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Niemal dwukrotny wzrost liczby zarejestrowanych samochodów z napędem elektrycznym, 
prognozowany przez PSPA w raporcie Polish EV Outlook 2021 (Polishevoutlook.pl) oraz 

25 proc. wzrost stacji ładowania – największa organizacja branżowa rynku zrównoważonego 
transportu podsumowuje w najnowszym raporcie 2021 rok w polskiej elektromobilności.

Polskie stowarzyszenie Paliw alternatywnych

rekord na rynku 
samochodów elektrycznych

Jak wynika z prowadzonego 
przez Polskie Stowarzyszenie 
Paliw Alternatywnych i Polski 

Związek Przemysłu Motoryzacyjne
go „Licznika elektromobilności”, 
pod koniec 2021 r. w Polsce było 
zarejestrowanych łącznie 39 658 
osobowych i użytkowych samo
chodów z napędem elektrycznym. 
Tym samym, w ciągu ostatnich 
12 miesięcy park EV w Polsce po
większył się ponad dwukrotnie 
(o 101 proc. r/r). W segmencie sa
mochodów osobowych odnotowa

no 19 408 rejestracji. To kolejny już 
z rzędu historyczny rekord.

 — Przez 12 miesięcy 2021 r. za
rejestrowano prawie dwukrotnie 
więcej samochodów osobowych 
z napędem elektrycznym niż w roku 
2020 i niemal czterokrotnie więcej 
niż w roku 2019. Liczba nowych re
jestracji okazała się być o 125 proc. 
większa niż cały park EV w 2019 r. 
W segmencie elektrycznych pojaz
dów dostawczych i ciężarowych 
w  ciągu dwóch lat flota urosła 
o 219 proc. Pod względem liczby 
rejestracji nowych, osobowych sa
mochodów elektrycznych jesteśmy 

obecnie na zbliżonym poziomie, 
jak np. Hiszpania w 2018 r. i nieco 
wyższym niż Niemcy, Niderlandy 
i Wielka Brytania w roku 2014 czy 
Szwecja w roku 2016 – mówi Ma
ciej Mazur, dyrektor zarządzający 
PSPA.

infrastruktura ładowania 
wciąż rozwija się zbyt wolno

Wzrost mniejszy od spodziewa
nego odnotowano w sektorze 
ogólnodostępnej infrastruktury ła
dowania. Pod koniec grudnia 2021 r. 
w Polsce funkcjonowały 1932 ogól
nodostępne stacje ładowania po

jazdów elektrycznych (3784 punkty). 
30 proc. z nich stanowiły szybkie 
stacje ładowania prądem stałym 
(DC), a 70 proc. – wolne ładowarki 
prądu przemiennego (AC) o mocy 
mniejszej lub równej 22 kW. Łącz
nie w 2021 r. oddano do użytku 
568 nowych stacji ładowania po
jazdów elektrycznych, z czego po
nad 1/5 – 119 – w samym grudniu. 
Liczba punktów uruchomionych 
w 2021 r. wyniosła 1143. To wartość 
zbliżona do prognoz ujętych 
w  ostatnim wydaniu cyklicznego 
raportu PSPA „Polish EV Outlook” – 
1287 (Polishevoutlook.pl).

Elektromobilność  
w 2021 roku
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— Przyrost nowych ładowarek 
w  2021 r. okazał się być wyższy 
w porównaniu do wyjątkowo trud
nego roku 2020, gdy uruchomiono 
353 nowe stacje, jak również do ro
ku 2019. Mimo to spodziewaliśmy 
się rezultatu lepszego o ok. 10 proc. 
Rozwój stacji ładowania w Polsce 
wciąż opóźniają liczne bariery, 
przede wszystkim natury admini
stracyjnoprawnej, m.in. przewle
kłe procedury przyłączeniowe oraz 
niekorzystna z perspektywy opera
torów struktura własnościowa in
frastruktury elektroenergetycznej 
na Miejscach Obsługi Podróżnych. 
Jednocześnie stacje ładowania 
w Polsce są rozmieszczone bardzo 
nierównomiernie, aż 41 proc. z nich 
koncentruje się w 15 największych 
miastach – mówi Maciej Mazur, dy
rektor zarządzający PSPA.

rozszerzenie systemu 
subsydiów ze środków 
publicznych

W 2021 r. zapowiadany od daw
na system finansowy wsparcia fi
nansowego elektromobilności ze 
środków publicznych zaczął nabie
rać realnych kształtów. W lipcu 
NFOŚiGW uruchomił pierwszy na
bór w ramach programu „Mój Elek
tryk”, adresowany do osób fizycz
nych nieprowadzących działalności 
gospodarczej nabywających zero
emisyjne samochody osobowe. 
W listopadzie ruszył kolejny nabór, 
tym razem kierowany do benefi
cjentów instytucjonalnych (w tym 
przedsiębiorców) kupujących po
jazdy na kredyt lub za gotówkę. 
Równolegle Bank Ochrony Środo
wiska, dystrybuujący dotacje do le
asingu i wynajmu długotermino
wego w imieniu NFOŚiGW, ogłosił 
podpisanie umów z pierwszymi fir
mami leasingowymi, które uwzględ
niły dopłaty w swojej ofercie. „Mój 
Elektryk” to nie jedyny instrument 
dofinansowania elektromobilności 
w obszarze pojazdów, który urucho
mił NFOŚiGW. We wrześniu ruszył 
kolejny nabór w ramach cieszące
go się dużym zainteresowaniem 
samorządów programu „Zielony 
Transport Publiczny”, przewidują

cego dotacje do zeroemisyjnych 
autobusów oraz infrastruktury ła
dowania. Tym razem na wsparcie 
przeznaczono środki w wysokości 
1,2 mld zł. Z kolei ogłoszony 
w 2021 r. program „Wsparcie infra
struktury do ładowania pojazdów 
elektrycznych i infrastruktury do 
tankowania wodoru” przewiduje 
dotacje do prywatnych stacji łado

