieli
i służb mundurowych. n

panorama

Maspex przejmuje
producenta alkoholi
Grupa Maspex podpisała warunkową umowę z Roust Corporation na zakup
jej spółki zależnej (CEDC), która prowadzi całą działalność grupy Roust
w Polsce. W wyniku planowanej transakcji Maspex stanie się liderem rynku
wódki w Polsce i powiększy swoje portfolio o kolejne kultowe polskie marki
– Żubrówkę, Soplicę, Absolwent oraz Bols. Dzięki transakcji powstanie także
największa polska grupa spożywcza o obrotach przekraczających 11 mld zł.
To już 20 przejęcie firmy, w tym 9 w Polsce. Warunkiem wejścia w życie
umowy jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
CEDC to lider na rynku wódki
z udziałem powyżej 47 proc. (ilościowo) i największy importer zagranicznych alkoholi w Polsce. Posiada kultowe i historyczne portfolio wiodących marek wódki takich
jak: Żubrówka (legendarna polska
marka z blisko 500-letnią tradycją,

wolumenowy nr. 3 na globalnym
rynku wódki, obecna na 86 rynkach),
Soplica (światowy nr. 8), Absolwent
i Bols. Jest również dystrybutorem
m. in. win Carlo Rossi, Barefoot i Gancia oraz alkoholi kolorowych: Grant’s, Glenfiddich i Tullamore D.E.W.,
Metaxa, Jägermeister, Cointreau,

Campari, Aperol, czy Remy Martin.
Produkcja prowadzona jest w zakładach produkcyjnych w Obornikach
i Białymstoku. W 2020 roku spółka
uzyskała obrót ze sprzedaży na poziomie 5,7 mld zł. Niespełna
10 proc. sprzedaży jest
realizowane na rynkach zagranicznych, a produkty spółki trafiają do prawie
100 krajów
świata. Na bazie firmy CEDC,
Maspex planuje
zbudować kolejny,
mocny obszar swojej
działalności w oparciu
o kompetencje pracowników tej
spółki, nowoczesne zaplecze produkcyjne i wyjątkowe marki.

W transakcji Maspeksowi doradzali kancelaria prawna Rymarz-Zdort
oraz EY, który świadczył usługi finansowo-podatkowe. J.P. Morgan
działał jako jedyny doradca finansowy Roust Corporation przy
transakcji. Kancelaria
Skadden, Arps, Slate, Meagher &
Flom (UK) LLP
działała jako
radca prawny
Roust Corporation.
W 2020 r.
łączna wartość
rynku napojów alkoholowych wynosiła ponad 39 mld zł, z czego sprzedaż wódki odpowiadała za
34 proc. rynku i miała wartość powyżej 13 mld zł. n
REKLAMA
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Nowe znaki pomogą
wypromować
elektromobilność
2 grudnia 2021 r. weszły w życie przepisy pozwalające na montowanie
na sieci drogowej w Polsce znaków informujących o punktach ładowania
pojazdów elektrycznych. Zmiany dotyczą również wprowadzenia zbiorczych
tablic informacyjnych oraz znaków zapowiadających zbliżający się pas
wyłączenia na drodze ekspresowej.
Od teraz, kierowcy posiadający
pojazd elektryczny łatwiej znajdą
punkty do jego ładowania. Zmiany
w obowiązujących przepisach wprowadzają bowiem do
użytku znak
D-23b, któ
ry oznacza stację paliwową
z punktem ładowania pojazdów elektrycznych
oraz znak D-23c,
oznaczający punkt
ładowania pojazdów elektrycznych.
Wprowadzony został także znak
D-34b, czyli zbiorcza tablica informacyjna. Tablicę taką stosuje się
w przypadku konieczności umieszczenia w tym samym miejscu kilku
znaków informacyjnych o obiektach, takich jak np. stacja paliw, restauracja czy warsztat. Tablica może
też być uzupełniona o informację
o odległości do danego obiektu.
Znaki D-23b, D-23c oraz D-34b bę
dą sukcesywnie montowane na drogach zarządzanych przez GDDKiA.

Promocja elektromobilności
Celem wprowadzonych zmian
jest przede wszystkim promocja
elektromobilności i poprawa komfortu podróżowania przez osoby już
korzystające z pojazdów elektrycznych. Liczba takich pojazdów oraz
punktów ładowania w naszym kra-
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ju stale rośnie. Znaki, wskazujące lokalizację punktów ładowania, obowiązują też w innych krajach w Unii
Europejskiej.
Jak pokazały wyniki przeprowadzonej przez
GDDKiA
ankiety
dotyczącej
Miejsc
Obsługi Podróżnych
(MOP),
23 proc. respondentów
rozważa w najbliższym czasie zakup pojazdu
napędzanego paliwami alternatywnymi. 8 proc. badanych stwierdziło
też, że MOP-y powinny zostać wzbogacone o infrastrukturę do ładowania
pojazdów elektrycznych, a zdaniem
52 proc. osób wybudowanie takich
stacji na MOP-ach przyczyni się do
rozwoju elektromobilności w Polsce.
GDDKiA rozstrzygnęła już trzy
przetargi na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych na autostradach A1, A2 i A4 oraz drogach
ekspresowych S3, S7 i S8. W efekcie
tych postępowań podpisano łącznie
35 umów na budowę 55 stacji ładowania pojazdów elektrycznych na
MOP-ach kat. I. Pierwsze stacje zostały już oddane do użytku kierowców.

Nowe znaki na drogach
ekspresowych
Nowe przepisy wprowadziły także trzy nowe znaki uzupełniające:

listopad-grudzień

F-14d, F-14e i F-14f. Informują one
kierowców, podróżujących drogą
ekspresową, o zbliżającym się pasie
wyłączenia. Jest to rozwiązanie znane dotychczas z autostrad (tam jednak tło znaków jest koloru niebieskiego).

Podstawa prawna
Wprowadzenie zmian w oznakowaniu stało się możliwe dzięki
dwóm rozporządzeniom. Pierwsze
to rozporządzenie Ministra Infra-

struktury z dnia 12 października
2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na
drogach. Drugie to rozporządzenie
Ministrów Infrastruktury oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia
12 października 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie znaków
i sygnałów drogowych. n

Orlen wprowadza na stacje
innowacyjne etykiety
zasilane światłem
PKN Orlen konsekwentnie rozwija nowoczesną sieć stacji paliw, również
z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań. Tym razem Koncern sięgnął
po innowacyjną technologię wykorzystującą zasilanie fotowoltaiczne.
W sklepie, na jednej ze stacji Orlen w Warszawie pojawią się specjalne
etykiety zasilane światłem. To pierwszy etap rozwoju technologii, która
umożliwi wyświetlanie komunikatów dla klientów, m.in. informacji
o promocjach czy akcjach lojalnościowych.
PKN Orlen w ramach programu
Orlen Skylight Accelerator podpisał
list intencyjny o współpracy z firmą
Saule Technologies, która opracowała i produkuje pierwsze na świecie etykiety zasilane światłem, czyli
wykorzystujące perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne. To właśnie one
będą testowane w sklepie na stacji Orlen w Warszawie. Innowacyjne rozwiązanie umożliwi
zdalne zarządzanie wyświetlanymi na tych etykietach
komunikatami. Skróci także czas opisywania produktów i tym samym przyspieszy i zwiększy ich dostępność dla klientów.
Etykiety PESL (ang. Perovskite Electronic Shelf Label)
wykorzystują dostęp do światła
naturalnego lub sztucznego i nie
mają nic wspólnego z tradycyjnymi
bateriami. Ich energooszczędność
wpisuje się w strategię PKN Orlen,
który priorytetowo traktuje kwestie
zrównoważonego rozwoju i zmniej-

szenia oddziaływania na środowisko naturalne.
Innowacyjne etykiety wyposażone są w dwu- lub trójkolorowy wyświetlacz, na którym można pokazać
zarówno tekst, jak i grafikę. Dzięki

temu stanowią platformę dla reklam, anonsów o specjalnych ofertach czy akcjach promocjynych i lojalnościowych. n
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Działamy
zdecydowanie
KRZYSZTOF
STRZELECKI
prezes Amic Energy w Polsce
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Marka Amic jest w pełni dostępna na polskim rynku niecały trzeci rok, a już może
pochwalić się poważnymi sukcesami. Po zdobyciu tytułu największego franczyzobiorcy
sieci Subway® rozpoczęła współpracę z kolejnymi partnerami biznesowymi (Costa Coffee,
Uber Eats, Glovo, Pyszne.pl), stworzyła własny zespół rajdowy Amic Rally Team, a wreszcie
przygotowała ofertę franczyzową dla niezależnych właścicieli stacji paliw. O najnowszych
projektach sieci oraz o tym, jak przetrwała trudny czas pandemii, rozmawiamy na
łamach naszego magazynu z Krzysztofem Strzeleckim, prezesem Amic Energy w Polsce.
Rozmawiał
Edwin Kaniuk

M

Mieliśmy okazję rozmawiać w ubiegłych latach dwukrotnie. Dotychczas poruszane w wywiadach kwestie odnosiły się do pracy
sieci stacji Amic w warunkach stabilnego rynku. Jak wpłynęła na
Państwa sieć pandemia Covid-19? Czy marzec 2020 roku był cezurą,
która na dobre zmieniła standardy pracy w Państwa sieci?

Bardzo dobrze pamiętamy początek marca 2020 roku. Nasze
plany rozwojowe były bardzo dynamiczne. Byliśmy w trakcie przebudowywania dwóch świeżo zakupionych stacji w Cieszynie.
Nagle okazało się, że Covid-19 dotarł już także do Polski. Wtedy
najważniejsze było dla nas zadbanie o bezpieczeństwo naszych
pracowników i klientów. Musieliśmy przystosować stacje do
nowych wymogów. Na początkowym etapie pandemii nie było
jeszcze jasne, które z wymogów są obowiązujące, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzeniu autorskich zabezpieczeń. W strefach kas zamontowaliśmy ekrany z pleksi, oddzielające sprzedawców od klientów. Wprowadziliśmy środki ochrony osobistej takie,
jak maseczki i rękawiczki. Dosyć szybko udostępniliśmy klientom
urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk. Rozszerzyliśmy także
kategorię produktów higienicznych, wprowadzając do niej:
maseczniki ochronne oraz płyny do dezynfekcji – które na
początku pandemii były bardzo poszukiwane przez klientów.
Uważam, że udało nam się szybko zareagować na potrzeby rynkowe, które wymusiła pandemia.

A co w tym czasie działo się z natężeniem ruchu i sprzedażą na Państwa stacjach?
W pierwszym tygodniu obserwowaliśmy duże wzrosty sprzedaży – klienci przyjeżdżali tankować auta w drodze do dyskontów
i marketów po zapasy produktów spożywczych. Potem nastąpiło
tąpnięcie sprzedaży związane z wprowadzeniem lockdownu.
Wtedy cały czas pracowałem w naszym warszawskim biurze i okazało się, że przez kilka tygodni byłem ostatnim klientem hotelu.
Kiedy hotel, w którym mieszkałem, został zamknięty, wraz z jednym z dyrektorów przenieśliśmy się do hotelu przy opustoszałym

już Okęciu. To był bardzo trudny okres także dla naszej firmy.
Musieliśmy dostosować pracę biura do nowych warunków. Zaproponowaliśmy pracownikom home office. W pierwszej chwili ta
forma pracy cieszyła się powodzeniem. Natomiast potem zespół
dosyć szybko wrócił do biura (w naszej firmie, jak w większości
korporacji, nie ma obligatoryjnego trybu home office), które jest
bardzo przestrzenne, a w związku z tym także bezpieczne.
Kiedy udało nam się wypracować standardy bezpiecznej pracy,
co było priorytetem, kolejne decyzje, jakie musieliśmy podjąć,
dotyczyły kwestii kosztowych. Musieliśmy zrekompensować niższe przychody wynikające z wyhamowania sprzedaży, w tym
szczególnie paliw – trend ten utrzymywał się przez kilka miesięcy.
W trakcie pandemii nie udało nam się osiągnąć wolumenów
sprzedaży z przełomu 2019 i 2020 roku. W zamian za to dosyć
szybko udało nam się osiągnąć wzrosty sprzedaży w kategorii
artykułów pozapaliwowych. Na początku spadła nam również
sprzedaż oferty gastronomicznej, ale w kolejnym etapie pandemii
udało nam się odbudować wyniki tej kategorii.
Podpisaliśmy umowy z zewnętrznymi partnerami, zajmującymi
się dowozem produktów gastronomicznych oraz spożywczych do
klientów. To był bardzo dobry ruch. Wtedy w najlepszy sposób
zaczęliśmy wykorzystywać siłę współpracy z naszym kluczowym
partnerem, marką Subway®, która także w okresie pandemii bardzo dobrze sprawdzała się na stacjach.

Cała gastronomia została zamknięta, a oferta stacyjnych przekąsek
na wynos właściwie nie zmieniła formuły działania?
Trend ten dotyczył przede wszystkim Subway’a, bo co ciekawe,
konsumenci mniej bali się tej oferty niż np. hot dogów dostępnych
w klasycznych stacyjnych konceptach. Myślę, że było to efektem
przede wszystkim rygorystycznych procedur bezpieczeństwa
i higieny żywności funkcjonujących w sieci Subway®. Przed zrobieniem każdego Suba sprzedawca dezynfekuje ręce, zakłada nowe
rękawiczki – warto jeszcze raz podkreślić, że nie jest to wymóg
listopad-grudzień
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pandemiczny, tylko standard, który funkcjonuje w sieci od dawna.
Klienci, którzy znają sieć, wiedzą o wysokich standardach obsługi
i zapewne dlatego mniej się boją korzystać z jej oferty w okresie
pandemii. Należy zaznaczyć, że od marca 2020 roku sprzedaż hot
dogów oraz całej kategorii gorących napojów bardzo mocno spadła. Choć akurat spadek wyników kategorii kawy wynikał z regulacji, wedle których nie można było samodzielnie pobierać kubków,
tylko pracownik zza lady wydawał zapakowane pakiety zawierające akcesoria, takie jak kubek czy wieczko. W ten sposób interpretowano wprowadzone przepisy, w efekcie czego w wielu miejscach
nawet zamykano wyspy kawowe i wydawano gorące napoje z ekspresu umiejscowionego za ladą.

tkały się ze zrozumieniem pracowników. Myślę, że dzięki okazanemu zrozumieniu i zaufaniu nasz cały zespół dosyć szybko podjął
decyzję o powrocie do biura – nikt ich do tego nie zmuszał. Jesteśmy retailerem, musimy być z klientem, bo tego wymaga od nas
specyfika naszej pracy. Nie możemy sobie pozwolić na zdalną
obsługę, jak niektóre branże czy wręcz całe sektory w Polsce.

Jednak niektóre sieci argumentowały swoje decyzje o ograniczeniu
sprzedaży strachem pracowników przed kontaktem z klientami;
lękiem managerów, że nie uda im się utrzymać zespołów, a tym
samym ciągłość pracy placówek byłaby zagrożona.

Krzysztof Strzelecki i Edwin Kaniuk

Interesujący jest wątek interpretacji
przepisów. Czy w tym zakresie korzystali Państwo z pomocy prawników lub konsultowali Państwo te
kwestie z Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, której
członkiem jest Amic Energy?
Jak niektórzy pamiętają, na poc zątku pandemii co tydzień, a czasami nawet kilka razy w tygodniu,
odbywały się konferencje przedstawicieli rządu oraz Ministerstwa
Zdrowia, podczas których podawano informacje o kolejnych obostrzeniach. Za każdym razem konsultowaliśmy nowe regulacje z prawnikami, a ponadto dosyć często
uczestniczyliśmy w dyskusjach organizowanych przez POPiHN. Nie ukrywam, że ważnymi wskazówkami
były dla nas decyzje podejmowanego przez konkurencyjne sieci,
głównie te zbliżone do kręgów rządowych i ministerialnych, jeżeli
możemy tak to nazwać.
Do wszystkiego jednak staraliśmy się podchodzić ze zdrowym
rozsądkiem – świadczy o tym chociażby fakt, że home office dla
naszych pracowników nie był obligatoryjny, o czym już wspominałem. Także terenowi pracownicy
naszego biura nie pracowali z domu,
ale byli w terenie, jeździli na stacje.
Nie mogliśmy zostawić naszych
sprzedawców samych – oni w tym
trudnym czasie nie mieli wyboru,
obsługiwali bezpośrednio klientów,
ponosili ryzyko. W naszej sieci wszyscy obsługujemy klientów, błędem
jest sprowadzanie wyobrażenia
o obsłudze tylko do relacji klientsprzedawca. Nasze decyzje spo-
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Trudno mi uwierzyć w to, żeby w zależności od szyldu sieci
nastawienie pracowników tak bardzo się różniło. Nasi pracownicy
wykazali się dużą odpowiedzialnością i zrozumieniem. Daliśmy im
tak dużo środków bezpieczeństwa, by mieli komfort pracy w
warunkach pandemii. W naszej sieci zdarzały się jedynie takie
sytuacje, że na zmianach jednoosobowych zamykaliśmy stacje na
noc – ale podkreślam, że były to sytuacje wyjątkowe i sporadyczne. Wszystko jest kwestią odpowiedniego zarządzanie kryzysem, a przede wszystkim rozmów z pracownikami.

W tym aspekcie nie zmieniło się wiele. Na co dzień blisko współpracujemy z naszymi ludźmi, mamy zaplanowane budżety, które
są dopasowane do specyfiki danej stacji i jej lokalizacji – wynikają
one częściowo z wyników sprzedaży, liczby transakcji. Te warunki
zostały dopasowane do pracy w okresie pandemii. Nie zawsze
motywatory finansowe są najistotniejsze.

Czy poza starannym zabezpieczeniem warunków pracy posługiwali się Państwo dodatkowymi środkami motywacyjnymi?

Jak wspominałem, musieliśmy reagować na bieżąco. Zespół
zarządzający na poziomie dyrektorów spotykał się ze mną praktycznie codziennie, choćby w formie telekonferencji. Decyzje rządzących potrafiły zmienić się w jednym tygodniu, z dnia na dzień.
Zdarzało się, że w ich efekcie, tak
szybko jak to możliwe, musieliśmy
wydrukować nowe materiały informujące pracowników i klientów
o zmienionych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących w sklepach na stacjach naszej sieci. Można
powiedzieć, że cały czas utrzymywaliśmy sztab kryzysowy, który na
bieżąco podejmował decyzje. Jedną
z nich było pozostawienie otwartych sklepów – a nie na przykład
wprowadzenie sprzedaży z okienka,
co niektóre z konkurencyjnych sieci
praktykowały. Ograniczenie sprzedaży przełożyłoby się na jeszcze
większe spadki obrotów, ale także
na postrzeganie sieci, w momencie
kiedy kraj przecież musiał funkcjonować, a biznes tym bardziej nie
mógł sobie pozwolić na to, aby całkowicie się zamknąć.
Niech świadczy o tym fakt, że
w okresie pandemii sprzedaż flotowa na naszych stacjach bardzo
się rozwinęła. Polski transport
w okresie pandemii bardzo szybko
dokonał optymalizacji. Dużo firm
zaczęło pracować dla dostawców
usług kurierskich, którzy w tym czasie notowali znaczne wzrosty obrotów.
Nasza sieć w przeważającej mierze ma charakter miejski. Obiekty
szczególnie w lokalizacjach, gdzie
były jednymi z nielicznych punktów
handlowych w okolicy, obroniły się
pod względem obrotów. Jako
branży całkiem nieźle udało nam
się przetrwać najtrudniejszy okres
pandemii, kiedy obowiązywały najFot. Karolina Jóźwiak

Jakie jeszcze ważne decyzje musieli Państwo podejmować w trakcie
pandemii?
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większe obostrzenia. Nie zostaliśmy tak poturbowani, jak gastronomia, hotelarstwo, turystyka i wiele innych branż, które po prostu z dnia na dzień kompletnie straciły dochód.
Pandemia nie wyeliminowała ruchu aut osobowych. Warto zajrzeć do statystyk i sprawdzić, jak w zeszłym roku wzrosła sprzedaż
małych, używanych samochodów. Wiele osób, które musiały
dojeżdżać do pracy, dla utrzymania dystansu i izolacji, zrezygnowało z transportu miejskiego wybierając transport indywidualny.
Ten trend był bardzo korzystny dla firm zajmujących się wypożyczaniem samochodów.
Dodajmy, że także w naszej branży sprzedaż w pandemii nie
była jednolita. W 2020 roku w okresie wakacyjnym, kiedy notowaliśmy mniej zakażeń, Polacy po miesiącach w zamknięciu wyruszyli na wakacje i w przeważającej mierze rozjechali się po Polsce.
Mało osób podróżowało za granicę ze względu na restrykcje,
a poza tym nadal obawiano się dalszych podróży. Wzmożony ruch
na autostradach w tamtym okresie pozwolił zarobić koncernom,
a ruch miejski znowu nieco się zmniejszył. I choć nasze wyniki za
lipiec i sierpień 2020 r. były nieco gorsze dla średniej firm zrzeszonych w POPiHN, to w ujęciu całorocznym średnio stacje Amic
wypadały pod względem wyników sprzedaży lepiej, niż średnie
wyniki stacji pozostałych firm z POPiHN. To pokazuje, że nasze
działania w trakcie pandemii były skuteczne.

A jakie jest Państwa nastawienie po minionych dwóch latach? Jakimi wyzwaniami rynkowymi kończy się ten rok? Pozostała niepewność czy może mają Państwo poczucie, że są przygotowani do zmierzania się z czwartą falą wirusa w gospodarce?
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Uważam, że jako społeczeństwo i kraj dobrze przygotowaliśmy
się do funkcjonowania w pandemii, spodziewamy się kolejnej fali
i jej konsekwencji. Wydaje mi się, że obywatele, klienci zachowują
się dosyć rozsądnie, w dużej mierze jesteśmy zaszczepieni, co też
będzie miało wpływ na przebieg kolejnej fali. Należy pamiętać, że
pandemia to nie jedyny czynnik, który wpływa na nasz biznes.
Spójrzmy chociażby na rynki światowe i ceny ropy naftowej,
które obecnie są bardzo wysokie. Generalnie mamy dosyć trudną
sytuację na rynku cen paliw, która jest bardzo złożona i wynika
z wielu czynników często nierynkowych.

Czy ta sytuacja wpływa na Państwa strategię komunikacji marki?
Pamiętam z naszych wcześniejszych rozmów, że zawsze chcieli Państwo pozycjonować sieć Amic Energy jako detalistę dostarczającego
wysokiej jakości paliwa w konkurencyjnych cenach.
Tak, zawsze chcieliśmy z jednej strony podążać za rynkiem,
z drugiej zaś oferować dobre, przystępne ceny. Przez wiele lat byliśmy postrzegani jako sieć, która oferuje dużo niższe ceny paliw, ale
równocześnie wtedy jakość naszych usług była niższa, stacje czekały na modernizacje. Natomiast dziś, kiedy mamy już 82 lokalizacje po przebudowie, czyli ponad 2/3 sieci działa już w nowym koncepcie, wchodzimy do segmentu premium, nie mamy się czego
wstydzić, jeżeli chodzi o jakość naszych stacji, jakość naszych
usług i tego co oferujemy. Nadal jednak chcemy być postrzegani
jako sieć atrakcyjna cenowo, która nie wykracza poza ceny oferowane przez naszych głównych konkurentów – podążamy w polityce cenowej za nimi.
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Obecnie najważniejsze jest dla nas dokończenie modernizacji
82 ze 116 stacji do końca 2021 roku. Również do końca roku na
53 stacjach Amic Energy będą działały koncepty marki Subway®,
a w przyszłym roku restauracje tej amerykańskiej sieci pojawią się
na kilkunastu kolejnych stacjach Amic.

Czy współpraca z dużymi, zewnętrznymi partnerami wpisuje się
w Państwa strategię budowy rozpoznawalności marki?
W tej chwili, głównie działamy w social mediach i rozwijamy te
kanały komunikacji z klientami. Naszą komunikację w znacznej
mierze skupiamy wokół projektu Amic Rally Team, własnego
zespołu rajdowego, który powołaliśmy na początku tego roku.
Podjęliśmy decyzję, aby zamiast sponsorować lub inwestować
w kierowcę rajdowego, tworzymy własny team, dzięki czemu sami
o wszystkim będziemy mogli decydować. Do współpracy wybraliśmy zespół żeński, wyjątkowy, tak naprawdę pierwszy taki w formule Rally. Naszym kierowcą została Agnieszka Załęcka z pilotką
Karoliną Baćkowską. W międzyczasie do naszego zespołu dołączył
drugi, doświadczony kierowca – Kamil Bolek ze swoim pilotem
Łukaszem Jastrzębskim, który chciał powalczyć w R3, czyli nowej
klasie Rally.
Staramy się mocno wykorzystywać ten kanał komunikacji
z klientami – m.in. organizując spotkania z kierowcami i konkursy
dla klientów. Motyw własnego Teamu Rally wykorzystujemy do
promocji na naszych stacjach. Na przykład w okresie wakacyjnym
zorganizowaliśmy trzymiesięczną promocję pt. Weekendy rajdowe,
w ramach której promowaliśmy paliwa premium, a w wybranych
terminach i w wybranych lokalizacjach organizowaliśmy eventy

z udziałem naszych kierowców, komunikując te aktywności
w social mediach.
Amic Energy to mała sieć, dlatego nie jesteśmy w stanie konkurować z ogromnymi budżetami marketingowymi, którymi dysponuje konkurencja (reklamy o ogólnopolskim zasięgu w radiu czy
telewizji). Obecnie też nasza sieć nie ma pełnego pokrycia w Polsce, co mam nadzieję, że za chwilę zmieni nasza oferta franczyzowa dla właścicieli stacji paliw.
W 2022 r. na pewno będziemy chcieli być widoczni za pośrednictwem sportów motorowych, które są naturalnym łącznikiem
biznesu paliwowego z klientami.

Amic Rally Team to znak rozpoznawczy dla Państwa oferty paliwowej. Czy można powiedzieć, że takim znakiem rozpoznawczym
oferty nonfuel na stacjach Amic jest Subway®?
Dokładnie tak. Jako kolejna firma udowodniliśmy, że Subway®
jako partner dla sieci stacji paliw jest najbardziej optymalnym
i najbardziej efektywnym rozwiązaniem. Z perspektywy niewielkiej firmy paliwowej i retailowej, jaką jesteśmy, tworzenie i rozwijanie swojego własnego konceptu foodowego jest bardzo trudne
i osiąganie zwrotów z tej aktywności nie jest łatwe. Właściwym
rozwiązaniem dla naszej sieci było podjęcie współpracy z Subway’em, który daje nam z jednej strony olbrzymie wsparcie, my z drugiej strony dajemy mu łatwe dotarcie do setek tysięcy klientów
odwiedzających nasze stacje przez cały rok. Pomagamy Subway’owi w budowaniu rozpoznawalności marki, bo jest to koncept
franczyzowy, czyli my w tej formie współpracy inwestujemy bardzo wiele i nie mam wątpliwości, że już wkrótce Subway® pojawi
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się w następnych sieciach stacji
paliw. Stanie się tak, bo jestem przekonany, że jest to rzeczywiście najlepszy możliwy food concept dla
sieci stacji – najłatwiejszy do pozyskania, najskuteczniejszy i sprzedający najwięcej. Sprzedajemy naprawdę dużo oferty tego konceptu
w porównaniu z innym produktami
dostępnymi na naszych stacjach.
Jednocześnie nie rezygnujemy
z naszego konceptu Food Point,
który będzie się rozwijał w pozostałych produktach – w takich driverach jak hot dogi czy kawa.

Czy Państwo nadal są największym
franczyzobiorcą Subway’a w Polsce?
Tak, mamy 51 lokalizacji (do końca
2021 r. będzie ich 53) i w podobnym tempie do dotychczasowego
będziemy rozwijali współpracę
w kolejnym roku. Jako pojedynczy
franczyzobiorca skupiamy największą liczbę lokali zarówno wśród stacji
paliw, jak również pozostałych multifranczyzobiorców prowadzących
swoją działalność na terenie Polski.

Skoro wspomniał Pan o kategorii
kawy, czy mógłby Pan przy tej okazji
zdradzić nieco szczegółów na temat
współpracy z Costa Coffee, którą zainicjowali Państwo w tym roku?
Tak, testujemy się wzajemnie
z Costą i jestem bardzo zadowolony
z dotychczasowych efektów współpracy. Po dokonanym przejęciu Coca-Cola wniosła wiele swojej
wybitnej ekspertyzy w markę Costa Coffee.

Czy warunki Państwa współpracy to standardowy model oferowany
sieciom, czy może Państwa firmy wspólnie opracowały nowy, indywidualny model współdziałania?
Zaczynając od początku – projekty retailu paliwowego z Costą
pochodzą z czasów, kiedy firma była oddzielną organizacją, miała
swoją strategię rozwoju, a w szczególności konceptu Costa
Express, czyli automatów vendingowych. Natomiast po przejęciu
Costy przez Coca-Cola Hellenic, czyli dystrybutora Coca-Coli na
rynku polskim, tam powstał Coffee Team, czyli część organizacji,
która zajmuje się rozwijaniem konceptów kawowych. To nie tylko
dotyczy Costy, ale również Caffe Vergnano. Ten koncept jest głównie ukierunkowany na budowanie rozpoznawalności marki Costa
i sprzedaż kawy premium pod marką Costa. Natomiast sprawą
drugorzędną dla firmy jest kwestia sprzętowa.
My staniemy się pierwszą siecią, która będzie sprzedawać kawę
Costa z własnych urządzeń, oczywiście pod brandem, przy solid-
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nym wsparciu marketingowym najlepszego jakościowo ziarna –
ponieważ Coca-Cola dba o jakość swoich produktów i to jest jednym z czynników dla nas istotnych w podejmowaniu takiej współpracy. Chcemy mieć powtarzalność, chcemy mieć doskonałe
wsparcie marketingowe, chcemy mieć doskonałą jakość, bo ta
jakość nie może podlegać żadnym kompromisom. No i oczywiście
budowanie wolumenu sprzedaży, bo do tego dążymy, żeby zwiększać sprzedaż.
Marka Costa na polskim rynku rośnie od wielu lat, staje się coraz
bardziej rozpoznawalna, jest coraz bardziej promowana, nie tylko
poprzez sieć swoich kawiarni, ale również poprzez sprzedaż
samego produktu w sieciach sprzedaży detalicznej i to daje nam
przekonanie, że jeśli test, który prowadzimy dzisiaj wypadnie
pozytywnie, to będziemy ten nowy format współpracy rozszerzać
na pozostałe stacje.

Projekt został zainicjowany w czerwcu 2021 roku. Bierze w nim
udział pięć pilotażowych lokalizacji. Kiedy planują Państwo zakończyć testy?
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moment są Pana wrażenia w zakresie efektów współpracy?
Wygląda na to, że jest dobrze!
(Śmiech)

Do tej pory to Państwo chętnie korzystali z oferty franczyzowej partnerów. W tym roku Państwa firma
dołączyła do grona sieci stacji
umożliwiających współpracę franczyzową.

Testy potrwają do końca bieżącego roku. Chcemy dać sobie
dużo więcej czasu, żeby móc ocenić na przestrzeni większej części
roku, jak wygląda sprzedaż w poszczególnych sezonach. Oczywiście robimy ten test na bazie stacji referencyjnych, które porównujemy ze stacjami, na których zastosowaliśmy ziarna Costy.

Czy liczą Państwo również na to, że współpraca z rozpoznawalnym
graczem, jakim jest Costa, podobnie jak współpraca z Subway’em,
będzie stymulowała wolumeny sprzedaży?
Tak, po raz kolejny chcemy się przekonać, czy związanie się
z dużą, poważną marką daje synergie dla naszej marki, która
w wielu wypadkach dysponuje doskonałymi lokalizacjami. Klienci
ze względu na tę współpracę częściej będą przyjeżdżać na nasze
stacje. Tworzenie własnej marki, budowanie jej od zera nie umożliwiłoby nam dotarcia do takiej części rynku, po jaką możemy sięgnąć razem z zewnętrznymi partnerami.

Zanim poznają Państwo wyniki testów i podejmą decyzję odnośnie
dalszej współpracy z Costą, czy mógłby Pan zdradzić jakie na ten

Franczyza to jest naturalny kanał
rozwoju sieci, która ma już ugruntowaną markę i która ma fajny koncept. My jesteśmy młodziutką marką,
nie ulega wątpliwości, że dopiero
zaczęliśmy, ale już się wbiliśmy
w świadomość klientów. Przede
wszystkim dysponujemy już bardzo
doświadczonym zespołem, większość z nas pracuje w branży paliwowej od wielu, wielu lat. W tym
roku pozyskaliśmy m.in. naszego
starego, dobrego przyjaciela –
Dariusza Raczyńskiego, który wcześniej pracował m.in. dla Statoila czy
dla Lotosu. Wreszcie zdecydował
się przyjść do nas! (Śmiech!)
Ludzie chcą z nami pracować, bo
zgodnie z obietnicą zawartą
w naszym głównym haśle marketingowym – Tworzymy miejsca dobrej
energii! Tu się po prostu fajnie pracuje. Jako prezes tworzę taką firmę,
w której sam chciałbym przebywać.
Wszyscy pracujemy na ten sam sukces, ale jeśli odnosimy porażkę, to
także robimy to wspólnie, nie szukamy kozła ofiarnego. Dążenie
do konfliktu, to najgorsza z możliwych dróg, która finalnie niszczy
od wewnątrz organizację. Staramy się tworzyć taką atmosferę,
żeby ludzie tu przychodzili, bo lubią tę firmę. A jednocześnie, jak
ktoś jej nie lubi, nie chce z nami współpracować albo tworzy złą
atmosferę, to z takimi osobami rozstajemy się. Ludzie, którzy wnoszą ferment, psują od wewnątrz organizację.

W czerwcu 2019 roku zakończyli Państwo rebranding sieci, zatem
marka Amic jest w pełni obecna na polskim rynku stosunkowo krótko. Równo dwa lata później zdecydowali się Państwo umożliwić
partnerom współpracę franczyzową. To duże tempo zmian.
Działamy zdecydowanie, bo nie mamy na co czekać. Proces
pozyskiwania partnerów franczyzowych jest długotrwały. Większość dobrych, atrakcyjnych, niezależnych stacji na rynku działa
pod jakąś marką. To są umowy wieloletnie, zatem rozmowy na
temat współpracy trzeba rozpoczynać już teraz, żeby za 2 lub 3 lata
móc je sfinalizować, kiedy akurat będzie kończył się kontrakt
z obecnym partnerem. Dlatego lepiej zacząć wcześniej i mieć wię-
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cej czasu na rozbieg. W początkowym okresie planujemy rozwijanie kilku stacji rocznie, dopiero potem zakładamy możliwość zaistnienia efektu kuli śnieżnej, kiedy będziemy w stanie otwierać od
kilkunastu do kilkudziesięciu stacji rocznie. Nie wiemy, kiedy
dokładnie to nastąpi, bo zwyczajnie nie da się tego przewidzieć.
Natomiast już dzisiaj prowadzimy wiele zaawansowanych rozmów
z potencjalnymi partnerami, w efekcie których na pewno w przyszłym roku do naszej sieci dołączy kilka stacji franczyzowych.
Mamy bardzo doświadczonego managera, który zna rynek, jest
bardzo zaangażowany, wierzy w naszą markę, zna jej atuty.
W oparciu o nasze bogate doświadczenia stworzyliśmy wspólnie
bardzo atrakcyjną umowę. Niewątpliwym atutem naszej marki jest
jej świeżość, ale to elastyczność umowy jest zaletą, która przewyższa wszystkie pozostałe. Chcemy traktować naszych franczyzobiorców jako prawdziwych partnerów. Ja mam osobiste doświadczenia z poprzednich firm, gdzie franczyzobiorcy zawsze byli
petentami franczyzodawcy. My w tym wypadku chcemy wspólnie
budować biznes, między innymi dlatego, że nasza marka nie jest
tak mocno rozpoznawalna. Nie chcemy być dla nich tym typem
współpracownika, który przychodzi i rzuca na stół umowę, której
żadnego punktu nie można zmienić.
Chcemy zaoferować elastyczne warunki współpracy, które będą
dopasowane do potrzeb franczyzobiorcy, tak aby nasze firmy były
zdolne osiągnąć synergię. Jeżeli franczyzobiorca chce pewne
aspekty umowy zapisać inaczej lub chce skorzystać tylko z części
oferowanych rozwiązań, to jesteśmy w stanie negocjować. Natomiast niezależnie od wszystkiego oferujemy naszym partnerom
wsparcie w każdym aspekcie prowadzenia biznesu. Wiemy, że
rynek właśnie tego oczekuje.