wania o mocy co najmniej 22 kW, 
stacji ogólnodostępnych o mocach 
od 50 kW do mniej niż 150 kW, sta
cji ogólnodostępnych o mocach od 
150 kW, jak również stacji tankowa
nia wodoru. Kolejny z instrumen
tów wsparcia wdrażanych przez 
NFOŚiGW otrzymał nazwę „Rozwój 
infrastruktury elektroenergetycz
nej na potrzeby rozwoju stacji ła

dowania pojazdów elektrycznych”. 
Jest on adresowany do Operato
rów Systemu Dystrybucyjnego 
(OSD). Celem programu jest wybu
dowanie lub modernizacja 4 tys. 
km sieci elektroenergetycznych 
oraz 800 stacji transformatorowo
rozdzielczych, niezbędnych dla 
rozwoju sieci ładowania pojazdów 
elektrycznych.

OSOBOWE UŻYTKOWE ŁĄCZNIE
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Źródło: PSPA.

Źródło: PSPA.

Wykres 1. Park samochodów z napędem elektrycznym.
Stan na koniec roku.

Wykres 2. Sprzedaż samochodów z napędem elektrycznym.
Stan na koniec roku.
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MINIMUM INWESTYCJI, 
MAKSIMUM ZYSKU!

pewny wzrost obrotów

spotęgowanie liczby i lojalności klientów

zwiększenie konkurencyjności

wzrost koszyka zakupowego

oszczędność w wydatkach na kosztowny 
ekspres i aranżację przestrzeni

Sprawdź, co zyskasz dzięki  
COFFEE TO GO na swojej Stacji Paliw!

Nowoczesny 

ekspres  

z telemetrią

Najwyższej jakości 

kawa i asortyment 

dodatkowy

Serwis 

techniczny

Doradztwo  

i kompleksowe  

wsparcie

Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o.  |  Al. Jerozolimskie 172  |  02-486 Warszawa   |   www.tchibo-coffeeservice.pl

Kontakt dla zainteresowanych Klientów   |   tel.: +48 22 231 87 77   |   e-mail: dlafirm@tchibo-coffeeservice.pl

ALL 
INCLUSIVE

Reklama_Prasowa_Coffee_To_GO_230x297_06.indd   1 28.01.2022   18:57



optymalizacja prawa 
regulującego rynek 
elektromobilności

Jak podkreśla PSPA, po wielu 
miesiącach oczekiwań, w grudniu 
ub.r. branża doczekała się także 
prezydenckiego podpisu na nowe
lizacji Ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych. Jej pro
jekt został zaproponowany jeszcze 
w listopadzie 2020 r.

— Oceniając nowelizację chcia
łoby się powiedzieć „lepiej późno 
niż wcale”, ponieważ konieczność 
wprowadzenia istotnych modyfika
cji ustawy była oczywista praktycz
nie od momentu wejścia w życie jej 
pierwotnej wersji, czyli już w 2018 r. 
Nowelizacja przyczyni się m.in. do 
przyspieszenia rozbudowy prywat
nej infrastruktury ładowania, w związ
ku z implementacją dyrektywy 
nr 844. Nowe budynki, zarówno te 
użyteczności publicznej, jak też 
mieszkalne, będą musiały być przy
gotowane na rozwój elektromobil
ności. W budynkach już istnieją
cych, po wejściu w życie nowych 
przepisów, powinno być łatwiej za
instalować ładowarkę. Zmiany – 
choć zdecydowanie niewystarcza
jące wobec potrzeb rynku – zostaną 
wprowadzone także w obszarze in
frastruktury ogólnodostępnej. Tu 
jest jednak jeszcze bardzo wiele do 
zrobienia, choćby w temacie przy
spieszenia procesu przyłączeniowe
go. I to oznacza, że z całą pewnością 
to nie będzie ostatnia nowelizacja 
ustawy o elektromobilności. W no
welizacji udało się także, po wielo
miesięcznych burzliwych dysku
sjach, zmienić przepisy dotyczące 
stref czystego transportu. Jest zatem 
szansa, że obszary niskoemisyjne 
w Polsce przestaną być obecne wy
łącznie na papierze. Cieszymy się, 
że głos samorządów oraz organiza
cji branżowych, tak wyraźnie ko
munikowany w ramach Komitetu 
Samorządowego PSPA, został wy
słuchany. Pozytywnie odbieramy 
także zmianę wprowadzoną do
słownie na ostatniej prostej, na eta
pie prac w komisjach, która pozwala 
posiadaczom prawa jazdy katego
rii B kierować elektrycznymi pojaz

+372%
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* Na podstawie „Polish EV Outlook 2021”

Liczba mieszkańców

Park

Sprzedaż

> 1 000 000 300 000 – 1 000 000 150 000 – 300 000 100 000 – 150 000 50 000 – 100 000

23,9% 28,3% 12,5% 5,7% 6,0%

22,4% 28,5% 13,7% 6,4% 5,8%

2017

2018

2019

2020

2021

228 km*

273 km

309 km

320 km

390 km

0 50 100 150 200 250 300 350 400

* NEDC

Źródło: PSPA.

Źródło: PSPA.

Źródło: PSPA.

Wykres 4. Oferta modelowa samochodów elektrycznych dostępnych na polskim rynku (BEV+PHEV).

Wykres 3. Udział miast w liczbie EV zarejestrowanych w Polsce*.

Wykres 5. Średni zasięg samochodów elektrycznych dostępnych na polskim rynku.
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dami dostawczymi o dopuszczal
nej masie całkowitej do 4,25 tony, 
a nie 3,5 tony. To krok w dobrym 
kierunku w kontekście przyśpiesze
nia rozwoju zeroemisyjnej logistyki 
w Polsce – mówi Maciej Mazur, dy
rektor zarządzający PSPA.