W jaki jeszcze sposób chcą Państwo wyróżnić swoją ofertę na tle
rozwiązań prezentowanych przez konkurencyjne sieci? Z tego co rozumiem, elastyczność wyklucza oferowanie tzw. „twardej franczyzy”, jak więc planują Państwo pozycjonować swoją ofertę na rynku?
Myślę, że znajdziemy się gdzieś pośrodku stawki. Jeżeli spotkamy partnera, który będzie chciał, żebyśmy ułożyli mu od A do Z
sklep i będzie chciał, żeby jego stacja wyglądała tak, jak te najlepsze w naszej sieci, to dopracujemy wszystko zgodnie z jego oczekiwaniami i obiekt nie będzie odróżniał się od innych z sieci. Jeśli
natomiast będzie to partner, który stwierdzi, że ma swoje sprawdzone rozwiązania sprzedażowe, z których nie chciałby rezygnować, wykorzystywać je równolegle do naszej oferty, to my w takim
wypadku również będziemy w stanie dostosować się do jego
potrzeb. I to dotyczy wielu aspektów współpracy.
Natomiast w pewnych aspektach będziemy wymagali dostosowania się do standardów naszej sieci. Mamy swoje marki własne,
kampanie promocyjne, marketing sieci, spójny design. Współpracujemy z businessmanami, którzy działają racjonalnie, liczą pieniądze – będziemy więc potrafili znaleźć wspólny język i ustalić najlepsze środki do osiągnięcia wspólnych celów. Poznałem wielu
franczyzobiorców i wiem, którzy z nich chętnie zwiążą się z nami,
bo wyznają takie same wartości jak my.

A czym Państwo będą się kierowali przy wyborze partnerów? Czy
interesują Państwa konkretne lokalizacje?
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Tak naprawdę szukamy partnerów, zarówno w lokalizacjach,
w których już mamy swoją sieć, ale też, i to jest nasz główny kierunek, chcemy rozszerzać sieć o miejsca, gdzie są tak zwane białe
plamy. A wiąże się to również z tym, że mamy bardzo duży udział
sprzedaży flotowej w naszej sieci, co jest bardzo istotnym argumentem dla naszych potencjalnych partnerów. Chcemy wzmacniać segment flotowy, ale żeby to zrobić, nasza sieć musi zacząć
rosnąć, co najefektywniej można osiągnąć właśnie we współpracy
z partnerami. Na ile znam rynek, duże koncerny i korporacje działają w ten sposób, że starają się przyciągać flotę do lokalizacji własnych. Można powiedzieć, że my chcemy zaprosić partnerów do
tego, aby oni również mogli zyskać na obsłudze tego potężnego
ruchu. Chcemy dzielić się biznesem i to najlepiej powinno przemawiać do naszych partnerów.

Jak zainteresowani współpracą partnerzy najłatwiej mogą się
z Państwem skontaktować?
Prowadzimy komunikację m.in. za pośrednictwem prasy branżowej, ale mamy również ciekawy program dla naszych pracowników, który umożliwia pozyskiwanie kontaktów dla działu franczyzy. Już teraz obserwujemy rosnącą skuteczność tego rozwiązania. Poza wszystkim opieramy nasze działania na rozeznaniu rynku
i długoletnim doświadczeniu pracowników terenowych, którzy
współpracują z działem franczyzy. Oczywiście najkrótsza droga
kontaktu z nami to wizyta na stronie amicenergy.pl, gdzie
w zakładce „franczyza” zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje, dzięki którym właściciele mogą zapoznać się z naszą ofertą
i gdzie znajdą kontakt do nas.

A jakie jest Państwa podejście do paliw alternatywnych? Czy nadszedł już czas na elektromobilność w sieci Amic?
Stawiamy ładowarki we współpracy z GreenWay’em. Ładowarki
działają już na siedmiu naszych stacjach. W pierwszej fazie projektu wprowadzimy usługę ładowania na 50 naszych stacjach, zaś
w kolejnym etapie usługa ta będzie dostępna na wszystkich stacjach własnych Amic w Polsce. Każdy obiekt wyposażamy w jedną
ładowarkę. Moc urządzeń ładujących dobieramy w zależności od
przyłączy, jakimi dysponuje GreenWay w danej lokalizacji. Obecnie
na naszych stacjach klienci mogą ładować auta z mocą od 50 do
150 kW.

W jakiej perspektywie czasowej w sieci Amic usługa będzie dostępna na 50 stacjach?
Chcielibyśmy, żeby stało się to jak najszybciej, jednak uzyskiwanie pozwoleń jest na tyle długotrwałe i uciążliwe, że nie sposób
przewidzieć, ile potrwa taki proces. Zainicjowaliśmy współpracę
z GreenWay’em ponad 1,5 roku temu i jak na razie udało nam się
wdrożyć usługę ładowania w siedmiu lokalizacjach. Mam nadzieję,
że przyspieszymy ten proces dając GreenWay’owi możliwość
korzystania z naszych przyłączy tam, gdzie mamy własne stacje
transformatorowe. Ostatecznie jednak wszystko zależy od współpracy z lokalnymi urzędami.
Bardzo cenimy współpracę z GreenWay’em. Mają największą
sieć, w oparciu o którą tworzą abonamenty.

Dziękuję bardzo za rozmowę!
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podsumowanie wydarzenia
Pierwsze w Polsce po lockdownie, a zarazem najważniejsze w naszym kraju
spotkanie branży stacji paliw, sklepów convenience oraz konceptów kawowych
i gastronomicznych z ogromnym powodzeniem odbyło się 20 września
w Marriott Warsaw Hotel. Nowe przyjaźnie branżowe i biznesowe, wymiana
doświadczeń, czy dyskusje na temat nadchodzących trendów pozostaną z nami
z pewnością na długo. Dziękujemy Państwu, że okazaliście nam wielkie zaufanie
tak licznie przybywając na spotkanie właścicieli, managerów, kupców oraz
dostawców branży stacji paliw, sklepów convenience oraz konceptów
kawowych i gastronomicznych.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:
BROG B2B, wydawca magazynu STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE, tel. 664 463 083, biuro@brogb2b.pl
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W imieniu własnym i całego zespołu BROG B2B chcę
podziękować z udział w jubileuszowym XX Forum
PetroTrend® 2021. Jest mi niezmierne miło, że uczestnicy
tak licznie pojawili się na wydarzeniu oraz wzięli udział
w panelach dyskusyjnych i spotkaniach z dostawcami.
Jestem dumny z całego naszego zespołu, że mimo wielu
przeciwności spowodowanych pandemią, dołożył
wszelkich starań, by konferencja już po raz dwudziesty
mogła odbyć się w niezmienionej formule. Frekwencja
świadczy o tym, że była to dobra, warta wysiłku decyzja.
Państwo także byliście spragnieni rozmów, spotkań,
wymiany pomysłów. Zapewniam, że będziemy dokładać
wszelkich starań, aby każda z edycji była jeszcze bardziej
wartościowa pod względem merytorycznym, a jej
organizacja przebiegała wyłącznie na najwyższym
poziomie
– powiedział Rafał Madyński, prezes zarządu BROG B2B.
Merytoryka
Tegoroczne Forum składało się
z czterech bloków tematycznych.
W gronie najwybitniejszych praktyków i ekspertów rozmawialiśmy
o rozwoju polskiej branży stacji paliw; innowacjach technologicznych
i marketingowych; wynikach sprzedaży produktów pozapaliwowych;
najnowszych trendach i rozwoju
oferty gastronomicznej. Nie zabrakło licznych odniesień do pandemii
koronawirusa i jej wpływu na dzia-

łanie sieci stacji oraz koncernów
paliwowych.
Pierwszy z paneli nosił tytuł
„Branża paliwowa czy energetyczna – w obliczu nowych strategii”.
Referat wprowadzający pt. „Rynek
paliw płynnych w obliczu pandemii” wygłosił Krzysztof Romaniuk,
dyrektor ds. analiz rynku paliw
w Polskiej Organizacji Przemysłu
i Handlu Naftowego (POPiHN). Kolejną prezentację pt. „LPG w Polsce.
Rynek, wybrane zagadnienia, w
listopad-grudzień
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business
speed dating

tym propozycje nowelizacji ETD”
przedstawił uczestnikom Andrzej
Olechowski dyrektor generalny
Polskiej Organizacji Gazu Płynnego
(POGP). Późniejszą dyskusję moderował Edwin Kaniuk redaktor magazynu „Stacja Benzynowa & Con
venience Store”, portalu Petrolnet.
pl oraz współorganizator XX Forum
PetroTrend® 2021. Udział w niej
wzięli:
– Stanisław Barański, dyrektor działu strategii, PKN Orlen
– Oleksandr Koliakin, dyrektor generalny ds. rynku detalicznego na
Europę Środkowo-Wschodnią,
Shell
– Bartosz Kubik, prezes zarządu,
Ekoen
– Andrzej Olechowski, dyrektor generalny, POGP
– Adam Sikorski, prezes zarządu,
Unimot
– Leszek Wiwała, prezes, POPiHN.
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Po krótkiej przerwie kawowej
i echach emocjonujących dyskusji
minionego panelu przyszła pora na
drugi blok tematyczny pt. „Convenience store jutra – rozwój, innowacje, weryfikacja potencjału”.
Merytorycznego wprowadzenia
dokonał Andrzej Musiał, Senior Manager, KPMG referując swoje rynkowe spostrzeżenia w prezentacji
pt. „Przyszłość kanału convenience
w Polsce i Europie”. Następnie dyskusję – moderowaną przez dra Tomasza Zawadzkiego, niezależnego
eksperta ds. handlu i marketingu,
BusinessWell – podjęli:
– Krzysztof Łagowski, Head of Con
venience, Carrefour Polska
– Andrzej Musiał, Senior Manager,
KPMG
– Mikołaj Pawlak, starszy manager
kategorii Shell Café, Shell Polska,
ekspert ds. doskonałości operacyjnej

listopad-grudzień

– K rzysztof Sobczuk, dyrektor
sprzedaży i marketingu, Citronex
Trans Energy.
Przerwie na lunch uczestnicy ponownie zebrali się na sali, aby wysłuchać dyskusji pt. „Sprzedaż
w nowych realiach – kategorie,
asortyment, optymalizacja”. Przedtem unikatowe dane dotyczące

sprzedaży produktów FMCG w kanale stacji paliw przedstawiła Natalia Ostrowska, kierownik ds. kluczowych klientów detalistów
w NielsenIQ opowiadając o „Konsumencie i sprzedaży w nowych realiach”. O swoich doświadczeniach
w zakresie zarządzania sprzedażą,
personelem oraz o budowaniu do-
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skonałości operacyjnej opowiedzieli:
– Piotr Belniak, dyrektor ds. sieci
stacji CODO, Lotos Paliwa
– Benjamin Ferte, prezes zarządu
SCA Petrole, członek zarządu dyrekcji handlowej Intermarché
– Łukasz Kalisz, dyrektor biznesu
pozapaliwowego, Shell Polska
– Natalia Ostrowska, kierownik kluczowych klientów detalistów
w NielsenIQ
– Filip Puchalski, dyrektor ds. operacyjnych Moya, członek zarządu
Anwim
Dyskusję moderował Adam Beniowski prezes Grupy Pro Business
Solutions.
W czwartym za zarazem ostatnim panelu dyskusyjnym spotkali
się:
– J oanna Chodakiewicz, Senior Category Manager, Amic Energy
w Polsce
–A
 gnieszka Kozłowska, dyrektor
biznesu pozapaliwowego na Europę Środkowo-Wschodnią, Shell
– Aleksander Luchowski, prezes zarządu, Selectivv
– Krzysztof Mazuchowski, Category
Manager, Avia Polska
– Tadeusz Muller, Food Concept Director, Make Me Food.
Tak znamienite grono ekspertów
stawiło czoło tematowi „Food &

Coffee Concept – trendy, oczekiwania, bezpieczeństwo”. Słuchacze
panelu dowiedzieli się, jak nowoczesne technologie oraz współpraca z zewnętrznymi partnerami
mogą wspierać zarządzanie kategoriami gastronomicznymi na stacjach paliw. Przedstawiciele sieci
stacji pochwalili się wprowadzonymi już oraz planowanymi zmiana-

mi w menu. Ważnym punktem do
dyskusji była prezentacja zatytułowana „Pandemia a gastronomia.
Czy stacjom benzynowym udało
się zwiększyć swój udział w «torcie
jedzeniowym» zmotoryzowanych?”, którą przedstawił Aleksander Luchowski, prezes zarządu, Selectivv. Nad przebiegiem dyskusji
czuwał moderator w osobie Edwina Kaniuka.

czytelny wymiar biznesowy, którego najważniejszym elementem jest
cykl indywidualnych spotkań handlowych w ramach Business Speed
Dating. To tu, w ciągu jednego
dnia, dostawcy mogą odbyć kilkadziesiąt osobistych rozmów na temat współpracy i wzajemnych
oczekiwań z inwestorami, kupcami
z sieci oraz właścicielami obiektów
niezależnych.

Biznes i relacje

Nagrody dla najlepszych

Forum PetroTrend to nie tylko
oficjalna konferencja, ale także
miejsce bezpośredniej, kuluarowej
wymiany poglądów, doświadczeń i
własnych praktyk. Posiada również

Na zakończenie jubileuszowego
XX Forum Rynku Stacji Paliw PetroTrend® 2021, podczas wieczornej
Gali z kolacją już po raz dziewiąty
wyróżniliśmy najlepsze stacje pa-
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liw w konkursie Stacja Benzynowa
Roku 2020. Przypominamy, że
ogłoszenie jego wyników opóźniła
pandemia, o czym wspominamy
w osobnym artykule poświęconym SBR 2020 na łamach tego wydania.
Poznaliśmy także zwycięzców
trzeciej edycji konkursu dla dostawców branży stacji paliw Supplier of the Year 2021. Trzech, równorzędnych zwycięzców konkursu
wybrało Jury złożone z blisko 50
„kupców” uczestniczących w tegorocznej edycji Business Speed Dating. Wyróżnienie otrzymały firmy:
Bosma Group Europe, eXc Mobile
oraz Mateus.

Podziękowania
Bardzo dziękujemy wszystkim
współtwórcom sukcesu jubileuszo-

wej dwudziestej edycji Forum
PetroTrend®: Prelegentom, Panelistom, Głównemu Partnerowi Branżowemu: Shell Polska, zarządzającej siecią stacji Shell w Polsce,
Partnerowi Branżowemu: Anwim,
właścicielowi sieci stacji paliw
Moya, Sponsorom: Arla Foods, BIC
Polska, Bosma Group Europe, Ehrle,

eXc Mobile, Grupa Żywiec, Hochland, Kompania Piwowarska,
Maspex, Segafredo Zanetti Polska.
Dziękujemy także Partnerom,
Wystawcom, naszym Drogim Gościom i Wspaniałym Uczestnikom.
To wyłącznie dzięki Państwu nasze
wydarzenie było tak udane. Do zobaczenia w 2022 roku!

KONTAKT Z ORGANIZATOREM
BROG B2B MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
Zbigniew Pąk, dyrektor sprzedaży
664 463 083, 22 290 66 11, z.pak@brogb2b.pl
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o to były za emocje! Już
po raz dziewiąty został
rozstrzygnięty konkurs
dla najlepszych stacji paliw
w Polsce. Ze względu na pandemię ogłoszenie finalistów i zwycięzców Stacja Benzynowa Roku
2020 odbyło się dopiero 20 września 2021 podczas dwudziestej
edycji Forum Rynku Paliwowego
PetroTrend 2021 w Warsaw Marriott Hotel. Wyłoniono zwycięzców w 16 kategoriach oraz laureata głównego całego konkursu.
Organizatorem wydarzenia jest
BROG B2B właściciel i wydawca
czasopisma Stacja Benzynowa &
Convenience Store oraz portalu
Petrolnet.pl
Konkurs Stacja Benzynowa Roku
to unikalna okazja do promocji najlepszych stacji paliw w Polsce,
a także wyjątkowa możliwość uhonorowania pracy i osiągnięć właścicieli oraz personelu. To również
efektywne narzędzie służące
kształtowaniu pozytywnego wizerunku całej branży.
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Jury złożone jest z prelegentów
i panelistów dorocznego Forum
Rynku Stacji Paliw PetroTrend.
Zgodnie z punktacją przez nich
przyznaną, wybierani są finaliści
i zwycięzcy poszczególnych kategorii i główny laureat konkursu.
Zgłoszenie, udział w konkursie oraz
całodziennym Forum nie wiąże się
z żadną opłatą!