W 2021 r. wprowadzono także 
szereg aktów wykonawczych regu
lujących obszar zeroemisyjnego 
transportu. W życie weszły m.in. 
rozporządzenia wprowadzające 
nowe znaki drogowe, w tym infor
mujące o stacjach ładowania D23b 

oraz D23c, o które postulowało 
PSPA.

Polskie samorządy coraz 
bardziej elektromobilne

W 2021 r. w Polsce odnotowano 
postęp w realizacji obowiązków, 
które na polskie jednostki samo
rządu terytorialnego nałożyła Usta
wa o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych. W dalszym ciągu 

szybszej elektryfikacji ulegają floty 
transportu publicznego niż park 
samochodowy. Jak wynika z „Liczni
ka elektromobilności” park ebusów 
w Polsce wzrósł o ponad połowę: 
z 430 w 2020 r. do 651 szt. w 2021 r. 
Od stycznia do grudnia flota auto
busowa powiększyła się o 220 elek
trycznych pojazdów.

— Rok 2021 przyniósł również 
znaczny postęp w poszerzaniu 

współpracy polskich samorządów 
i branży w obszarze emobility. Jego 
symbolem była „Deklaracja miast 
na rzecz rozwoju stref czystego 
transportu”, którą podpisała Unia 
Metropolii Polskich oraz PSPA. Jej 
naczelnym celem jest optymalizacja 
przepisów pod kątem ułatwienia 
tworzenia obszarów niskoemisyj
nych. Plany ustanowienia strefy czy
stego transportu w 2022 r. ogłosił 
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Źródło: PSPA.

Wykres 6. Łączna liczba ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce.

* Na podstawie „Polish EV Outlook 2021”

TOP 3

GreenWay Polska
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18,5%
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6,7%

Źródło: PSPA.

Wykres 7. Najwięksi operatorzy pod 
względem liczby posiadanych stacji 

ogólnodostępnych*.

1.
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...

16,6%
15,0%
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14.
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Źródło: PSPA.

Wykres 8. Udział województw 
w łącznej liczbie ogólnodostępnych 

stacji ładowania w Polsce*.

* Na podstawie „Polish EV Outlook 2021”
** Bez premii za złomowanie pojazdu spalinowego 

Rumunia

Niemcy

Francja

Włochy 

Grecja    

Polska 

Wielka Brytania

Ok. 9 100 EUR

9 000 EUR

7 000 EUR**

6 000 EUR**

6 000 EUR   

Ok. 5 930 EUR 

Ok. 2 980 EUR

Źródło: PSPA.

Wykres 9. Maksymalna wysokość  subsydiów do nabycia osobowych samochodów elektrycznych  
w poszczególnych państwach Europy*.
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już m.in. Kraków. PSPA powołało 
również do życia koordynowany 
przez Miasto Łódź Komitet Samorzą
dowy, którego głównym zadaniem 
ma być przyspieszenie tempa elek
tryfikacji transportu i popularyzacja 
nowej mobilności w polskich ośrod
kach miejskich – mówi Maciej Ma
zur, dyrektor zarządzający PSPA.

co czeka nas w roku 2022?

PSPA zwraca uwagę, że polska 
elektromobilność po raz pierw
szych w historii wchodzi w nowy 
rok przy tak dobrych (chociaż dale
kich od ideału) uwarunkowaniach 
natury legislacyjnej i z solidnym za
pleczem w postaci kompleksowe
go systemu wsparcia finansowego 
ze środków NFOŚiGW.

— Mimo pewnych obaw związa
nych z niedoborem półprzewodni
ków w rok 2022 wchodzimy z dużą 
dawką optymizmu. W 2021 r. wielo
miesięczne starania branży przynio
sły wymierne efekty w postaci opty
malizacji szeregu przepisów praw 
nych regulujących obszar zeroemi 
syjnego transportu, w szczególności 
nowelizacji Ustawy o elektromobil
ności i paliwach alternatywnych. 
Ukoronowaniem intensywnego 
dialogu z NFOŚiGW było wdrożenie 
kompleksowego systemu wsparcia 
rynku emobility obejmującego 
jego najważniejsze komponenty: 
pojazdy elektryczne, stacje ładowa
nia oraz niezbędną infrastrukturę 
elektroenergetyczną. To wszystko 
sprawia, że rok bieżący ma szansę 
stać się przełomowym okresem dla 
rozwoju elektromobilności w Pol
sce. Spodziewamy się, że sprzedaż 
BEV i PHEV może osiągnąć poziom 
nawet ok. 35 tys. egzemplarzy. Naj
większym wyzwaniem będzie 
przyspieszenie rozbudowy sieci 
stacji ładowania. W tym celu PSPA 
wraz z czołowymi uczestnikami 
sektora infrastruktury przygotowu
je propozycję projektu specustawy, 
która obejmie postulaty legislacyjne 
mające potencjał do zniesienia naj
ważniejszych barier rozwoju sieci 
ogólnodostępnych ładowarek w Pol
sce – podsumowuje Maciej Mazur, 
dyrektor zarządzający PSPA. n

2019

2020

2021

57
201
220

2021

651

2020

430

2019

224

+191%

Źródło: PSPA.

Wykres 10. Park autobusów elektrycznych oraz nowe rejestracje autobusów elektrycznych w Polsce.

Rzeszów
Produkcja kabli do ładowania EV 
Phoenix Contact E-mobilty

Dąbrowa Górnicza
Produkcja separatorów 
SK Nexilis

Jaworzno
Fabryka pojazdów Izera  
Izera

Starachowice

Montaż zeroemisyjnych 
autobusów przegubowych

MAN

Stalowa Wola
Produkcja folii miedziowej
SK Nexilis

Gdańsk
Fabryka modułów bateryjnych 
Northvolt

Poznań
Produkcja podzespołów do EV

Ningbo Tuopu Group

Gliwice
Produkcja elektrycznych samochodów dostawczych

Stellan�s

Zabrze
Serwisowanie akumulatorów trakcyjnych EV

Renault

Czechowice-Dziedzice
Produkcja silników elektrycznych

Valeo Siemens eAutomo�ve

Źródło: PSPA.

Wykres 11. Mapa inwestycji związanych z rynkiem e-mobility uruchomionych lub zapowiedzianych w 2021 r.*.
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rozwój sieci  
ładowarek  

Rok 2021 był dla nas, i dla całej 
elektromobilności w Polsce 
kluczowy, zwłaszcza z  per

spektywy przyszłościowego ukie
runkowania rynku. Statystyki za ze

szły rok wyraźnie pokazują, że 
rynek motoryzacyjny w Polsce 
zmierza ku elektryfikacji – co praw
da w trochę wolniejszym tempie, 
niż początkowo było to zakładane, 
ale mimo tego wyniki utwierdziły 
nas, że obrany kierunek jest tym 

wpisującym się w potrzeby konsu
mentów, oraz zgodny z planami li
derów rynku motoryzacyjnego.

Jeżeli chodzi o liczby, w GreenWay 
w 2021 roku oddaliśmy do użytku 
łącznie 150 stacji ładowania, a rok 
zakończyliśmy z liczbą blisko 28 ty

sięcy klientów. Wynik ten jest prawie 
trzykrotnie wyższy w porównaniu 
do analogicznego okresu 2020 roku. 

Zgodnie z powyższym, w roku 
2021 mieliśmy również rekordy ko
rzystania z usług ładowania, które 
świadczymy w naszej sieci. W 2020 r. 

Sieć ładowania 
rośnie

Na koniec 2021 roku, łącznie wszystkich stacji ładowania w sieci GreenWay 
– wliczając w to stacje prywatne oraz ogólnodostępne – było 365. Z tej 

liczby, około 15 proc. stacji znajdowało się przy stacjach paliw.

rafał czyżewski 
PREZES ZARZąDU/CEO Greenway Polska
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łącznie z naszych stacji użytkowni
cy skorzystali 65 tys. razy, podczas 
gdy w 2021 r. ta liczba wzrosła do 
poziomu 190 tys. sesji.

sieć Greenway

Sieć stacji ładowania GreenWay 
nie ogranicza się tylko do obszaru 
działalności w Polsce i na Słowacji, 
ale również dzięki szerokiej sieci 
partnerów roamingowych, dyspo
nujemy liczbą ponad 14 000 stacji 
ładowania zlokalizowanych w 18 kra
jach. 

W Polsce, jako największy opera
tor, posiadamy już 354 ogólnodo
stępne stacje ładowania, znajdujące 
się na terenie całego kraju, a łącz
nie z tymi zlokalizowanymi na Sło
wacji, stacji jest już 485. Liczba ta 
rośnie na bieżąco – w praktycznie 
każdym tygodniu oddawane są do 
użytku publicznego kolejne łado
warki. 

Warto również tu podkreślić, że 
ich umiejscowienie nie jest przy
padkowe – znajdują się one w stra
tegicznych lokalizacjach, umożliwia
jąc tym samym swobodną podróż 
samochodem elektrycznym po na
szym rejonie.

współpraca ze stacjami paliw

Na koniec 2021 roku, łącznie 
wszystkich stacji ładowania w sieci 
GreenWay – wliczając w to stacje 
prywatne oraz ogólnodostępne – 
było 365. Z tej liczby, około 15 proc. 
stacji znajdowało się przy stacjach 
paliw. 

Plany na 2022 rok
Plany rozwoju są ambitne. Biorąc 

pod uwagę ilości samochodów 
elektrycznych na drogach, rosnące 
wyniki sprzedaży elektryków, jak 
i  liczbę rejestracji w naszej sieci, 
oczywiście podtrzymujemy stały 
rozwój naszej ogólnodostępnej 
sieci stacji ładowania. W tym roku 
uruchomiliśmy już 30 ładowarek, 
a praktycznie dopiero co zakończył 
się styczeń. Warto również zazna
czyć, że od tego roku wszystkie 
nowe lokalizacje, będą wyposaża
ne w stacje o mocy 100150 kW.

Będziemy również kontynuować 
dostarczanie kompleksowych roz
wiązań z zakresu elektromobilno
ści firmom i instytucjom, które 
chcą takowe wdrożyć. 

Misją GreenWay od samego po
czątku jest budowa sieci stacji łado
wania celem rozpowszechnienia 
pojazdów elektrycznych jako głów
nego środku transportu. To wszyst
ko po to, by uczynić nasz rejon 
czystszym i przyjaźniejszym do ży
cia, mniej zależnym od paliw ko
palnych.

rozwój elektromobilności 
w Polsce – wyzwania

Poza stałym pozyskiwaniem loka
lizacji pod budowę sieci stacji łado
wania istotnym czynnikiem mają
cym bezpośredni wpływ na tempo 
oddawanych lokalizacji jest przede 
wszystkim wydłużający się z powo
du formalności czas budowy przy
łącza przez OSD (Operatora Syste
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mu Dystrybucyjnego). Ta kwestia 
jest przez nas wielokrotnie poru
szana, ponieważ stanowi istotną 
barierę rozwoju elektromobilności 
w Polsce. 

Mamy jednak nadzieję, że stop
niowo uda się zminimalizować to 
ryzyko i dostosować prawo, aby 
spełniało potrzeby branży elektro
mobilnej i tym samym przyśpieszy
ło jej rozwój w Polsce.

współpraca z operatorami 
i dostawcmi

Z naszej perspektywy przy współ
pracy z dostawcami urządzeń 
głównym wyzwaniem jest dosto
sowanie dokumentacji stacji łado
wania do przepisów ustalonych 
przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Dostawcy niebędący na naszym 
rynku często nie mają świadomości 
tych przepisów, co finalnie znaczą
co wpływa na wydłużenie się czasu 
pozyskania dokumentacji akcepto
walnej przez UDT.