PEŁNA LISTA FINALISTÓW
I ZWYCIĘZCÓW STACJA
BENZYNOWA ROKU 2020
KATEGORIA: INNOWACJA
NA STACJI BENZYNOWEJ
Finaliści:
• PKN Orlen nr 4403 MOP Baranów
Północ
Właściciel: Polski Koncern Naftowy Orlen
• S tacja paliw alternatywnych
Ekoen Zielona Góra
Właściciel: Ekoen
• C ircle K Warszawa Puławska
Właściciel: Circle K Polska
ZWYCIĘZCA: PKN Orlen nr 4403
MOP Baranów Północ
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KATEGORIA: MYJNIA
NA STACJI BENZYNOWEJ
Finaliści:
• M
 ixpol Wola
Właściciel: Zakład Usługowo-handlowy MIXPOL Paweł Michulec
• L otos Optima nr SF612 Toruń
Właściciel: Lotos Paliwa
• P
 KN Orlen nr 1536 Warszawa Lazurowa
Właściciel: Polski Koncern Naftowy Orlen
ZWYCIĘZCA: PKN Orlen nr 1536
Warszawa Lazurowa

KATEGORIA:
MYJNIA TIR NA STACJI
BENZYNOWEJ
Finaliści:
• P
 artnerska BP Kopytkowo
Właściciel: Spółka Global z Gdyni
• F ranczyzowa AVIA Port Wiskitki
Właściciel: PORT WISKITKI
• D
 yskont paliwowy Citronex Zgorzelec
Właściciel: Citronex I
ZWYCIĘZCA: Dyskont paliwowy
Citronex Zgorzelec

KATEGORIA: KONCEPT
KAWOWY NA STACJI
BENZYNOWEJ
Finaliści:
• L otos nr SF821 MOP Pawliki
Właściciel: Lotos Paliwa
• P
 KN Orlen nr 4498 MOP Morzęcino Zachód
Właściciel: Polski Koncern Naftowy Orlen
• F ranczyzowa Shell nr 8621 Port Kąty
Właściciel: Spółka Port Kąty
ZWYCIĘZCA: Lotos nr SF821 MOP
Pawliki

KATEGORIA: KONCEPT
GASTRONOMICZNY NA
STACJI BENZYNOWEJ
Finaliści:
• F ranczyzowa Shell nr 8621 Port Kąty
Właściciel: Spółka Port Kąty
• C
 ircle K Warszawa Puławska
Właściciel: Circle K Polska
• P
 KN Orlen nr 4469 MOP Michałowice
Właściciel: Polski Koncern Naftowy Orlen
ZWYCIĘZCA: Circle K Warszawa
Puławska

owa roku 2020
KATEGORIA: NAJLEPSZE
MENU NA STACJI
BENZYNOWEJ
Finaliści:
• PKN Orlen nr 4469 MOP Michałowice
Właściciel: Polski Koncern Naftowy Orlen
• Dyskont paliwowy Citronex Zgorzelec
Właściciel: Citronex I
• C ircle K Warszawa Puławska
Właściciel: Circle K Polska
ZWYCIĘZCA: PKN Orlen nr 4469
MOP Michałowice

KATEGORIA: SKLEP
CONVENIENCE NA STACJI
BENZYNOWEJ
Finaliści:
• C ircle K Warszawa Puławska
Właściciel: Circle K Polska
• Dyskont paliwowy Citronex Zgorzelec
Właściciel: Citronex I
• PKN Orlen nr 1536 Warszawa Lazurowa
Właściciel: Polski Koncern Naftowy Orlen

ZWYCIĘZCA: Circle K Warszawa
Puławska

KATEGORIA: NIEZALEŻNA
STACJA BENZYNOWA
Finaliści:
• Stacja paliw alternatywnych Ekoen
Właściciel: Spółka Ekoen
• Mixpol Wola
Właściciel: Zakład Usługowo-handlowy MIXPOL Paweł Michulec
• Dyskont paliwowy Citronex Zgorzelec
Właściciel: Citronex I
ZWYCIĘZCA: Dyskont paliwowy
Citronex Zgorzelec

KATEGORIA:
FRANCZYZOWA/
PARTNERSKA STACJA
BENZYNOWA KONCERNU
PALIWOWEGO Z REGIONU
POLSKA ZACHODNIA
Finaliści:
• Franczyzowa Shell nr 8621 Port
Kąty
Właściciel: Spółka Port Kąty
• Partnerska BP nr 791 Niemcza
Właściciel: Spółka Tank

• P
 artnerska Lotos nr SP255 Godzieszów
Właściciel: SPS Invest Group
ZWYCIĘZCA: Franczyzowa Shell
nr 8621 Port Kąty

KATEGORIA:
FRANCZYZOWA/
PARTNERSKA STACJA
BENZYNOWA KONCERNU
PALIWOWEGO Z REGIONU
POLSKA WCHODNIA
Finaliści:
• P
 artnerska Lotos nr SP212 Białystok
Właściciel: PHU Wimex Tadeusz
Wiszowaty
• P
 artnerska Lotos nr SP218 Białystok
Właściciel: Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Vagit Waldemar
Siuchno
• F ranczyzowa PKN Orlen nr 7688
Niemce
Właściciel: Firma HandlowoUsługowa Mariol Spółka Jawna
Marek Gryzio i Wspólnik
ZWYCIĘZCA: Partnerska Lotos
nr SP212 Białystok

KATEGORIA:
FRANCZYZOWA/PARNERSKA
STACJA BENZYNOWA
KONCERNU PALIWOWEGO
Z REGIONU POLSKA
PÓŁNOCNA
Finaliści:
• F ranczyzowa PKN Orlen nr 7348
Brześć Kujawski
Właściciel: Firma PETROKAN
POLSKA AGNIESZKA KANDARIAN z Włocławka
• P
 artnerska Lotos nr SP171 Rozogi
Właściciel: Falco Mazurkiewicz
i wspólnicy
• P
 artnerska BP Kopytkowo
Właściciel: Spółka Global z Gdyni
ZWYCIĘZCA: Partnerska Lotos
nr SP171 Rozogi

KATEGORIA: FRANCZYZOWA/
PARNERSKA STACJA
BENZYNOWA KONCERNU
PALIWOWEGO Z REGIONU
POLSKA POŁUDNIOWA
Finaliści:
• P
 artnerska Lotos nr SP256 Krosno
Właściciel: BGD z Tarnowa
• F ranczyzowa MOYA nr 261 Kraków
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Właściciel: Spółka KRAK-TAR
z Tarnowa
• F ranczyzowa PKN Orlen nr 7352
Krynica Zdrój
Właściciel: Łącko Comapny
ZWYCIĘZCA: Partnerska Lotos
nr SP256 Krosno

KATEGORIA:
FRANCZYZOWA/PARNERSKA
STACJA BENZYNOWA
KONCERNU PALIWOWEGO
Z REGIONU POLSKA
CENTRALNA
Finaliści:
• Franczyzowa AVIA Port Wiskitki
Właściciel: PORT WISKITKI
• Franczyzowa PKN Orlen nr 7053
Łowicz
Właściciel: MGT Marta Tataj, Andrzej Dymek
• F ranczyzowa MOYA nr 912 Radomsko
Właściciel: Euro Strefa

36

Stacja Benzynowa

ZWYCIĘZCA: Franczyzowa AVIA
Port Wiskitki

KATEGORIA:
STACJA BENZYNOWA
DZIAŁAJĄCA W MOP
Finaliści:
• Lotos nr SF821 MOP Pawliki
Właściciel: Lotos Paliwa
• PKN Orlen nr 4498 MOP Morzęcino Zachód
Właściciel: Polski Koncern Naftowy Orlen
• AMIC Energy nr 001 Urzut
Właściciel: Amic Polska
ZWYCIĘZCA: Lotos nr SF821 MOP
Pawliki

KATEGORIA:
NOWY OBIEKT
Finaliści:
• Franczyzowa Shell nr 8621 Port
Kąty
Właściciel: Spółka Port Kąty
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• D
 yskont paliwowy Citronex Zgorzelec
Właściciel: Citronex I
• S tacja paliw alternatywnych Ekoen
Właściciel: Ekoen
ZWYCIĘZCA: Dyskont paliwowy
Citronex Zgorzelec

KATEGORIA:
FIRMOWA STACJA
KONCERNU PALIWOWEGO
Finaliści:
• L otos nr SF821 MOP Pawliki
Właściciel: Lotos Paliwa
• L otos Optima nr SF612 Toruń
Właściciel: Lotos Paliwa
• L otos nr SF380 Chorzów
Właściciel: Lotos Paliwa
• P
 KN Orlen nr 1536 Warszawa Lazurowa
Właściciel: Polski Koncern Naftowy ORLEN
ZWYCIĘZCA: PKN Orlen nr 1536
Warszawa Lazurowa

LAUREAT KONKURSU STACJA
BENZYNOWA ROKU 2020
Franczyzowa stacja Shell
nr 8621 Port Kąty
Właściciel: Spółka Port Kąty

Wszystkim finalistom i zwycięzcom
raz jeszcze serdecznie gratulujemy!
Rozstrzygnięcie konkursu było
zwieńczeniem jubileuszowego XX
Forum Rynku Stacji Paliw PetroTrend 2021. Zapraszamy do udziału
w kolejnej edycji wydarzenia oraz
w konkursie Stacja Benzynowa
Roku!

Prezentujemy
laureatów
Poznaliśmy zwycięzców konkursu dla dostawców – Supplier of the Year Forum
PetroTrend 2021. Laury dla najlepszych zostały wręczone podczas uroczystej Gali
na zakończenie jubileuszowego XX Forum PetroTrend 2021. Laureaci opowiedzieli
nam jaką ofertę prezentowali podczas wydarzenia, o planach na rozwój firmy oraz
korzyściach płynących z uczestnictwa w wydarzeniu.
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Mateus
Piotr Tyszkiewicz, prezes zarządu
Chcielibyśmy bardzo podziękować naszym
Klientom za oddanie głosów na naszą firmę.
Zwycięstwo w konkursie Supplier of the Year
Forum PetroTrend 2021 jest dla nas bardzo
dużym wyróżnieniem. Staramy się zapewniać naszym klientom jak najwyższy poziom
obsługi w codziennej współpracy. Dzięki
zaangażowaniu oraz wyspecjalizowaniu
w obsłudze stacji paliw jesteśmy w stanie
docierać z dostawami w chwilach sprzedażowo

bardzo ważnych dla naszych klientów. Zarówno
w sytuacji dużych wzrostów sprzedaży produktów zimowych w okresie sezonu zimowego, czy FMCG w trakcie przesileń spowodowanych długimi weekendami oraz sprzyjającą pogodą. Mimo tego, że takie okresy
są bardzo trudne do opanowania operacyjnie oraz kosztowo realizujemy naszą usługę
bez uszczerbku na biznesie naszych klientów,
co od 30 lat jest celem i siłą naszej firmy. n

Bosma Group Europe
Dawid Dyrcz, dyrektor
Jaką ofertę prezentowali Państwo podczas jubileuszowego
XX Forum PetroTrend 2021?
Jak co roku prezentowaliśmy asortyment dedykowany na stacje
benzynowe. Bosma jest dostępna na zdecydowanej większości stacji w Polsce, co dowodzi wysokiej jakości
produktów, przystępnej ceny, wsparcia marketingowego i dobrej opieki posprzedażowej,
którą otaczamy naszych klientów. Oprócz
podstawowego asortymentu: żarówek
halogenowych, konwencjonalnych,
oświetlenia w technologii LED, prezentowaliśmy jak efektownie można pokazać
produkty na stacjach dzięki ekspozytorom i podajnikom na produkty. Jesteśmy
prekursorem wdrażania systemu pakowania podstawowych rodzajów żarówek
pomocniczych w opakowania jednostkowe,
właśnie takie rozwiązanie, wraz z Podajnikiem Na
Żarówki, to idealna propozycja ekspozycji dla stacji
benzynowej.

Czy zwycięstwo w konkursie Supplier of the Year Forum PetroTrend
2021 było dla Państwa zaskoczeniem? Jak Państwo myślą, dlaczego
„kupcy” biorący udział w spotkaniach w formule Business Speed
Dating docenili właśnie Państwa firmę?
Dlaczego kupcy docenili naszą firmę?... O to trzeba by ich zapytać, ale wierzę, że nasze codzienne zaangażowanie w najwyższe
standardy współpracy zostało przez nich zauważone i docenione.
Naszą firmę wyróżnia 20 lat doświadczenia, ugruntowana pozycja
na rynku polskim, kompleksowy asortyment. Współpracujemy
z większością liderów wśród hurtowni motoryzacyjnych, warsztatów, sieci stacji benzynowych. Nasze standardy to profesjonalna
obsługa, gwarancja wysokiej jakości, adekwatna cena, 100-pro-

centowa dostępność produktów, dostawa w 24h. Oferujemy indywidualne narzędzia handlowe, promocyjne oraz nowoczesny marketing np. możliwość zaprojektowania i wykonania dedykowanego
systemu ekspozycji uszytego na miarę potrzeb konkretnego
kanału dystrybucji. Myślę, że wszystkie powyższe składowe mogły mieć wpływ na oddawane na nas głosy.

W jakim kierunku planowany jest rozwój?
Jakie są zalety współpracy z firmą Bosma
Europe?
Zawsze staramy się nadążać za trendami,
nowościami technicznymi. Wraz z rozwojem motoryzacji zmienia się także stosowane w samochodach oświetlenie.
Bosma szybko reaguje na zmieniające się potrzeby. Naszym
zadaniem jest dostarczenie
na rynek, w tym przypadku
tzw. aftermarket, wszystkich
rodzajów źródła światła do
pojazdów. Jednak aby produkt był dostępny dla ostatecznego użytkownika, musimy cały czas rozwijać strukturę
Partnerów biznesowych.

Jakie korzyści dla Państwa płyną z udziału w Forum PetroTrend
i dlaczego warto brać udział w tym wydarzeniu?
Obecność Bosma Group Europe na jednym z najważniejszych
wydarzeń w branży stacji paliw jest dla nas obligatoryjna, zwłaszcza w obecnych czasach. Wszyscy jesteśmy stęsknieni kontaktów
i rozmów osobistych, które dają możliwość wymiany wzajemnych
doświadczeń oraz zawarcia kontraktów biznesowych. n
listopad-grudzień
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eXc Mobile Polska
Andrzej Szulęcki, prezes zarządu
Jaką ofertę prezentowali Państwo podczas jubileuszowego XX Forum PetroTrend 2021?
Na targach zaprezentowaliśmy najnowszą ofertę eXc, gdzie
poza naszymi najważniejszymi produktami – serią kabli Whippy

Bardzo doceniamy to wyróżnienie. Nasz sukces jest zasługą
wielu osób. Codziennie zespół ludzi, zarówno w terenie jaki i biurze, robi wszystko, aby wspierać sprzedaż u naszych Partnerów.
Część Kupców już nas zna, bo z nami pracuje i zapewne ich głosy
zadecydowały o przyznaniu nam nagrody, za co serdecznie dziękujemy. Czujemy się zmotywowani do dalszej, ciężkiej pracy. Obiecujemy – zaskoczymy pozytywnie w 2022!

W jakim kierunku planowany jest rozwój? Jakie są zalety współpracy z firmą eXc mobile?
Nie chciałbym zdradzać kierunków, w jakim zdecydowaliśmy się
podążać, bo niektóre działania wykraczają poza naszą obecną
działalność. Mogę jedynie wspomnieć, że chcemy rozwijać kategorię zapachów do samochodu, bo mamy wiele ciekawych pomysłów. Na pewno rozszerzymy ofertę o nowe ładowarki samochodowe – ewidentnie są to produkty poszukiwane. Zależy nam na
optymalizacji asortymentu i ekspozycji, co w efekcie doprowadzi
do zwiększenia sprzedaży u Partnerów, dlatego na pokładzie
powitaliśmy niedawno analityka, który przekuwa liczby na cenne
wnioski.

czy ładowarek Cute, pokazaliśmy nowości, które wcześniej zapowiadaliśmy. Pochwaliliśmy się kablem Braid, który został rewelacyjnie przyjęty na rynku. Nie dość, że wygląda świetnie, to ma
atrakcyjną cenę, co przekłada się na wyniki sprzedażowe. Oprócz
tego pokazaliśmy ładowarkę samochodową Light. Wersję z 3 portami USB-A, w tym jeden z funkcją szybkiego ładowania oraz wersję z dwoma portami USB-A i jednym USB-C w technologii PD20W,
który także wspiera szybkie ładowanie.
Ponadto, zaskoczyliśmy wszystkich produktami spoza naszej
kategorii – zapachy samochodowe eXc Elite i eXc Card, spotkały
się z dużym zainteresowaniem. O ile karty zapachowe nie są
odkryciem, dlatego w ich przypadku przewagę konkurencyjną
budujemy poprzez sposób pakowania i kompozycje zapachowe,
o tyle nasz drugi produkt eXc Elite jest unikalny w skali światowej.
W miękkiej, silikonowej obudowie montowanej na kratce umieściliśmy Wymienny wkład zapachowy. Podczas gdy wiele firm mówi
tylko o ochronie środowiska, my na każdym etapie staramy się eliminować z obiegu niepotrzebne odpady. Decydując się na nasz
produkt otrzymujesz zapach, który możesz dowolnie wymieniać,
pozostawiając tę samą obudowę. Bycie EKO-logicznym może być
też EKO-nomiczne.