Jeżeli chodzi o sposób współpra
cy z dostawcami urządzeń, to zde
cydowanie zawsze stawiamy na re
lację partnerską. Pozwala to nam 
przede wszystkim na pozyskanie 
niezbędnej wiedzy nt. funkcjonali
ści oraz możliwości danego urzą
dzenia, oraz dostęp do szkoleń, 
dzięki którym pozyskujemy kom
petencje do obsługi serwisowej 
stacji. Z racji, że elektromobilność 
jest wciąż na relatywnie początko
wym etapie rozwoju, co oznacza, że 
nie posiada jeszcze należytej sieci 
dystrybutorów oraz serwisu, a wie
dza pozyskana w trakcie szkoleń po
zwala nam zapewnić w tym obsza
rze pełne pokrycie potrzeb naszych 
klientów.

Jeżeli chodzi o współpracę inwe
storów z dostawcami, to warto tu 
podkreślić, że nasz model bizneso
wy – usługa GreenWay Opero + Ob
sługa serwisowa – zapewnia pełną 
realizację projektu od strony tech
nicznej tak, aby inwestor mógł sku
pić się na korzyściach płynących 
z posiadania stacji ładowania, a nie 
narażać się na możliwe komplika
cje wynikające ze współpracy z do
stawcami urządzeń. Zgodnie z tym, 

to po naszej stronie znajduje się za
pewnienie wszelkich formalności 
z producentami stacji związanych 
z pozyskaniem i instalacją urządzeń, 
zapewnienie pełnego wsparcia me
rytorycznego od strony technicznej 
od momentu budowy stacji, aż po 
jej późniejszą eksploatację.

formalności i współpraca 
z urzędami

Stan legislacyjny związany z bu
dową i eksploatacją stacji ładowa
nia w naszym kraju jest notorycz
nie mocno opóźniony w stosunku 
do zapotrzebowania, jakie stawia 
rynek w tym zakresie. Podejmowa
ne działania mające na celu dopra
cowanie przepisów prawa w tym 
zakresie najczęściej nie są wystar
czająco precyzyjne w swojej treści. 
Takie sytuacje powodują wiele nie
jasności oraz częste rozbieżności 
w  interpretowaniu przepisów np. 
budowlanych przez administracje 
architektonicznobudowlane. Nie 
pozwala to na sprawne i zdecydo
wane realizowanie inwestycji mają
cych na celu rozbudowę sieci stacji 
ładowania w tempie, który spro
stałby popytowi, który nieustannie 
i dynamicznie się rozwija. Dzieje się 
tak przez konieczność częstych 
zmian w przygotowanych projek
tach oraz wydłużonym czasie pro
cesowania wszelkiego rodzaju 
zgłoszeń urzędowych.

Dostawy  
energii

Współpraca z dostawcami ener
gii elektrycznej przebiega bez 
znacznych zastrzeżeń. Zdecydowa
nym jednak i dużo bardziej istot
nym problemem jest na dzień dzi
siejszy jednak wspomniana już 
wyżej współpraca z Operatorami 
Sieci Dystrybucyjnych w zakresie 
budowy przyłączy elektroenerge
tycznych. Procesy te trwają bo
wiem nawet do kilkunastu miesię
cy oraz coraz częściej powodują 
konieczność poniesienia dużo 
większych, niż planowano nakła
dów finansowych na budowę stacji 
ładowania przez inwestora, co z ko
lei stawia pod znakiem zapytania 

opłacalność dokonywania takich 
inwestycji. Znaczna części prowa
dzonych przez nas inwestycji mo
głaby powstać nawet do kilkunastu 
miesięcy szybciej, a cześć z nich nie 

byłaby skazana na odrzucenie 
w  przypadku usprawnienia i uła
twienia procesu budowy przyłączy 
przez Operatorów Sieci Dystrybu
cyjnych. n
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— Współczesne samochody są 
naszpikowane technologią na nie
spotykaną wcześniej skalę – zarówno 
w zakresie rozwiązań podnoszących 
bezpieczeństwo, ale też zwiększają
cych komfort użytkownika czy do
stępną dla niego funkcjonalność. 
Innowacje, na przykład w zakresie 
alternatywnych źródeł napędu, 
mają też swoje odbicie w zmianie 
nastawienia i oczekiwań konsumen
tów – mówi Daniel Martyniuk, part

ner, lider doradztwa technologicz
nego, Deloitte.

Jak wynika z badania, w 2022 ro
ku nadal aktualny będzie problem 
deficytu półprzewodników, co stano
wi ogromne wyzwanie dla branży 
motoryzacyjnej. Próba konfiguracji 
bardziej wyrafinowanego wyposa
żenia samochodu może skończyć się 
informacją o niedostępności opcji 
lub wyjątkowo długim czasie ocze
kiwania na dostawę.

— Prawdopodobieństwo, że 
w przy szłości powtórzą się jedno
cześnie globalna pandemia, pożar 
kluczowej japońskiej fabryki chipów 
i wypadek kontenerowca blokują
cego Kanał Sueski jest niewielkie. 
Niemniej producenci powinni wy
ciągnąć z tego kryzysu lekcję i za
stanowić się, w jaki sposób zapobiec 
brakom komponentów w przyszło
ści. Odpowiednie dostosowanie 
procesów i zmiana modeli opera

cyjnych pozwolą lepiej przygoto
wać się na nowe, niespodziewane 
zakłócenia, a tym samym zapewnić 
ciągłość dostaw i zaspokojenie po
pytu – mówi Bartosz Swatko, dy
rektor w dziale konsultingu w De
loitte.

Firmy z sektora motoryzacyjne
go muszą więc przystosować strate
gię i sposoby działania tak, by paso
wały do dynamicznie zmieniającej 
się rzeczywistości. Jednocześnie, 

Ponad połowa konsumentów  
w Polsce preferuje samochody  

z silnikiem spalinowym

Branża motoryzacyjna mocno odczuła konsekwencje pandemicznych obostrzeń 
i związanych z nimi gospodarczych zastojów. Zerwane łańcuchy dostaw uniemożliwiły 
producentom pełne sprostanie zwiększonemu popytowi na nowe pojazdy. Jak wynika 

z raportu 2022 Global Automotive Consumer Study, przygotowanego przez firmę doradczą 
Deloitte, 42 proc. polskich konsumentów nie chce dopłacać za zastosowane w pojazdach 
zaawansowane systemy informacyjno-rozrywkowe, a niemal co trzeci za rozwiązania 

autonomiczne. Na odczuwalne na świecie rosnące i pozytywne nastawienie do aut 
elektrycznych wpływ mają przede wszystkim ich spadające ceny i przychylne regionalne 

prawodawstwo.

Deloitte
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sami klienci także będą zmieniać 
swoje podejście i pewnie z czasem 
przyzwyczają się, że okres oczeki
wania na nowe auto jest dłuższy 
niż był dotychczas.

nowe technologie  
a cena pojazdu

Projektanci aut prześcigają się 
we wprowadzaniu nowoczesnych 
rozwiązań, próbując wyróżnić się 
na tle konkurencji. Jak wynika z ba
dania Deloitte, na większości świa
towych rynków przeważająca część 
konsumentów nie chce jednak pła
cić więcej za wykorzystywane w sa
mochodach zaawansowane tech
nologie, takie jak hybrydowy lub 
elektryczny napęd czy najnowo
cześniejsze rozwiązania komunika
cyjne. Najmniej chętnie dopłacają 
do systemów informacyjnoro
zrywkowych – wskazania respon
dentów wahają się w tym przypad
ku od 86 proc. w Japonii, 82 proc. 
w Niemczech i 78 proc. w Korei Płd., 
przez 72 proc. w Azji Płd.Wsch. 
i  69  proc. w USA, aż do 57 proc. 
w Indiach i zaledwie 39 proc. w Chi
nach. Rynek chiński jest generalnie 
najmniej niechętny do ponoszenia 
dodatkowych kosztów nowoczesne
go wyposażenia i odsetek takich 
deklaracji bez względu na rodzaj 
technologii nieznacznie przekracza 
30 proc.

— Zadbanie o bezpieczeństwo 
najbliższych pozostaje priorytetem 
dla Polaków, którzy właśnie za inno
wacyjne rozwiązania mające wpływ 
na ochronę pasażerów i innych 
uczestników ruchu są najczęściej 
skłonni zapłacić więcej – tak dekla
ruje aż 89 proc. ankietowanych. 
61 proc. pytanych w Polsce twier
dzi zaś, że mogłaby udostępnić swo
je dane, by wesprzeć poprawę ogól
nego bezpieczeństwa i zapobiec 
kolizjom – mówi Bartosz Swatko.

Polscy konsumenci najczęściej są 
gotowi zaakceptować wyższe ceny 
(o 5 tys. zł i więcej) samochodów 
wyposażonych w alternatywne tech
nologie napędu, ale w ogóle nie 
chcą ponosić dodatkowych kosztów 
za systemy informacyjnorozryw
kowe – deklaruje tak 42 proc. ankie

towanych. Niemal co trzeci pytany 
(31 proc.) ocenia, że dopłaty nie są 
warte technologie autonomiczne, 
a co czwarty (26 proc.), że rozwią
zania z zakresu łączności.

niższe koszty kontra  
gorsza infrastruktura

Zainteresowanie pojazdami elek
trycznymi wśród badanych konsu
mentów warunkowane jest przez 
bardzo przeciwstawne czynniki. 
Z jednej strony, argumentem prze
mawiającym za popularyzacją alter
natywnych form napędu są niższe 
koszty eksploatacyjne oraz troska 
o pogarszający się stan środowiska 
naturalnego. Temu służą coraz po
wszechniejsze na całym świecie 
działania rządów zdecydowanie 
zachęcające producentów i konsu
mentów do masowego zaakcepto
wania EV (ang. electrified vehicles) 
– zarówno w pełni zasilanych z ba

terii (BEV), hybryd plugin (PHEV), 
jak i hybryd (HEV). Z drugiej, na 
przeszkodzie rozwojowi rynku po
jazdów elektrycznych stoi wciąż ich 
mocno ograniczony zasięg oraz 
słabo rozwinięta infrastruktura.

Zmiana charakteru rynku moto
ryzacyjnego i konieczność zaakcep
towania jego elektrycznej przyszło
ści nie ulega wątpliwości. Branża 
motoryzacyjna już teraz jest w stanie 
sprostać tak ewoluującym oczeki
waniom klientów, produkując po
jazdy, które mogą zaspokoić więk
szość z ich potrzeb użytkowych. 
Tempo tej transformacji jest jednak 
bardzo zróżnicowane geograficz
nie. Wśród ankietowanych, którzy 
w najbliższych trzech latach planują 
zakup samochodu, wybór pojazdu 
elektrycznego jest najpopularniej
szy we Włoszech (60 proc.), Hiszpa
nii (59 proc.) i Japonii (58  proc.), 
a na tak dużym rynku jak amery

kański takie zamiary zadeklarowało 
ponad dwukrotnie mniej pytanych 
(26 proc.). Taka decyzja jest naj
mniej powszechna w RPA (15 proc.), 
na Filipinach (16 proc.) i w Czechach 
(17 proc.).