Czy zwycięstwo w konkursie Supplier of the Year Forum PetroTrend
2021 było dla Państwa zaskoczeniem? Jak Państwo myślą, dlaczego
„kupcy” biorący udział w spotkaniach w formule Business Speed
Dating docenili właśnie Państwa firmę?
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Jakie korzyści dla Państwa płyną z udziału w Forum PetroTrend
i dlaczego warto brać udział w tym wydarzeniu?
Przede wszystkim możemy spotkać się i podziękować naszym
Partnerom. To dla nas niezmiernie ważne móc uścisnąć dłoń i wyrazić wdzięczność za okazane nam zaufanie. Nieocenione są także
spotkania face to face z przyszłymi kontrahentami. Możemy na
żywo przedstawić założenia Kolorowej Rewolucji, posłuchać opinii, wymienić się doświadczeniami i skorzystać z rad naszych
odbiorców. To bezcenne, gdy ludzie mogą się od siebie uczyć.
Dzięki temu się rozwijają. A kto się nie rozwija, ten się cofa. n

Hochland Cheddar
1033 g

Hochland Cheddar biały
1 kg

Hochland gouda
plastry 1 kg

• Oferujemy sery o szerokim
zastosowaniu w gastronomii
• Inspirujemy kulinarnie
• Gwarantujemy produkty najwyższej jakości
• Doradzamy i dzielimy się wiedzą ekspercką
• Wspieramy i rozwijamy Twój biznes
Poznaj naszą
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Hochland gouda wędzona
plastry 1 kg

Hochland Cremette
2 kg

Hochland Creamland
2 kg

HOCHLAND POLSKA SP. Z O.O.
ul. Okrężna 2, 64-530 Kaźmierz | www.hochlandprofessional.pl | YouTube: Hochland Professional Polska

Rola umiejętności miękkich
w zarządzaniu zespołem stacji
Menedżer stacji paliw posiada wiele obowiązków – od dbania o odpowiedni poziom
jakości obsługi za sprawą efektywnego motywowania pracowników poprzez łagodzenie
potencjalnych kryzysów kadrowych aż po konstruowanie grafików pracy. Część z tych
obowiązków jest ściśle związana z wiedzą na temat określonych przepisów, jak na
przykład prawa pracy; inna część zależna jest od tzw. „umiejętności miękkich” –
czyli np. asertywności, samodyscypliny czy inteligencji emocjonalnej.
Małgorzata Pankiewicz-Buko, psycholog pracy i organizacji, BusinessWell
Tomasz Zawadzki, niezależny ekspert rynku stacji paliw, BusinessWell

J

ak donosi Manpower Group:
„prawie co trzeci pracodawca
w Polsce ma trudności z pozyskaniem pracowników wykazujących się rzetelnością, odpowiedzialnością i dyscypliną”. Natomiast
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jak podaje ustawodawca: „od tego
czy i w jakim stopniu je rozwinęliśmy [kompetencje miękkie – przypis red.] zależy jak skutecznie i efektywnie będziemy działać oraz osiągać cele. Możemy je doskonalić
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i dzięki temu usprawniać nasze
działania.” Jak więc je zdobyć?
Popularną praktyką w sektorze
stacji paliw jest rekrutacja wewnętrzna na stanowiska kierownika placówki handlowej. Czy osoby

te posiadają odpowiednie umiejętności miękkie? Gdzie je nabyły i jak
te umiejętności szlifowały? Oczywiście istnieją określone programy
szkoleniowe sieci stacji paliw (wspomnijmy chociażby Akademię Orłów

zarządzanie i finanse

w PKN Orlen), ale czy to wystarcza
by być sprawnym menedżerem
stacji paliw? Studiując literaturę
przedmiotu natrafimy na wiele badań mówiących o tym, że genialny
pracownik na jednym stanowisku
pracy (np. starszy sprzedawca) niekoniecznie będzie genialnym pracownikiem na innym stanowisku
(np. menedżer stacji paliw).
Według analizy Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości w rodzimych przedsiębiorstwach brakuje
profesjonalnej, dobrze przygotowanej do wyzwań współczesnego,
dynamicznego rynku kadry menadżerskiej. Nie oznacza to oczywiście, że w Polsce brakuje zdolnych
ludzi! Problem leży zupełnie gdzie
indziej... Z badania przeprowadzonego przez Harvard Business Review
wynika, że 40 proc. nowozatrud-

nie są wystarczająco efektywni i nie
spełniają oczekiwań organizacji.
Nie są w pełni gotowi na wyzwania
współczesnego rynku, ponieważ dla
większości młodej, polskiej kadry
przygotowanie do pełnienia roli lidera zaczyna się i kończy na wykształceniu akademickim. A w obecnych
czasach to zdecydowanie zbyt mało.
Można zaryzykować teorię, że w polskim systemie oświaty w niewystarczającym stopniu kształtuje się tzw.
umiejętności miękkie na poszczególnych szczeblach kształcenia. Nadal
brak jest wdrażania odpowiedniej
ilości praktyki na kolejnych poziomach nauki, a ogromna większość
polskiej kadry menedżerskiej deklaruje, że przed objęciem stanowiska
lidera, nie odbyła żadnego specjalistycznego szkolenia dotyczącego
rozwoju umiejętności miękkich.

l

z byt niski poziom umiejętności
praktycznych w stosunku do oczekiwań i potrzeb organizacji;
l b
 rak umiejętności płynnego przejścia z roli „kolegi” do roli „szefa”;
l d
 eficyty w zakresie zarządzania
różnymi typami ludzi, którzy stanowią cały kalejdoskop ludzkich
osobowości.
Problemy pojawiają się już przy
kwestiach związanych z komunikacją interpersonalną, ponieważ
szkoła nie wyposaża ich w skuteczne narzędzia komunikacyjne. Często nie potrafią dawać wartościowego feedbacku, co w praktyce
skutkuje pogorszeniem relacji
w zespole oraz natychmiastowym
spadkiem motywacji pracowników. Kolejną konsekwencją jest lęk
młodych kierowników przed sytuacjami konfliktowymi w zespole,

ślana jako zarządzanie poprzez
konflikt. W pewnych sytuacjach
jest on wręcz niezbędny dla właściwej dynamiki i zachowania energii
w grupie (pod warunkiem, że umiemy dobrze nim sterować). Błędy
w zarządzaniu lidera, który nie miał
wystarczającego przygotowania
skutkują tym, że cały jego zespół nie
ma przestrzeni do rozwoju, w pełni
efektywnej pracy oraz wykorzystania swojego potencjału przez długi
czas. Na pewno najskuteczniejszym
remedium na taki stan rzeczy byłaby gruntowna zmiana modelu edukacyjnego w Polsce zakładająca
między innymi:
l w
 ięcej godzin praktycznych na
wszystkich etapach nauczania;
l p
 odstawy przedsiębiorczości
na wcześniejszych etapach edukacji;

nionych menedżerów traci swoje
stanowisko w pierwszych 18-tu miesiącach pracy. Statystyki te mogą
budzić niepokój, ponieważ jasno
wskazują, iż „młodzi” kierownicy

Gdy przeanalizujemy wyniki kolejnych badań, będziemy w stanie
wypunktować najczęściej wymieniane „bolączki” młodego menedżera. Są to między innymi:

a przecież konflikt to zjawisko powszechne, nieuchronnie związane
z życiem społecznym i codziennością zawodową każdego z nas. Istnieje nawet szkoła zarządzania okre-

b
 udowanie świadomości o funkcjonowaniu rynku pracy już u końcowych klas szkoły podstawowej.
Na rynku krajowym działają setki
firm szkoleniowych, które oferują
l
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szeroko rozumiane wsparcie w omawianym w artykule zakresie. Jakość
ich usług bywa jednak bardzo różna
i warto ją zweryfikować przed rozpoczęciem współpracy. Spośród setek firm szkoleniowych, część z nich
posiada autorskie metody szkoleniowe, które z pewnością można
zastosować ku zwiększeniu kompetencji kadry kierowniczej stacji
paliw. Poniżej kilka ciekawych, nietuzinkowych przykładów szkoleń.
Lego Design Thinking, choć brzmi
jak dobra zabawa, jest powszechnie stosową (szczególnie w Danii)
metodą szkoleniową odpowiadająca na dynamicznie zmieniające się
warunki rynku oraz kompleksowość oczekiwań świata biznesu. Jej
ojcami byli Johan Roos i Bart Victor,
którzy powołali zespół utalentowanych, praktykujących menagerów,
konsultantów, badaczy i psychologów. Celem tego zespołu była integracja pracy i zabawy z wykorzystaniem popularnych klocków dla
wypracowania innowacyjnych strategii i rozwiązań w skomplikowanym świecie biznesu. Lego Design
Thinking jest nowoczesną metodą
szkoleniową zbudowaną tak, aby
wydobyć z uczestników między innymi: kreatywność, komunikatywność, otwartość na doświadczenia,
czy głębokie rozumienie zjawisk zachodzących w ich otoczeniu. Warsztat LDT pozwala również na szybkie
rozwijanie umiejętności liderskich
takich jak: komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem, negocjacje, asertywność, budowanie zespołów, wywieranie wpływu na
innych oraz obrona przed manipulacją. Może być szczególnie wartościowa w przeprowadzaniu zespołu przez zmianę organizacyjną, np.
w okresie modyfikacji przedsiębiorstw związanych z pandemią
COVID czy fuzji dwóch sieci stacji
paliw. Niewątpliwą zaletą opisywanej metody jest jej wszechstronność – to dobre ćwiczenie warsztatowe dla pracowników wszystkich
szczebli, w tym kadry menadżerskiej.
Innym wartym uwagi szkoleniem
jest coaching systemowy. Przez
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„system” możemy rozumieć zarówno rodzinę, zespół, organizację, ale
także człowieka jako spójną całość.
Coaching oparty na systemie jest
procesem, w którym umieszcza się
Klienta w stosownym kontekście
jego własnego otoczenia społecznego. Pracując systemowo w coachingu, zarówno indywidualnie, jak
i z zespołem, zadaniem coacha jest
umożliwienie klientowi spojrzenia
na sytuację z zupełnie innej, nowej
perspektywy. Wykorzystuje się do
tego model tworzenia mapy, czyli
wizualnej reprezentacji myśli Klienta. Korzyści płynące ze stosowania
coachingu systemowego można
osiągać na wszystkich płaszczyznach życia – pomaga uczestnikowi między innymi w realizacji celów
osobistych i zawodowych, ale także
celów związanych z rolą, jaką pełni
w firmie. Metoda wpływa na funkcjonowanie całego systemu rozwijając jednocześnie zasoby poszczególnych pracowników i w wymierny
sposób podnosząc efektywność
zespołów w organizacjach.
Zapewne część czytelników zna
i stosuje pojęcie grywalizacji (o której książkę napisał między innymi
Paweł Tkaczyk), czyli wprowadzenie
elementów rywalizacji wywodzącej się z gier komputerowych. Elementy grywalizacji z powodzeniem
stosowane są w budowaniu programów lojalnościowych [w przypadku większości sieci stacji paliw
działających na naszym rynku jest
to nadal jednak mozolne zbieranie
punktów], motywowaniu sił sprzedażowych czy szkoleniach kadry
menedżerskiej. Szkoleniem wykorzystującym ten motyw jest „gra na
zmianę”. Jest to narzędzie coachingowe stworzone na zasadach coachingu systemowego, o szerokim
zastosowaniu edukacyjnym w przedsiębiorstwach, a także konsultacjach
z Klientem indywidualnym. Narzędzie ma charakter gry symulacyjnej
z wykorzystaniem elementów podejścia systemowego, a jego głównym zadaniem jest pomoc w odkrywaniu oraz realizacji osobistych
i zawodowych celów gracza. Narzędzie w innowacyjny sposób, poma-
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ga uruchomić wyobraźnię i przenieść się w świat gry, co czyni ją
nowym wariantem aktywizacji zawodowej. Pomaga zwiększyć motywację, aktywizować i przełamywać różnego rodzaju blokady
uczestników. Pozwala pokonać
trudności w określeniu kierunku
rozwoju zawodowego, definiować
ewentualne deficyty, wyznaczać
cele, podejmować decyzje, przełamywać stres oraz odkrywać swoje
zasoby. Ma uniwersalny charakter,
więc może być z powodzeniem
wykorzystywane jako element
edukacji w zajęciach z młodzieżą,
osobami starszymi, lub niepełnosprawnymi, pragnącymi odnaleźć

swoje miejsce na rynku pracy, ale
świetnie sprawdza się również
w świecie biznesu. Dzięki grze na
zmianę osiągnąć można sprawstwo i decyzyjność, asertywność,
rozwiązywanie konfliktów.
Podsumowując, powyżej przedstawiono jedynie kilka nowoczesnych, niszowych sposobów na
zwiększenie poziomu umiejętności
miękkich wśród kadry kierowniczej
stacji paliw. Jak pokazują przytoczone wyniki badań, to właśnie wyrównanie „rezerw” w umiejętnościach miękkich mogłoby stać się
kołem rozpędowym ku jeszcze lepszym wynikom danych obiektów
stacji paliw. Do przemyślenia. n
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szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, rozwoju kompetencji osobistych oraz doradztwa zawodowego.

dr Tomasz Zawadzki – niezależny ekspert ds. rynku stacji paliw; na łamach Stacji Benzynowej & Convenience Store pojawia się od 2015 r., panelista konferencji
PetroTrend. Autor pracy doktorskiej na
temat innowacji w sektorze stacji paliw
oraz artykułów naukowych z tejże tematyki. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Marketingu. Biznesowo związany z branżą paliwową od wielu lat. Aktualnie pełni także
funkcję dyrektora operacyjnego w nowopowstającym centrum BusinessWell – Akceleratorze Zdrowego Biznesu.

Pobierz w
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Program flotowy

Moya Firma
ma już 10 lat!

Rozwój oferty flotowej jest jednym z priorytetów dla spółki Anwim – właściciela
i operatora ogólnopolskiej sieci stacji paliw Moya. W tym roku ma miejsce jubileusz
dziesięciolecia istnienia na rynku kart Moya firma. Program flotowy, oferujący karty
paliwowe i aplikację mobilną, na przestrzeni minionej dekady stał się atrakcyjną
propozycją dla firm transportowych i logistycznych różnych wielkości, skutecznie
uzyskując istotną część polskiego rynku kart paliwowych.

M

oya Firma to rozwiązanie
ściśle dostosowane do
wymagań firm – ich wielkości, liczby i rodzajów pojazdów,
a także ilości tankowanego paliwa.
Ponieważ oczekiwania klientów
w zakresie obsługi i oferowanych
na stacjach usług rosną, jednym
z dodatkowych rozwiązań w ramach kart paliwowych Moya Firma
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jest aplikacja mobilna. Za atrakcyjną ofertą, która zyskuje coraz więcej użytkowników, stoi 10 lat doświadczeń na rynku.

Wspólna droga do sukcesu
— Wprowadzenie na rynek kart
paliwowych było naturalnym krokiem w rozwoju oferty sieci stacji paliw Moya. Konsekwentnie rozwijali-
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śmy program flotowy i dynamicznie
zdobywaliśmy nowych klientów.
Istotne znaczenie miał wzrost liczebności stacji paliw Moya, które z czasem stały się dostępne przy większości dróg krajowych – mówi Paweł
Grzywaczewski, członek zarządu
Anwim.
Program flotowy Moya Firma rozwijał się wraz z polskim rynkiem

transportowym, który dziś jest europejską potęgą.
— Moya Firma początkowo oferowała jedynie karty paliwowe, które
uprawniały użytkowników do bezgotówkowego tankowania oraz rabatów na paliwo. Zakres usług z czasem był wzbogacany w wyniku
bliskiej współpracy z klientami – firmami transportowymi. Rozwiązanie

zarządzanie i finanse

było coraz lepiej dostosowywane do
potrzeb poszczególnych grup użytkowników – zarówno mikroflot, jak
i firm dysponujących potężnymi parkami samochodowymi – dodaje Paweł Grzywaczewski.
Na przestrzeni dekady oferta
Moya Firma stała się kompleksowa,
elastyczna i w pełni skalowalna –
w zależności od potrzeb konkretnej firmy. Najważniejszym jej zadaniem jest umożliwienie użytkownikom optymalizacji kosztów poprzez atrakcyjne rabaty na paliwa
oraz uproszczenie procesu rozliczania tankowania poprzez wystawianie zbiorczych faktur. Stosowanie
kart Moya Firma ponadto zapewnia pełną kontrolę nad dokonanymi tankowaniami poprzez panel
klienta oraz aplikację mobilną.
Oferta Moya Firma to również możliwość bezpłatnego ubezpieczenia
każdego użytkownika karty paliwowej – pakiet NNW to kolejna forma oszczędności dla pracodawcy.

Rozliczenia – pod
pełną kontrolą
— Menedżerowie flot doceniają
kwestie związane z rozliczeniami za
usługi. Karta Moya Firma umożliwia
optymalny dla każdej firmy sposób
rozliczenia tankowania, oferuje
atrakcyjne warunki handlowe, zbiorcze fakturowanie i raportowanie za
ustalone okresy. Bardzo istotnym
uzupełnieniem programu Moya Fir-

ma jest aplikacja mobilna pod tą
samą nazwą – wyjaśnia Paweł Grzywaczewski.
Aplikacja oferuje dwa profile funkcjonowania. Profil właściciela pozwala na sprawne zarządzanie finansami,
płatnościami za faktury z poziomu
szybkich przelewów oraz zapewnia
kontrolę nad przebiegiem procesu
tankowanych pojazdów. Użytkownik ma wgląd w transakcje z dowolnych przedziałów czasowych.
Z kolei tryb kierowcy umożliwia zapłatę za tankowanie bez użycia fizycznej karty Moya Firma na wszystkich stacjach sieci (obsługowych,
samoobsługowych i automatycznych). Oferuje także nawigację
oraz aktualną mapę stacji Moya.

Coraz większy zasięg –
także za granicą
Oferta Moya Firma jest elastyczna i komfortowa – dostosowana do
zróżnicowanego grona odbiorców.
Karty Moya Firma honorowane są
na każdej z ponad 350 stacji Moya
w całej Polsce.
W ostatnim czasie Anwim, operator sieci stacji paliw Moya, podpisał umowę warunkową na akwizycję holenderskiej spółki The Fuel
Company Holding BV (dalej: TFC),
emitenta i operatora kart paliwowych TFC. Karty TFC akceptowane
są na ponad 8 tys. stacjach w 18 krajach Europy. Celem zakupu tej spółki przez Anwim jest zaoferowanie

użytkownikom programu flotowego Moya Firma możliwości tankowania w całej Europie, rozliczenie
opłat drogowych oraz szybki i prosty zwrot podatku VAT i akcyzy za
zakupione zagranicą paliwo.
— Pozyskanie spółki The Fuel
Company Holding BV pozwoli Anwim
znacznie zwiększyć zasięg i poszerzyć
katalog usług dla klientów flotowych.
Dzięki temu nasza oferta będzie bardziej kompleksowa i atrakcyjna dla
obecnych użytkowników programu
Moya Firma, którzy świadczą usługi
transportowe także poza granicami
kraju – uważa Paweł Grzywaczewski.

pozwala na szybkie i wygodne płatności zbliżeniowe telefonem. Opcja
ta dostępna jest po aktualizacji androidowej wersji aplikacji Moya Firma dla telefonów z modułem NFC –
mówi Paweł Grzywaczewski.
Co do rozszerzania samej oferty,
należy podkreślić, że otwierane są
kolejne stacje automatyczne – przeznaczone dla klientów flotowych.
Lokalizowane są one zarówno w dużych aglomeracjach miejskich, jak
i przy ważnych szlakach transportowych – w miejscach, strategicznych z punktu widzenia krajowej
i międzynarodowej logistyki.