Biorąc pod uwagę typ możliwego 
napędu nowego samochodu, po
jazdy w pełni elektryczne (BEV) cie
szą się największym zainteresowa
niem w Korei Płd. (23 proc.), Chinach 
(17 proc.) i Niemczech (15 proc.). W Ja
ponii przeważają hybrydy (HEV), na 
które wskazało 37 proc. ankietowa
nych. Auta spalinowe, zasilane ben
zyną lub olejem napędowym, naj
częściej planują wybrać kupujący 
w USA (69 proc.) oraz w krajach Azji 
Płd.Wsch. (66 proc.). W Polsce po
nad połowa ankietowanych preferu
je rozwiązanie tradycyjne (57 proc.), 
hybrydy – 22 proc., hybrydy z moż
liwością ładowania – 9 proc., a BEV – 
tylko 4 proc. pytanych.

Źródło: Deloitte.
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— Cieszy procent badanych, któ
rzy rozważają kupno samochodu 
zasilanego elektrycznie – aż 35 proc. 
respondentów z Polski wskazało na 
taką możliwość. Jako motywację 
do nabycia tego typu pojazdu wy
mieniają między innymi: niższe 
koszty paliwa, ochronę klimatu czy 
większy komfort jazdy. Wśród czyn
ników zniechęcających do kupna 
wskazywane są m.in. ograniczony 
maksymalny zasięg bez ładowania, 
brak wystarczającej ilości stacji ła
dowania oraz cena – mówi Bartosz 
Swatko.

Prywatny transport 
wyprzedza zbiorowy

Pandemia ma wpływ na motory
zacyjne decyzje zakupowe konsu
mentów przede wszystkim w In
diach (64 proc. wskazań) i krajach 
Azji Płd.Wsch. (63 proc.). Kupujący 
z tych regionów najczęściej moty
wują chęć kupna auta możliwością 
uniknięcia korzystania z transportu 
zbiorowego – odpowiednio 45 proc. 
i 31 proc. odpowiedzi. Takie nasta
wienie może jednak zaskakiwać, bo 
na tych właśnie rynkach wykorzy
stanie własnego samochodu jest 
najrzadziej wymienianym sposo

bem zaspokajania potrzeb trans
portowych w przyszłości.

Co ciekawe, zaledwie o 2 p.p. wię
cej uzyskał wybór własnego auta 
w Korei Płd. i Japonii (po 54 proc.), 
ale to są kraje, gdzie odpowiadają
cy najczęściej wspominali komuni
kację publiczną – odpowiednio 
w 31 proc. i 27 proc. przypadków.

— Odpowiedzi na pytanie o wy
bierany w przyszłości środek trans
portu uzyskane w badaniu w Polsce 
są zbliżone do tych udzielonych 
przez niemieckich konsumentów. 
Prywatny samochód wskazało 
63 proc. Polaków i 67 proc. Niemców, 
transport publiczny po 15 proc. ba
danych w obu krajach. Tym preferen
cjom daleko jednak do rekordowych 
odpowiedzi z rynku amerykańskie
go, gdzie te odsetki wyniosły od
powiednio 76 proc. i 4 proc. – mówi 
Daniel Martyniuk.

salony dealerskie  
nadal najpopularniejsze

Mimo obaw związanych z zagro
żeniem pandemicznym i dostępno
ści wielu innowacyjnych technologii 
sprzedażowych, nadal to autoryzo
wane salony dealerów są najpopu
larniejszym miejscem zakupu no
wego samochodu.

— W przeciwieństwie do wielu in
nych sektorów handlu detaliczne
go, które doświadczyły masowego 
przejścia na zakupy online, kupno 
samochodu pozostaje w dużej mie
rze ważnym doświadczeniem oso
bistym. W Polsce aż 75 proc. respon
dentów chciałoby nabyć pojazd 
w salonie. Jednym z deklarowanych 
powodów jest nadzieja, że w trak
cie spotkania łatwiej będzie wyne
gocjować atrakcyjne rabaty, co pod
kreśliło 39 proc. badanych – dodaje 
Bartek Swatko. nŹródło: Deloitte.

Źródło: Deloitte.
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Już na wstępie można postawić 
tezę, iż pandemia miała znacz
ny wpływ na funkcjonowanie 

miejsc gastronomicznych. Wpro

wadzane obostrzenia i restrykcje 
zdecydowanie nie działały na korzyść 
lokali. Pierwsze symptomy wzrostu 
zainteresowania aplikacjami jedze

Czy stacjom benzynowym udało się 
zwiększyć swój udział w „torcie jedzeniowym” 

zmotoryzowanych? Zespół Data Tank 
Selectivv zrealizował badania dotyczące 

wpływu pandemii na rozwój gastronomiczny 
w kraju. Dane zostały porównane z 

zachowaniami na stacjach benzynowych, 
w lokalach gastronomicznych typu fast food 
oraz z ruchem w aplikacjach do zamawiania 
jedzenia na wynos. Badanie przeprowadzane 

było przez ostatnie 32 miesiące.

aleksanDer luchowski
coCEO selectivv

Pandemia a gastronomia
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niowymi to przełom 2019/2020. 
Marzec 2020 roku był kluczowym 
miesiącem. Wraz z pojawieniem się 
pandemii COVID19 w Polsce, za
obserwowany został wzrost indek
su uruchamiania aplikacji do zama
wiania jedzenia o 80 proc. Tym 
samym widoczny jest spadek od
wiedzania lokali typu fast food oraz 
niewielka zmiana na stacjach ben
zynowych (na których de facto re
strykcje nie obowiązywały).