Plany na przyszłość

Moya Firma – elastyczna
propozycja dla każdej floty

Plany rozwoju oferty Moya Firma
zakładają wprowadzenie szeregu
nowych możliwości, rozwiązań oraz
narzędzi, które usprawnią zarządzanie flotą samochodową, ale również
pozwolą jeszcze bardziej zoptymalizować wydatki.
— Obecnie w dziale kart flotowych
Moya Firma realizujemy duże projekty rozwojowe, wspomagające sprzedaż oraz inwestycje w modernizację
systemów CRM i ERP. Duży nacisk kładziemy na dalszy rozwój aplikacji mobilnej. Dążymy do tego, by była ona jak
najbardziej funkcjonalna, intuicyjna
i przyjazna dla użytkowników, czyli kierowców i osób zarządzających flotą
pojazdów lub właścicieli firm transportowych. Dlatego ostatnio wprowadziliśmy funkcjonalność NFC, która

Oferta Moya Firma jest elastyczna
i komfortowa, dostosowana do zróżnicowanego grona odbiorców. Jako
jedyna sieć w kraju ma w swojej ofercie trzy rodzaje stacji. Tradycyjne,
czyli z wielobranżowym sklepem
i Caffe Moya, następnie automatyczne – dostosowane do obsługi flot,
a także samoobsługowe: Moya
express – z ofertą dla klientów detalicznych i biznesowych. Sieć jest także liderem, jeżeli chodzi o tempo
rozwoju. Na koniec ubiegłego roku
otwarto trzechsetną stację w granatowo-czerwonych barwach Moya.
Do końca tego roku będzie ich około 360, a w 2024 roku – aż 500 punktów z logo Moya w całej Polsce. n
Materiał partnera
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Jerzy Gąsiorowski

Wysoko
cenimy
współpracę
z Żabką
Sieć stacji Rakieta istnieje od 2018
roku. Choć obecnie w Polsce w tym
formacie działają tylko trzy
placówki, Rakieta to pierwsza marka
paliwowa, która nawiązała testową
współpracę z Żabką – największym
operatorem convenience na polskim
rynku. O planach rozwoju sieci
Rakieta oraz perspektywach
współpracy z Żabką – w pierwszej
na rynku takiej rozmowie –
opowiada naszej redakcji Jerzy
Gąsiorowski, prezes zarządu
Automotive Fuels Services, będącej
właścicielem sieci stacji paliw
Rakieta.
Rozmawiał
Edwin Kaniuk
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Jakie są cechy charakterystyczne konceptu stacji Rakieta?
Stacje Rakieta to małe, dwu lub cztero-stanowiskowe stacje
paliw, kompaktowe (zbiornik umieszczony jest pod dystrybutorami), częściowo prefabrykowane, wykonane z użyciem zaawansowanej technologii i elektroniki, w atrakcyjnej wizualizacji. Stacje
nie posiadają własnego sklepu przystacyjnego, płatności za paliwo
klient dokonuje w istniejącej najbliżej placówce detalicznej (takich
jak Żabka w Krośnie k/Mosiny). Właściciel sklepu dalej prowadzi
swoją podstawową działalność, z tym że dodatkowo, za wynagrodzeniem, sprzedaje paliwo w imieniu i na rachunek naszej firmy.
W czasie kiedy sklep jest nieczynny, paliwo sprzedawane jest
w trybie bezobsługowym, za pomocą tankomatu. W ten sposób
zapewniamy sprzedaż paliw przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny
na dobę.

Do kogo jest adresowana oferta marki Rakieta?
Stacje Rakieta to stacje lokalne, blisko domu czy pracy, w miejscach, w których robimy codzienne zakupy, a także tam, gdzie
duże koncerny ze względu na brak dostatecznego potencjału
sprzedaży nie decydują się inwestować. My inwestujemy i pomimo
że nasze stacje są nowoczesne, to udaje nam się optymalizować
koszty inwestycji, gdyż są to obiekty nieduże, bez własnego
sklepu, a liczba dystrybutorów czy miejsc parkingowych jest
dostosowana do realnych
potrzeb. A współpracując
z partnerami prowadzącymi lokalne sklepy optymalizujemy koszty operacyjne. W efekcie możemy
zaistnieć na mniejszych
niż zazwyczaj działkach,
czy pozornie w mniej
atrakcyjnych lokalizacjach.

jemy nad kolejnymi dwoma projektami. Dalszy rozwój sieci i zdynamizowanie projektu zależy także od możliwości pozyskania
kapitału oraz potencjalnych partnerów gotowych uczestniczyć
razem z nami w tym nowatorskim projekcie.

Marka Rakieta stała się pierwszym wśród stacji paliw testowym
partnerem sieci Żabka. Jak przebiega Państwa współpraca?
Bardzo wysoko cenimy sobie współpracę z Żabką. Możliwość
kooperacji z liderem rynku convenience, brandem wysoko cenionym o dużej rozpoznawalności to szansa, aby nasi klienci w jednym miejscu mogli szybko i wygodnie zatankować paliwo, a jednocześnie zrobić zakupy swoich ulubionych produktów czy skorzystać z oferty gastronomicznej Żabki. Analizujemy pierwsze
tygodnie współpracy i wyciągane wnioski już pozwalają zakładać,
że ta współpraca będzie kontynuowana na innych projektach.

Czy niezależnie od wyników współpracy z Żabką w przyszłości będą
Państwo inwestowali w zautomatyzowane i samoobsługowe rozwiązania do sprzedaży produktów z kategorii nonfuel?
W tej chwili nie planujemy rozwijać sprzedaży produktów pozapaliwowych w żadnym formacie. Główne sieci stacji paliw operujące w Polsce osiągnęły w tym obszarze bardzo wysoki standard,
nieustannie prezentują nowości oraz innowacje, zatem dojście do

Kiedy powstała pierwsza
stacja Rakieta?
Pierwsza stacja została
otwarta w kwietniu 2018
rok u w Czempiniu koło
Poznania, gdzie współpracujemy z centrum handlowym „u Wiechcia”.

Ile stacji liczy obecnie sieć?
Gdzie są zlokalizowane?
Obecnie sieć liczy trzy
stacje, dwie w Wielkopolsce, jedną na Dolnym Śląsku.

Jakie są plany rozwoju formatu? Jak szybko będzie rosnąć sieć?
Pierwsze trzy stacje to pilotaż nowego modelu biznesowego,
jakim są stacje Rakieta. Chcieliśmy sprawdzić nasze założenia
sprzedażowe i kosztowe w dłuższym okresie, a także satysfakcję
i oczekiwania współpracujących z nami podmiotów prowadzących sprzedaż obsługową, jak również odbiór tego formatu przez
naszych klientów. Wyniki są bardzo obiecujące i w tej chwili pracu-

tego poziomu wymagałoby dużych nakładów, zbudowania odpowiednich kompetencji, a także znacznie podniosłoby kompleksowość całego biznesu. Nasi partnerzy, tacy jak Żabka, znakomicie
zarządzają sprzedażą produktów nonfuel. My chcemy skupić się
na rozwoju i doskonaleniu sprzedaży wysokiej jakości paliw, na
tym się znamy, w tym jesteśmy dobrzy.

Dziękuję bardzo za rozmowę!
listopad-grudzień
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Sprzedaż

Jak wynika z danych CMR, w listopadzie 2021 r. łączna wartość sprzedaży
w sklepach małoformatowych do 300 mkw. była o 4,9 proc. wyższa niż przed
rokiem, a liczba transakcji wzrosła w tym czasie o 4,8 proc.
Centrum Monitorowania Rynku

W

zrost liczby transakcji
w ujęciu rok do roku to
w dużej mierze efekt obostrzeń, które obowiązywały w listopadzie 2020 r., takich jak godziny seniorów w sklepach, nauka
zdalna w szkołach, zamknięcie restauracji, obiektów sportowych
i innych miejsc, gdzie można spędzać wolny czas. W listopadzie
2021 r. takie obostrzenia nie obowiązywały, dlatego klienci przychodzili do sklepów małoformatowych częściej niż w listopadzie
2020 r., ale robili mniejsze zakupy,
częściej niż przed rokiem zdarzały
się transakcje dotyczące 1-2 produktów. W listopadzie 2021 r. przeciętnym koszyku było średnio
3,9 produktów, podczas gdy rok
wcześniej trafiało tam średnio
4,2 produktów. Średnia wartość paragonu w listopadzie 2021 r. wynosiła 19,36 zł, niemal tyle samo co
przed rokiem i aż o 20 proc. więcej
niż dwa lata wcześniej. W porównaniu z listopadem 2019 r., czyli okresem jeszcze przed wybuchem pandemii, wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych zwiększyła
się o 3,4 proc., natomiast liczba
transakcji spadła o 14 proc.
W listopadzie 2021 r. klienci sklepów małoformatowych częściej niż
przed rokiem sięgali po produkty
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impulsowe, takie jak np. batony
(liczba paragonów, na których pojawiła się ta kategoria była o 16 proc.
wyższa niż w listopadzie 2021 r.)
czy gumy do żucia (wzrost liczby
transakcji o 22 proc.). Większa niż
przed rokiem mobilność sprzyjała
także sprzedaży dań gotowych
i produktów, które łatwo zabrać ze
sobą do szkoły czy pracy – w listopadzie sprzedało się np. o 33 proc.
więcej opakowań musów owocowych i o 16 proc. więcej butelek
z jogurtem pitnym niż przed rokiem.
W ujęciu wartościowym duże
wzrosty odnotowały również kategorie takie jak: olej (wydatki na tę
kategorię były o 23 proc. wyższe
niż przed rokiem), masło (wzrost
wartości sprzedaży o 16,9 proc.),
napoje gazowane czy cukier. Wzrosty te wynikały jednak tylko z wyższych cen – w przeliczeniu na liczbę opakowań sprzedaż np. masła
i oleju była o około 10 proc. niższa
niż rok wcześniej. Podwyżki cen
dotyczą coraz większej grupy produktów – to właśnie wyższe niż
przed rokiem ceny przyczyniły się
w dużej mierze do wzrostu łącznych obrotów sklepów małoformatowych w porównaniu z listopadem 2020 r.
W listopadzie nieco gorzej niż
rok wcześniej sprzedawały dwa

najpopularniejsze rodzaje alkoholu
– na piwo klienci sklepów małoformatowych wydali w listopadzie
o niespełna 2 proc. mniej niż rok
wcześniej, wartość sprzedaży wódek czystych była tylko o 1 proc.
niższa niż rok wcześniej, choć
w przeliczeniu na litry spadek sięgał 7 proc. Wydatki na wódki smakowe w ostatnim miesiącu zwiększyły się wprawdzie o 2 proc.,
jednak udało się to tylko dzięki
wyższym cenom, które przyniosła
opłata małpkowa, ponieważ wolumen sprzedaży wódek kolorowych
był niższy o 8 proc. niż w listopadzie 2020 r. Wzrost zarówno pod
względem wartości, jak i wolumenu odnotowała natomiast whisky.
W porównaniu z październikiem
2021 r. liczba transakcji w sklepach
małoformatowych w listopadzie
spadła o 12 proc., do czego przyczyniła się głównie niższa liczba
dni handlowych, większe zakupy
robione pod koniec października
w związku z długim weekendem,
a także mniejszy niż w dość ciepłym październiku popyt na napoje i inne kategorie impulsowe. n
*Sklepy małoformatowe do 300 m kw. obejmują:
małe sklepy spożywcze do 40 m kw., średnie sklepy
spożywcze 41-100 m kw., duże sklepy spożywcze
101-300 m kw. oraz specjalistyczne sklepy alkoholowe.

Żabka
ma różne
formaty
sklepów
Współpraca ze stacjami
benzynowymi i samo otwarcie
sklepu na stacji to dla nas nowy
kanał działalności. Nad
wprowadzeniem tego formatu
sklepu pracowaliśmy już
od dawna – mówi w rozmowie
z naszą redakcja Waldemar
Lisiewicz, dyrektor ekspansji
Żabka Polska.
Rozmawiał
Edwin Kaniuk
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Dlaczego dopiero w tym roku zdecydowali się Państwo na pilotażową współpracę ze stacją paliw?
W portfolio sieci Żabka mamy różne formaty sklepów. Obok tradycyjnych placówek uruchamiamy sklepy sezonowe w miejscowościach turystycznych – zarówno stacjonarne, jak i kontenerowe,
sklepy mobilne, a także punkty bezobsługowe. Uruchomienie
pierwszej, pilotażowej Żabki na stacji benzynowej Rakieta w Krośnie, k. Mosiny, to kolejny
krok w kierunku zapewnienia naszym klientom
jak największego komfortu zakupów, a franczyzobiorcom – unikalnych lokalizacji, generujących
dużą liczbę klientów i odpowiednie obroty. Format
sklepu na stacji paliw idealnie wpisuje się w nasz
model modern convenience, który ma na celu
upraszczanie konsumentom życia m.in. poprzez
oszczędność czasu. Klienci przy okazji wizyty na
stacji mogą jednocześnie
zatankować auto, a w Żabce kupić np. olej do samochodu i zrobić zakupy spożywcze.
Współpraca ze stacjami
benzynowymi i samo otwarcie sklepu na stacji to dla nas nowy kanał działalności. Nad wprowadzeniem tego formatu sklepu pracowaliśmy już od dawna. Zależało nam na tym, aby znaleźć na rynku
swoje miejsce i odpowiedniego partnera, który będzie gotowy
wspólnie z nami podjąć się wysiłku wypracowania takiego modelu. Teraz mamy okres testów, który pozwoli nam udoskonalić tę
formę współpracy.

Jak długo potrwają testy?
Pilotaż tego projektu potrwa kilka miesięcy. Po tym czasie
przeanalizujemy wyniki i wyciągniemy wnioski dotyczące dalsze
go rozwoju i doskonalenia konceptu.

Czy koncept sklepu, który był przez Państwa ustawiany sezonowo
w różnych lokalizacjach, na potrzeby współpracy ze stacją paliw został jakoś przebudowany? Jeśli tak, to w jaki sposób dostosowano
go do pracy w takiej specyficznej lokalizacji?

Sklep ma w ofercie ok. 700 indeksów. Są to głównie produkty
impulsowe i „on the go”. Asortyment ten uzupełniony jest o napoje, wyroby tytoniowe i produkty motoryzacyjne.

Jaką powierzchnię ma sklep, w jakich godzinach jest dostępny dla
klientów i ilu pracowników go obsługuje?
Sklep Żabka na stacji w Krośnie ma powierzchnię 24 mkw. To
wyjątkowa wielkość – nasz
standard, do którego będziemy dążyć, to 90 mkw.
Placówka na stacji Rakieta
czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00 – 23:00. Decyzję o tym, czy placówka
jest otwarta w niedziele,
podejmuje zarządzająca
nim franczyzobiorczyni.
Małe sklepy mogą bowiem funkcjonować w dni
objęte ograniczeniem
handlu na podstawie wyłączenia przewidzianego
dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek, z którego korzystają
także franczyzobiorcy
Żabki.

Czy przewidują Państwo budowanie kolejnych pilotażowych punktów – w innych lokalizacjach i we współpracy z kolejnymi sieciami?
Lokalizacje sklepów to jeden z kluczowych aspektów wpływających na decyzje zakupowe klientów, dlatego nieustannie pracujemy nad tym, by były one jak najefektywniejsze i spełniały ich oczekiwania. W sieci Żabka ich wybór jest wspierany wieloma
narzędziami, m.in. badającymi potrzeby klientów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Mamy możliwość przeanalizowania
każdej potencjalnej lokalizacji w Polsce pod kątem kilkuset parametrów, w tym m.in. rentowności sklepu w danej okolicy, kosztów
adaptacji placówki czy potencjału zakupowego w sąsiedztwie. Aktualnie koncentrujemy się na pilotażu sklepu zlokalizowanego na
stacji Rakieta.

Na jakich jeszcze zasadach mogłaby przebiegać taka współpraca?
Czy w przyszłości z oferty franczyzowej Żabki mogliby skorzystać
właściciele, którzy chcieli by otworzyć taki punkt w ramach prowadzonego przez siebie pawilonu handlowego?

Prowadzimy analizy sprzedaży we wszystkich naszych sklepach
i dopasowujemy je do potrzeb klientów w danym regionie czy
segmencie rynku. Sklep na stacji paliw, podobnie jak np. nasze
placówki sezonowe w miejscowościach turystycznych, posiada
dostosowany do specyfiki lokalizacji i profilu klienta asortyment.
Oprócz produktów ze standardowego asortymentu sieci Żabka,
klienci znajdą w nim także produkty motoryzacyjne, takie jak np.
olej silnikowy, płyn chłodniczy czy żarówki samochodowe.

Działamy w modelu franczyzowym i zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą do kontaktu i rozmów. Jako ciekawostkę mogę dodać, że sklep na stacji Rakieta prowadzi franczyzobiorczyni, która zdecydowała się dołączyć do naszej sieci dzięki
rekomendacji. W swoim bliskim otoczeniu ma kogoś, kto już prowadzi standardowy sklep Żabka i polecił jej prowadzenie biznesu
z takim stabilnym partnerem, jakim jest nasza sieć.

Ile indeksów produktowych zawarli Państwo w tym koncepcie?

Dziękuję bardzo za rozmowę!
listopad-grudzień
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Słone przekąski
popularna kategoria

Słone przekąski są dość często kupowane w sklepach małoformatowych do 300 mkw.
Występują one na ponad 5 proc. paragonów i odpowiadają za niespełna 2 proc.
obrotów tego typu sklepów.
Monika Magryta
Centrum Monitorowania Rynku (CMR)

W

edług klasyfikacji CMR,
do słonych przekąsek zaliczamy: chipsy, chrupki,

słone paluszki, precle, talarki,
orzeszki, prażynki, popcorn, krakersy i chrupki chlebowe. Najłatwiej
w sklepie małoformatowym natrafimy na paluszki, chipsy, chrupki
i orzeszki (ponad 90 proc. sklepów
prowadzi sprzedaż tych podkategorii), popcorn i krakersy są dostępne w około 80 proc. z nich,
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a prażynki, precle/talarki i chrupki
chlebowe – w 50-70 proc.
Przeciętnie na półce w tym formacie handlu wystawionych jest ponad 70 różnych przekąsek słonych
(liczba ta rosła na przestrzeni kilku
ostatnich lat). Uprzywilejowany
czas konsumpcji przekąsek słonych
to miesiące cieplejsze, zwłaszcza
letnie oraz październik. Znajdziemy
wtedy na półce około 72 słonych
smakołyków, podczas gdy poza sezonem jest ich o 4 warianty mniej.

listopad-grudzień

Najwięcej miejsca zajmują chipsy (prawie
30 wariantów), chrupki
(średnio 16), orzeszki
oraz paluszki/precle/
talarki (średnio 8-10).
Za około połowę wydatków na słone przysmaki odpowiadają
chipsy (a ich udział
z roku na rok rośnie).
Na drugim miejscu
znajdują się chrupki, na

SKLEP NA STACJI

które przeznaczamy około 20 proc.
budżetu na słone smakołyki. Podium zamykają orzeszki oraz słone
paluszki/precle/talarki (każda z tych
podkategorii przyporządkowuje
po około 10 proc. całych wydatków
na słone przekąski).
W ciągu ostatniego roku obserwujemy spadek sprzedaży wolumenowej (-5,4 proc. dla MAT 07.21 vs
MAT 07.20) i wartościowej (-2,4
proc.) słonych przekąsek w małym
formacie, szczególnie widoczny
w siedmiu pierwszych miesiącach
2021 roku.
Z powodu pandemii w pierwszych miesiącach tego roku robiliśmy zakupy rzadziej niż rok temu,
a do koszyka wkładaliśmy nieco
mniej produktów, lecz o większej
gramaturze. Mniejszy spadek wartości sprzedaży był spowodowany
wzrostem średniej ceny za opakowanie.
Liderem kategorii słonych przekąsek jest Frito Lay (m.in. Lay’s,
Cheetos, Star Chipsy i Star Snaki),
który odpowiada za połowę obrotu
kategorii. Na drugim miejscu znajduje się Lorenz/Lajkonik Snacks
(m.in. Crunchips, Monster Munch,
Lajkonik i Nic Nac's) z prawie 20 proc.
udziałów. Marki własne generują

Ryc. 1. Udziały wartościowe (proc.), MAT 07.21,
sklepy małoformatowe do 300m2

3,1
3,0

1,5

3,3

CHIPSY
ORZESZKI
KRAKERSY
POPCORN
CHRUPKI
SŁONE PALUSZKI,
PRECLE, TALARKI
PRAŻYNKI
CHRUPKI CHLEBOWE

9,8

49,9

10,6

18,6

Źródło: CMR.

około 7-8 proc. wartości sprzedaży
kategorii, a Intersnack i Aksam –
około 4-5 proc.
Frito Lay może pochwalić się największą dostępnością: jego produkty znajdziemy w 9 na 10 sklepów małego formatu. Na półce jest

ich nie mniej niż 30, podczas gdy
kolejny w rankingu Lorenz/Lajkonik Snacks posiada w sklepie małego formatu około 19 różnych wariantów przekąsek słonych.
Produktami generującymi najwyższe przychody ze sprzedaży są

aktualnie chipsy Lay’s: najważniejszym z nich jest wariant Zielona
Cebulka 140 g, na kolejnych miejscach znajdziemy inne smaki chipsów Lay’s 140 g oraz pojedyncze
produkty Lay’s Strong 130 g i Lay’s
Karbowane 140 g. n

Ryc. 2. Słone przekąski – średnia liczba wariantów na sklep sprzedający – 01.2021,
sklepy małoformatowe do 300m2
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Słodkie
święta
W okresie świąt Bożego Narodzenia zapraszamy rodzinę i znajomych bądź jesteśmy
zapraszani przez innych. Spotkaniom często towarzyszą różnego rodzaju słodkości.
Zarówno te kupione w sklepie, jak również przygotowane samodzielnie w domu. Są
takie rodzaje słodyczy, które zdecydowanie częściej wybierają konsumenci w tym
okresie niż w pozostałych częściach roku. Wzrosty sprzedaży notują również produkty
wykorzystywane do sporządzania potraw wigilijnych oraz ciast, jak mąki czy cukier.
Przemysław Bojanowski
ANALITYK, Centrum Monitorowania Rynku (CMR)

Ś

więta kojarzą się nie tylko z
obrazami takimi jak zieleń
choinki czy czerwień stroju
Mikołaja. Ważnym elementem są
również zapachy. Wydaje się, że
jednym z silniej kojarzonym ze
świętami zapachem jest zapach
pierników. Piernik może występować w postaci ciasta ale nie tylko.
Pierniki to również słodycze paczkowane. Święta Bożego Narodzenia to zdecydowanie najważniejszy
okres dla tego rodzaju słodyczy. W
grudniu wartość sprzedaży pierników w sklepach małoformatowych
do 300 mkw. jest porównywalna
do łącznej sprzedaży trzech letnich
miesięcy (czerwiec – sierpień). Na
wzrost sprzedaży wpływa zarówno
większa kwota przeznaczana na zakup tej kategorii w grudniu. W przybliżeniu średnia wartość transakcji
w porównaniu do miesięcy letnich
oraz jesiennych wzrasta o 1 zł. Zdecydowanie rośnie również liczba
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transakcji, w porównaniu do średniej rocznej wzrasta ona o około 80
proc. Marką, która wybierana jest
najczęściej, jest Kopernik. Według
danych firmy CMR jego udziały
wartościowe oscylują wokół 30
proc.
Boże Narodzenie to również czas
prezentów nie tylko tych, które
można znaleźć pod choinką. Kalendarze adwentowe dają radość, chociaż głównie dzieciom, już kilka tygodni przed wigilią. Ich sprzedaż
gwałtownie rośnie w listopadzie i
utrzymuje wysokie wartości w
grudniu. Około 25 proc. sklepów do
300 mkw. decyduje się na wprowadzenie tego rodzaju produktów do
swojej oferty w okresie świątecznym. W sklepach, w których są one
oferowane, konsument wydaje na
nie około 6 złotych. Większość konsumentów kupuje więcej niż 1 kalendarz. Średnia liczba według danych CMR w grudniu 2020 roku
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wyniosła 1,7 sztuki.
Nie dziwi fakt, że już
od stycznia dystrybucja gwałtownie maleje i kalendarze adwentowe nie są sprzedawane praktycznie
w żadnym sklepie. Jedynie sklepy, którym
nie udało się sprzedać wszystkich przed
końcem roku nadal je
oferują. Co ciekawe,
w styczniu niesprzedane produkty zdecydowanie tanieją i średnia cena za ten produkt
wynosi około 3 zł.
Nie tylko dzieci dostają w prezencie drobne słodycze. Również
dorośli dają sobie nawzajem coś
słodkiego. W święta są to często
bomb onierki czy czekoladki.
W grudniu dokonywanych jest około 1,5 mln transakcji produktów
z tej kategorii i ostatni miesiąc roku

to okres z największą ich liczbą.
Chociaż w porównaniu do poprzednich kategorii bombonierki i czekoladki charakteryzują się zdecydowanie mniejszą sezonowością. Wysokie wartości sprzedaży osiągane
są również w miesiącach: marzec
czy maj. Zakup bombonierki nie
tylko na prezent to średnio wydatek około 15 złotych. Konsument
może dokonać wyboru z około
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7 różnych wariantów dostępnych
w grudniu w sklepie małoformatowym do 300 mkw. A znajdzie je
w około 9 na 10 sklepów.
Dla wielu osób najsłodsze są te
słodycze, które nie są kupne, a przygotowane samodzielnie. Do wielu
z nich potrzebny jest cukier. Czy zatem w okresie świątecznym wzrasta jego sprzedaż? Jak kształtuje się
rotacja? Czy rosną ceny?
W porównaniu do listopada wartość sprzedaży cukru w 2020 roku
nieznacznie wzrosła o 8 proc.
(w sklepach małoformatowych do
300 mkw.), co więcej w styczniu silnie spadła. Styczeń 2021 roku to
niższa sprzedaż w porównaniu do
grudnia o około 20 proc. Jednak
grudzień nie jest najważniejszym
miesiącem sprzedaży cukru w roku.
Końcówka lata i początek jesieni to
„żniwa” na tym rynku. Wydaje się,
że to co napędza sprzedaż cukru to
w mniejszym stopniu ciasta a w większym przetwory owocowe. Jednak
jest pewien jego rodzaj, który jest
zdecydowanie „świąteczny” – to cu-

kier puder. Według danych CMR
wzrost wartości sprzedaży tego
produktu w grudniu 2020 roku w
porównaniu do listopada wyniósł
ponad 130 proc., a liczba transakcji
o ponad 120 proc.

Cena jest niższa niż w miesiącu poprzedzającym i następującym po
grudniu. Średni jej spadek nie jest
wysoki, wynosi około 5 proc. Wydaje się, że niektóre sklepy chcą przyciągną konsumentów niższą ceną

Przeciętne opakowanie cukru pudru w okresie świątecznym i nie tylko to około 400 gram. Na jego zakup
należy przeznaczyć około 2,40 zł.

świątecznego produktu. Niższe
ceny są powodem do zadowolenia
konsumentów, natomiast „szerokość półki” już nie. Według danych

CMR w sklepach małoformatowych
dostępnych jest około 1,5 wariantów
tego typu produktów. A najlepiej
sprzedające się marki to: Diament,
Polski Cukier i Cukier Królewski.
Łączne ich udziały wartościowe
wynoszą ponad 80 proc.
Do przygotowania ciast oprócz
cukru często potrzebna jest również mąka. Także na tym rynku widoczne są wzrosty sprzedaży
w grudniu – o około 25 proc. Mąki
pszenne i żytnie to rynek wysoce
konkurencyjny. Pięć największych
marek: Basia, Pzz Kraków, Polskie
Młyny, Młyny Stoisław, Młyny
Szczepanki to około 50 proc. wartości rynku. Do marek własnych należy mniej niż 8 proc. Pomimo zróżnicowania rynku liczba różnych
wariantów mąk pszennych i żytnich jest dość niska i wynosi ponad
5 sztuk. W grudniu średnio podczas
jednej transakcji w sklepach małoformatowych do 300 mkw. kupowanych jest 1,5 kg mąki. A zakup
1 opakowania (1 kg) to wydatek
poniżej 3 złotych. n

Ryc. 1. Słodycze paczkowane – wybrane wskaźniki i kategorie – grudzień 2020,
sklepy małoformatowe do 300m2
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Dominacja
wódki
W okresie od listopada 2020 do października 2021 Polacy kupując alkohol wydali blisko
40 mld złotych (nie wliczając kanału HoReCa). Oznacza to, że sprzedaż napojów
alkoholowych w Polsce odpowiadała za prawie 20 proc. sprzedaży całej branży FMCG.
Udział ten znacząco się nie zmienił, w porównaniu z poprzednim okresem rok
wcześniej. Rynek alkoholi cechuje się przede wszystkim średnio wyższym udziałem
kanałów małoformatowych. Warto jednak zauważyć, że udział ten z roku na rok spada,
a zwiększa się wśród dyskontów.
Dawid Malik
Junior Analytical Consultant NielsenIQ

J

eśli chodzi o kategorie alkoholowe, możemy je podzielić na
mocne alkohole oraz napoje
niskoalkoholowe. Piwo należy do
napojów niskoalkoholowych z kolei do mocnych alkoholi zaliczymy
wódkę, wino, whisky, brandy i coniac, likiery oraz rum. Sprzedaż kategorii alkoholowych jest sezonowa. O ile piwa osiągają wzrosty
w okresach letnich, tak mocniejsze
alkohole mają swoje szczyty sprzedaży w grudniu, w okolicach Świąt
Bożego Narodzenia.
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Rynek napojów alkoholowych
aktualnie się zmienia. Ze względu
na wzrost świadomości konsumentów dotyczącej zdrowego trybu
życia oraz zdrowych nawyków żywieniowych. Ten trend możemy zauważyć w największej wartościowo
kategorii spożywczej jaką jest
piwo, gdzie w badanym okresie notujemy znaczący wzrost sprzedaży
segmentu piwa bezalkoholowego.
W całej Polsce jest to wzrost o ponad 17 proc. W przypadku stacji
benzynowych, sprzedaż wartościo-
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wa piwa alkoholowego
w analizowanym okresie spadła o 6,8 proc.,
natomiast piwo bezalkoholowe zanotowało
wzrost o 5,8 proc.
Na stacjach benzynowych prawie 83 proc.
sprzedaży wśród alkoholi mocnych stanowi
sprzedaż wódki. Jej
sprzedaż wartościowa
wzrosła o 5,9 proc. w po
równaniu do poprzed-
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niego okresu r/r. Wódka na stacjach benzynowych rośnie ponad
dwukrotnie szybciej, niż w całej
Polsce. Nie bez znaczenia dla tej
kategorii jest również wprowadze-

nie podatku od małpek od stycznia
2021 roku. Dotyczy on głównie napojów alkoholowych poniżej
300 ml objętości, przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprze-

daży. W ostatnim okresie na stacjach benyznowych sprzedaż wartościowa wódki o pojemności 0,1 l
oraz 0,2 l wzrosła odpowiednio
o 13.1 proc. i 15.8 proc. Jej sprzedaż

Ryc. 1. Stacje benzynowe – napoje alkoholowe – udział w wartości sprzedaży,
stan na październik 2021 r.
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wolumenowa pozostała jednak na
stabilnym poziomie. Można więc
wysunąć wniosek, że Polacy na stacjach nadal kupowali tzw. „małpki”,
pomimo wzrostu ich cen.
Drugą kategorią pod względem
udziałów w mocnych alkoholach
na stacjach benzynowych jest whisky. Jej udział uplasował się na poziomie 9,5 proc. Przyglądając się
sezonowości whisky, obserwujemy
cykliczny wzrost znaczeni tej kategorii w grudniu. Dzieje się to kosztem wódki. Przykładowo, w grudniu 2020 r. udział sprzedaży whisky
wśród napojów alkoholowych wyniósł 11,3 proc., natomiast wódki
78,9 proc. – co jest poniżej średniej
udziałów tego alkoholu w analizownym, 12-miesięcznym okresie.
Możemy więc zauważyć, że
okres świąteczno-noworoczny jest
dla części Polaków momentem do
urozmaicenia gamy spożywanych
alkoholi i spróbowania czegoś nowego. Próbujemy innych trunków
niż wódka takich jak np. whisky czy
wino. Jesteśmy bardziej otwarci na
nowe gatunki alkoholi. n

Ryc. 2. Stacje benzynowe – napoje alkoholowe – udział w koszyku zakupów,
ostatnie 24 miesiące
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W Shell
Café
dbamy
o każdy
szczegół
Od premiery nowego konceptu
kawowo-gastronomicznego
minęło już kilka miesięcy. Jak
Shell planuje rozwijać ofertę
food na stacjach w Polsce, jak
klienci reagują na pojawiające
się zmiany, jak szkolić
pracowników, aby maksymalnie
wykorzystać potencjał nowego
konceptu? Między innymi na
te pytania odpowiada w
rozmowie z redakcją naszego
magazynu Mikołaj Pawlak,
starszy manager kategorii Shell
Café w Shell Polska, ekspert
ds. doskonałości operacyjnej.
Rozmawiał
Edwin Kaniuk
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Co rozumieją Państwo pod hasłem przyrządzania kawy premium
w ramach konceptu na stacji paliw?

Badania pokazują, że jakość kawy jest kojarzona przede wszystkim z jej dobrym smakiem (54 proc.), aromatem (36 proc.) oraz
dobrej jakości ziarnami (12 proc.). Przyrządzanie kawy premium
w ramach konceptu Shell Café odbywa się między innymi we
współpracy z profesjonalnymi baristami, którzy prowadzą szkolenia zespołowe dla pracowników stacyjnych obsługujących później
naszych klientów. Takie szkolenia odbywają się np. w ramach Akademii Shell Café, każdorazowo przed wprowadzeniem do oferty
nowego produktu.

W ramach Shell Café dbamy o każdy szczegół sprzedaży produktów gastronomiczno-kawiarnianych. Centralnym elementem
naszego konceptu jest kawa. Z tego względu do dyspozycji klientów oddajemy dwie mieszanki – espresso, które jest dedykowane
kawom białym oraz lungo do kaw czarnych. Badania, które przeprowadziliśmy, wskazują, że pochodzenie kawy ma znaczenie dla
23 proc. konsumentów. Dbamy o to, aby kawa zawsze była świeżo
palona oraz aby jej opakowania były przechowywane w odpowiednich warunkach. Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu

będziemy w stanie jeszcze lepiej dotrzeć do potrzeb i oczekiwań
klientów.

Jak wraz z ofertą kawową zmieniła się oferta gastronomiczna Shell?
Co ją wyróżnia na tle dotychczas proponowanych przez sieci produktów?
Nasza oferta zmienia się cały czas, jest przez nas nieustannie
rozwijana. Rozpoczęła się od croissantów innych niż wszystkie,
opartych na cieście francuskim z dodatkami premium, np. szynką
parmeńską czy serem brie serwowanym z żurawiną. Wszystkie
produkty są świeżo przygotowywane na stacjach. Oferta gastro-

nomiczna Shell Café jest oparta na tzw. czystej etykiecie, co oznacza że wykluczamy z niej chemiczne konserwanty, sztuczne barwniki oraz sztuczne przyprawy. W Shell Café mamy w ofercie produkty
dla wegan, wegetarian i dla zwolenników produktów mięsnych.

Jak wprowadzenie nowej marki oraz nowego menu wpłynęło na
proces szkolenia pracowników?
Przygotowaliśmy cały pakiet szkoleń stacjonarnych i e-lear
ningowych, aby nasi bariści byli kompetentni i wyróżniali się pasją
oraz umiejętnościami. Szkolenia pracowników przeprowadziliśmy

listopad-grudzień

Stacja Benzynowa

61

gastronomia

w ramach Akademii Shell Café, tak aby potrafili przygotowywać
kawę doskonałą w smaku. Chcemy zapewniać klientom doskonałe
wrażenia związane z obsługą i produktami, niezależnie od tego,
czy kupują je w ramach samoobsługi, czy też są im one serwowane. W związku z tym wykorzystujemy własne doświadczenia
w zakresie opracowywania narzędzi i procesów, a także korzystamy z pomocy partnerów zewnętrznych.
Szkolenia o wysokiej jakości merytorycznej, w jakich uczestniczą
ambasadorzy Shell Café, są wieloetapowe, prowadzimy je w cyklach
kwartalnych. Nasi pracownicy utrwalają i poszerzają już zdobytą
wiedzę, a nowi członkowie załogi poznają szczegóły związane
z naszym konceptem kawiarniano-gastronomicznym.

Czy wraz z wdrożeniem konceptu Shell Café stacje przechodzą metamorfozę pod względem designu?
Shell Café to poza ofertą kawiarniano-gastronomiczną także
zmiana samych wnętrz stacji. Naszym celem było stworzenie
gościnnego otoczenia kawiarnianego, które zapewni klientom
komfortowy odpoczynek przed dalszą podróżą. Opracowaliśmy
także zupełnie nową identyfikację wizualną, na którą składają się
ciepłe kolory ścian i nowe materiały wykończeniowe, takie jak
drewno czy miedź. Dzięki temu klienci wchodząc na stacje będą
mogli poczuć, że są w kawiarni, wypocząć lub nawet odbyć spotkanie biznesowe. Obecnie trwa proces przebudowy poszczególnych
lokalizacji. W 2021 roku udostępniliśmy klientom ponad 150 nowych
punktów kawowych. 8 grudnia uruchomiliśmy stację w formacie
bistro przy obwodnicy Leszna.
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W sierpniu br. kiedy koncept Shell Café debiutował w Polsce, był
dostępny na 237 spośród 430 stacji sieci. Ile obecnie placówek Shell
zostało objętych nową ofertą?
Naszym celem jest, aby do końca 2021 roku oferta kawowa była
obecna na 390 stacjach Shell w Polsce. Badanie, jakie przeprowadziliśmy przy okazji wprowadzenia Shell Café na rynek polski,
pokazuje, że zdecydowana większość Polaków (86 proc.) pije kawę
codziennie lub prawie codziennie. 41 proc. procent badanych robi
to na stacjach paliw. Zauważamy ten trend i chcemy dostarczać
naszym klientom produkt z najwyższej półki.

Kiedy cała sieć stacji Shell na terenie Polski zostanie wyposażona
w nowy koncept kawiarniano-gastronomiczny?
Pełna oferta gastronomiczna Shell Café ma być dostępna na
wszystkich stacjach Shell do końca stycznia 2022 r. Pierwszy kwartał 2022 roku będzie zresztą przełomowy pod kątem oferty kawiarniano-gastronomicznej na stacjach Shell w Polsce.

Minęło już kilka miesięcy od premiery Shell Café. Jak klienci przyjęli nową markę? Czy format spełnił pokładane w nim oczekiwania?
Koncept Shell Café został bardzo dobrze odebrany przez klientów, a wzrosty sprzedaży są zauważalne z tygodnia na tydzień.
Mamy świadomość, że polski konsument jest świadomy i wymagający. Jako Shell Polska kontynuujemy strategię realizacji potrzeb
klienta przy zachowaniu najwyższych standardów produktów
kawiarniano-gastronomicznych. n
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Puree Sea
Buckthorn
– Puree
z rokitnika
Jagody Rokitnika, z których powstaje
Puree Monin Sea Buckthorn, pochodzą z górzystych regionów Europy
Wschodniej i Azji. Ich bogate właściwości odżywcze i lecznicze przyczyniają się do ich rosnącej popularności.
Puree Monin posiada charakterystyczną cierpkość tych złocisto-pomarańczowych jagód oraz zapach przypominający suszone morele. Ten lekko
słodkawo-kwaśny nektar wspaniale
orzeźwia smak koktajli oraz napojów
bezalkoholowych. n

Świąteczna
propozycja od Vobro
W tym roku firma Vobro wzbogaciła portfolio świątecznych
produktów o nową kategorię – Czekoladowe Mikołaje i Renifery, czyli praliny pakowane pojedynczo. To zupełna nowość
na polskim rynku.
Czekoladowe Mikołaje i Renifery przeznaczone są do tzw.
„sprzedaży luzowej”. Ozdobne zawijki skrywają słodycze
w trzech wariantach smakowych: kakaowo-śmietankowym,
ananasowo-mlecznym oraz pomarańczowym. Dwa pierwsze
warianty wypełnione są mieszanką standardowego i półpłynnego nadzienia. Doznań smakowych w przypadku wszystkich produktów dopełnia słodycz czekoladowej otoczki ze
standardowej i białej czekolady, której forma bardzo dokładnie odzwierciedla kształt figurek Mikołaja i Renifera. n

Nowe dodatki do paliw Premium
pod brandem Black Arrow
„Czarna Strzała”
Firma Kemetyl rozszerzyła ofertę o nową pojemność dla swojego topowego produktu
Dieselskydd – Dieselskydd Black Arrow 200ml oraz pod tym samym brandem wprowadziła do sprzedaży nowe dodatki do paliw Premium.
Dieselskydd marki Black Arrow nazywany także „Czarną Strzałą” to jeden z najpopularniejszych na rynku depresatorów paliwa. Zapobiega wydzielaniu się parafiny w oleju
napędowym w niskich temperaturach i w ten sposób chroni układ paliwowy przed potencjalnym zagrożeniem. To oryginalny i wysoce skoncentrowany (1:1000) depresator
ułatwiający uruchomienie i pracę silnika wysokoprężnego w niskich temperaturach.
Nowe produkty to środki do czyszczenia układu paliwowego oraz dodatki zarówno dla
silników diesla jak i benzynowych. Dodatki do paliwa Black Arrow utrzymują silnik
w czystości, zapewniając jak najdłuższe zachowanie jego optymalnych parametrów pracy. Środki do czyszczenia układu paliwowego Black Arrow usuwają zalegające zanieczyszczenia i osady, przywracając pełną sprawność silnika.
Wszystkie produkty, podobnie jak flagowy Dieselskydd łatwo rozpoznać po logo charakterystycznej „Czarnej Strzały” – gwarancji najwyższej jakości. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową charakterystyką i działaniem wysokiej jakości dodatków do paliw
Black Arrow. n

Tabliczki
gorzkie
E.Wedel
z dodatkami
Czekolada gorzka z orzechami oraz czekolada gorzka z malinami i wafelkami to nowości,
które opracowano z okazji jubileuszu E.Wedel, czyli 170. lat istnienia marki. Nowości łączą
w sobie wyjątkowy smak oryginalnej wedlowskiej czekolady gorzkiej i dodatków, które
w niej zatopiono. W czekoladzie gorzkiej z orzechami znajdują się kawałki orzechów laskowych i arachidowych. Z kolei druga nowość to czekolada gorzka z malinami i wafelkami. Wytrawny smak czekolady gorzkiej przełamano intensywnym smakiem malin oraz
chrupiącymi, słodkimi wafelkami. Nowe produkty są już dostępne w sprzedaży w szerokiej dystrybucji. n
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Alkohole Glendalough
w portfolio Coca-Cola
Zgodnie ze strategią Coca-Cola HBC 24/7, która zakłada oferowanie konsumentom
napojów na każdą okazję i porę dnia, firma poszerza swoją ofertę alkoholi z segmentu premium. Do portfolio dołącza m.in. marka Glendalough.
W ofercie Coca-Cola HBC Polska będą trzy warianty whisky: Double Barrel, Pot Still
i Single Cask Burgundy. Niebawem zostaną wprowadzone również kolejne nowości:
Single Cask Calvados, Single Cask Madeira oraz Mountain Strength Poitin.
Oferta destylarni Glendalough zawierać będzie również kraftowy gin, dostępny
w dwóch wariantach: Wild Botanical i Rose Gin, które swoją wyjątkowość zawdzięczają składnikom ręcznie zbieranym przez zielarza zatrudnionego na stale w destylarni.
Design butelek mocno nawiązuje do malowniczej okolicy, z której pochodzi marka
Glendalough, a hasło „Stand Apart” zachęca konsumentów do odejścia od utartych
schematów. Wszystkie produkty marki dostępne będą w butelkach o pojemności
700 ml i na sklepowe półki trafią w grudniu 2021 r. n

Królewskie Mleczko
Cappuccino już w sprzedaży
Asortyment Królewskiego Mleczka: Waniliowego, Śmietankowego i Malinowego
poszerzył się o nowy, czwarty wariant smakowy –Królewskie Mleczko Cappuccino.
Każde mleczko jest indywidualnie pakowane w pastelowo-różowe owijki.
Na półkach sklepowych, produkt Wawelu wyróżnia się nowoczesnym, charakterystycznym różowym opakowaniem z elementami beżu, nawiązującymi do nowego
smaku Królewskiego Mleczka Cappuccino.
Królewskie Mleczko Cappuccino, podobnie jak wszystkie słodkości z Wawelu, powstaje zgodnie z ideą Dobrych Składników – w oparciu o prosty skład, bez zbędnych dodatków, substancji konserwujących, barwników i sztucznych aromatów. n

Linia batonów od Mars
Wrigley
Mars Wrigley, odpowiadając na potrzeby konsumentów i działając
zgodnie z hasłem marki Be-Kind „Bądź dobry dla siebie, abyś mógł
być dobry dla innych”, wprowadził do oferty trzy nowe warianty
batonów pełnoziarnistych – z owsem i maliną, owsem i miodem
oraz owsem i bananem. Są one nie tylko smaczne, dostarczają też
organizmowi cennych składników odżywczych. Każdy z nich zawiera pięć pełnych ziaren: owsa, prosa, gryki, amarantusa i komosy
ryżowej, które razem stanowią min. 51 proc. składu. Produkty BeKind nie zawierają sztucznych barwników, aromatów ani konserwantów. n

Cukierki czyszczące język
Marka Herbapol zdecydowała się na kolejne rozszerzenie swojego portfolio produktów. Tym
razem ma zamiar zaskoczyć swoich klientów, bo wprowadza na rynek kategorię, której dotychczas nie mieli okazji znaleźć w ofercie żadnej innej marki. To innowacyjne cukierki ziołowo-owocowe, które skutecznie oczyszczą język, a co za tym idzie odświeżą oddech.
Odświeżające oddech cukierki Herbapol pojawią się na sklepowych półkach już w grudniu.
Cukierki są dostępne w czterech owocowo-ziołowych smakach: czarna porzeczka z kwiatem czarnego bzu, pomarańcza z szałwią, cytryna z eukaliptusem oraz poziomka z pokrzywą. Opakowanie to zapewniający prawidłową higienę blister w wygodnym pudełku. n
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Anwim
ul. Stańczyka 3,
01-237 Warszawa
tel. (22) 496 00 00,
fax (22) 496 00 03
biuro@anwim.pl
www.Moyastacja.pl

MOYA to założona w 2009 r., należąca do spółki Anwim, ogólnopolska sieć stacji paliw. Obecnie liczy
ona ok. 350 placówek, w tym ponad 70 proc. to stacje franczyzowe. Stacje MOYA obecne są we
wszystkich województwach, przy głównych trasach tranzytowych, drogach lokalnych i w miastach.
MOYA, jako jedyna sieć w Polsce, ma w swoim portfolio trzy typy stacji: tradycyjne z wielobranżowym
sklepem i konceptem gastronomicznym Caffe MOYA, automatyczne, dostosowane do obsługi flot oraz
samoobsługowe, dla klientów indywidualnych oraz flotowych. Sieć proponuje klientom biznesowym
program MOYA Firma, na który składają się karty paliwowe oraz aplikacja mobilna. Stacje działające
w ramach sieci spełniają standardy obsługi i jakości. Gwarancją jakości paliw na stacjach w barwach
MOYA jest niezależny program badania paliw – TankQ.

Arla Foods
ul. Dworcowa 27,
78-220 Tychowo
Biuro Handlowe:
ul. Rzymowskiego 34,
02-697 Warszawa
tel. (22) 737 54 73
601 086 783
fax (22) 737 54 73
kontakt@arlafoods.com
www.arla.pl

Arla Foods jest czołowym producentem mleka i przetworów mlecznych na świecie. Właścicielami Arla
Foods jest prawie 13 000 rolników, którzy od ponad 120 lat dbają o najwyższą jakość pozyskiwanego
mleka. Misją firmy jest kreowanie przyszłości nabiału poprzez produkowanie zdrowych i jak najbardziej
naturalnych przetworów mlecznych, spełniających obecne i przyszłe potrzeby konsumentów. W szerokiej
ofercie firmy znajdują się: sery Apetina, Arla, Castello, masła i miksy Lurpak, napoje mleczne Cocio oraz
produkty wysokobiałkowe Arla Protein i bez laktozy. Arla Foods w ramach partnerstwa biznesowego
posiada wyłączność na produkcję i dystrybucję napojów kawowych pod marką Starbucks.

BOSMA GROUP EUROPE
ul. Głogowska 16,
60-734 Poznań
tel. (61) 65 23 660
(61) 65 23 661
office@bosma-group.eu
www.bosma-group.eu

BOSMA gwarantuje światło – to rozbudowana oferta obejmująca ponad 2000 różnych żarówek samochodowych do wszystkich rodzajów świateł w pojazdach. W kolekcji również najnowsze rozwiązania
oświetlenia w technologii LED. Firmę wyróżnia 20 lat doświadczenia, ugruntowana pozycja na rynku
polskim, kompleksowy asortyment. Współpracujemy z liderami rynku hurtowni motoryzacyjnych,
warsztatów, sieci stacji benzynowych. Nasze standardy to profesjonalna obsługa, gwarancja wysokiej
jakości, adekwatna cena, 100% owa dostępność produktów, dostawa w 24h. Partnerom biznesowym
oferujemy indywidualne narzędzia handlowe, promocyjne oraz nowoczesny marketing np. możliwość
zaprojektowania i wykonania dedykowanego systemu ekspozycji uszytego na miarę potrzeb konkretnego kanału dystrybucji. Jesteśmy prekursorem wdrażania systemu pakowania podstawowych
rodzajów żarówek pomocniczych w opakowania jednostkowe. Takie rozwiązanie, wraz z PODAJNIKIEM
NA ŻARÓWKI, to idealna propozycja ekspozycji dla stacji benzynowej.

eXc mobile Polska
Gen. L. Okulickiego 7/9,
05-500 Piaseczno
tel. (22) 233 10 79
sales@eXcmobile.eu
www.eXcmobile.eu

Wywróciliśmy do góry nogami kategorię kabli i ładowarek do telefonów komórkowych. Udowodniliśmy,
że kolory mają moc. Jeżeli chcesz przekonać się jak wielką, zapraszamy Cię do grona naszych
Partnerów. Zaufaj profesjonalistom! – od 16 lat pracujemy z największymi detalistami w tym kraju.

Hochland Polska
ul. Okrężna 2,
64-530 Kaźmierz
tel. (61) 292-91-00
fax (61) 292-91-01
hochland@hochland.com
www.hochland-group.com
www.hochlandprofessional.pl
www.hochland.pl
www.almette.pl
www.valbon.pl

Firma Hochland istnieje na polskim rynku od początku lat 90-tych. W Polsce działają dwa zakłady produkcyjne – w Kaźmierzu i Węgrowie. Hochland, Almette, Valbon to wiodące na rynku marki. Wszystkie
produkty z oferty Hochland wyróżnia doskonały smak i najwyższa jakość, dzięki najlepszym surowcom
i technologiom. Hochland Professional to marka produktów przeznaczonych dla gastronomii i klientów
B2B o szerokim zastosowaniu: przekąski, zupy, danie główne i desery.
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KEMETYL POLSKA
Aleje Jerozolimskie 146c,
02-305 Warszawa
tel. (22) 822 5390
kemetylpolska@kemetyl.com
www.kemetyl.pl

Firma Kemetyl Polska to ekspert w dziedzinie produkcji i dystrybucji chemii samochodowej na terenie
Europy Środkowej i Wschodniej. Oferuje pełną gamę wysokiej jakości, innowacyjnych środków chemicznych do pielęgnacji samochodu. W skład oferowanych produktów wchodzą preparaty techniczne,
płyny eksploatacyjne, kosmetyki i akcesoria samochodowe, produkty do domu i ogrodu oraz AdBlue.

MASPEX
ul. Chopina 10,
34-100 Wadowice
tel. (33) 870 84 96
maspex@maspex.com
maspex.com

Maspex jest największą prywatną polską firmą w branży spożywczej oraz jedną z największych
w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, Czechach,
na Słowacji, w Rumunii oraz ich czołowym producentem na Węgrzech, w Bułgarii, na Litwie oraz
Łotwie. Od ponad 20 lat Maspex jest kluczowym partnerem w biznesie wszystkich sieci stacji paliw
w kategorii SNN. Marki Tymbark, Tiger, Kubuś czy Nestea są też szeroko obecne na niezrzeszonych
stacjach benzynowych.

SCM
Al. Jana Pawła II 11,
00-828 Warszawa
tel. (22) 586 54 00
fax (22) 586 54 01
biuro@scmpoland.pl
www.scmpoland.pl

Firma SCM działa od września 2005 roku, a od lipca 2012 jest Wyłącznym Dystrybutorem Produktów
Monin na Polskę. Główne obszary działalności firmy to: Rozwój i kreowanie nowych rozwiązań w kategorii produktów i napojów dla kanału HoReCa oraz doradztwo w zakresie ich przetwarzania; Zakupy
isprzedaż surowców rolnych oraz produktów gastronomicznych; Efektywne zarządzanie łańcuchem
dostaw obejmującego produkty, opakowania i dystrybucję. Marka Monin jest obecnie uznawana za
numer jeden na świecie na rynku syropów klasy Premium, puree owocowych oraz sosów deserowych.
To zasługa ponad 105-letniego doświadczenia oraz bogatej oferty – ponad 250 smaków sprzedawanych w 150 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów Monin wybierane są wyłącznie wyselekcjonowane i najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy oraz orzechy. To sprawia, że powstają zawsze produkty
wyjątkowej jakości o niepowtarzalnym smaku, kolorze i zapachu. Monin – naturally inspiring. Rozwój
Marki Monin w Polsce oraz szkolenia w zakresie kreacji i nowych rozwiązań w kategorii napojów,
deserów oraz potraw blendowanych to obszar działania naszych Brand Ambasadorów. Jesteśmy
obecni w ciągu roku na 60 targach, eventach, konkursach i indywidulanych warsztatach. Kreujemy rozwiązania i sprzedajemy koncepty. Jesteśmy ekspertami w kategorii „beverage & food solution”. Od
kwietnia 2016 r. SCM jest także wyłącznym importerem i dystrybutorem profesjonalnych urządzeń do
miksowania i mieszania napojów oraz potraw – marki Vitamix.

Segafredo Zanetti Poland
ul. Partyzantów 7,
32-700 Bochnia
tel. (14) 615 41 00
fax (14) 615 41 05
info@segafredo.pl
www.segafredo.pl/

Segafredo Zanetti Poland od 2002 r. stanowi część międzynarodowej Grupy Massimo Zanetti S.p.A.
(MZBG). Doradcy Klienta pomagają naszym klientom rozwijać ich biznes, a szkoła baristów Coffee Art
Masters (www.coffeeartmasters.pl) rozwija umiejętności baristyczne osób serwujących kawę w lokalach. Kawa jest naszą pasją każdego dnia.

Grupa Żywiec
ul. Browarna 88,
34-300 Żywiec
tel. 801 540 450
info@grupazywiec.pl
www.grupazywiec.pl

Jesteśmy jednym z czołowych producentów piwa w Polsce posiadającym najbardziej zróżnicowane
portfolio produktów na rynku oraz liderem w innowacyjnych segmentach piwa. Marką flagową firmy
jest Żywiec – jedno z najpopularniejszych polskich piw eksportowych, sprzedawane za granicą od
ponad stu lat. Do najsilniejszych marek spółki należą też: Heineken, Namysłów, Warka i Tatra. Ważną
część oferty Grupy Żywiec stanowią piwa regionalne: Królewskie, Leżajsk, Specjal i Brackie. Grupa
Żywiec Warzymy piwo w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Namysłowie,
Elblągu, Leżajsku i Warce.

listopad-grudzień
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26 października 2020, Marriott Warsaw Hotel
23 maja 2022, Crowne Plaza Warsaw - The HUB

PetroTrend
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