Pierwsze symptomy wzrostu zain
teresowania aplikacjami jedzenio
wymi to przełom 2019/2020. Efekt 
ograniczeń wpłynął na drastyczny 
wzrost liczby korzystających z apli
kacji jedzeniowych, skorelowane 
najprawdopodobniej również z za
mknięciami restauracji offline. Od 
roz poczęcia pandemii aplikacje 
utrzymują stały trend wzrostowy. 
Na wykresie obok jest pokazana 
zmiana liczby odwiedzających sta
cje benzynowe i fast foody oraz 
liczby uruchomień aplikacji do za
mawiania jedzenia (wartość bazo
wa indeksu = 100, styczeń 2019).

 W maju obostrzenie były mniej 
restrykcyjne. Zanotowany został 
wzrost odwiedzania lokali gastrono
micznych, natomiast równocześnie 
brak spadku używania aplikacji do 
zamawiania jedzenia na wynos. Dzię
ki temu przewiduje się, iż aplikacje 
nie utracą na popularności, nawet, 
gdyby restrykcje zostały zniesione 
w całości. Od rozpoczęcia pande
mii aplikacje utrzymują stały trend 
wzrostowy i to one są największym 
beneficjentem zamkniętych lokali 
gastronomicznych.

Porównanie rok do roku wskazuje 
najbardziej stabilną odwiedzalność 
stacji benzynowych. W restauracjach 
fastfood obserwujemy wzrosty 
w okresach otwarcia, szczególnie 
jeśli rok wcześniej były zamknięte. 
Wzrost uruchamiania aplikacji był 
największy na początku obostrzeń, 
aktualnie się ustabilizował.

Badanie pozwoliło wysnuć wnio
ski, iż najprawdopodobniej w naj
bliżej przyszłości będziemy obser
wować ustabilizowanie zachowań 
klientów (wzrost fast food, podob
nie stacje, niewielkie wzrosty apli

 

3,62

-5,46
-10,20

-21,19

88,02
82,32

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Zmiany w zachowaniach

Średnia zmiana w okresie od 01.2019 Średnia zmiana w okresie pandemii

Stacje benzynowe Fast foody Zamawiający jedzenie przez smaron

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

20
19

-0
1

20
19

-0
2

20
19

-0
3

20
19

-0
4

20
19

-0
5

20
19

-0
6

20
19

-0
7

20
19

-0
8

20
19

-0
9

20
19

-1
0

20
19

-1
1

20
19

-1
2

20
20

-0
1

20
20

-0
2

20
20

-0
3

20
20

-0
4

20
20

-0
5

20
20

-0
6

20
20

-0
7

20
20

-0
8

20
20

-0
9

20
20

-1
0

20
20

-1
1

20
20

-1
2

20
21

-0
1

20
21

-0
2

20
21

-0
3

20
21

-0
4

20
21

-0
5

20
21

-0
6

20
21

-0
7

20
21

-0
8

Stacje benzynowe Fast foody Zamawiający jedzenie przez smar�on

Indeks 01.2019
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Źródło: Selectivv.

Wykres 1. Zmiana liczby odwiedzających stacje benzynowe i fast foody oraz liczby uruchomień aplikacji  
do zamawiania jedzenia (wartość bazowa indeksu = 100, styczeń 2019).

Wykres 2. Zmiana liczby odwiedzających stacje benzynowe i fast foody oraz liczby uruchomień  
aplikacji do zamawiania jedzenia (wartość bazowa indeksu = 100, styczeń 2019).
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kacji). Dodatkowo, stosunkowo 
niewielkie zmiany w odwiedzaniu 
stacji benzynowych świadczą, że 

również one przejęły część klientów 
fast food, ale w znacznie mniejszym 
stopniu niż aplikacje. Wnioskować 

można, że stacje benzynowe po
winny rozważyć start/rozwinięcie 
współpracy z aplikacjami, które 

w przypadku kolejnych restrykcji 
mogłyby być w takim samym stop
niu beneficjentami. n
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Wykres 3. Zmiana liczby odwiedzających stacje benzynowe i fast foody oraz 
liczby uruchomień aplikacji do zamawiania jedzenia  

(wartość bazowa indeksu = 100, luty 2020).

Wykres 4. Zmiana liczby odwiedzających stacje benzynowe i fast foody oraz 
liczby uruchomień aplikacji do zamawiania jedzenia  

(wartość bazowa indeksu = 100, luty 2020).

REK L AMA
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Sieci sklepów convenience w USA rozważają rozwój usługi 
ładowania samochodów elektrycznych – na co zwracają 
uwagę amerykańskie firmy inwestując w te rozwiązania?

leszek Jurczak
Regional Relationship Partner Central and Eastern Europe  

nacs | advancing convenience & fuel retailing

Sprzedaż samochodów elek
trycznych w Stanach Zjedno
czonych prawie podwoiła się 

w zeszłym roku, wzrastając o 85 
proc. i osiągając poziom blisko 500 

tysięcy sztuk, podczas gdy sprze
daż pojazdów hybrydowych typu 
plugin wzrosła o 138 proc., infor
muje Biuro Technologii Pojazdów 
Departamentu Energii Stanów 

Zjednoczonych (U.S. Department 
of Energy's Vehicle Technologies 
Office).

Wzrost sprzedaży wynika z ro
snącego nacisku rządu federalne

go na elektryfikację amerykańskie
go systemu transportowego, który 
odpowiada za prawie 30 proc. emi
sji gazów cieplarnianych w tym kra
ju. Projekt rządu Bidena zakłada, że 

Convenience  
na świecie
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połowa wszystkich nowych pojaz
dów sprzedawanych w 2030 ro ku 
ma być pojazdami o zerowej emisji, 
co rodzi konieczność zmian istnie
jącej infrastruktury.

Podczas swojego orędzia o stanie 
państwa we wtorek (1 marca 2022 r.) 
prezydent Joe Biden przedstawił 
plany projektu stworzenia krajowej 
sieci 500 000 ładowarek, której roz
wój będzie wspierany przez rząd 
federalny kwotą 5 miliardów dola
rów. Inwestycje w sieć mają rozpo
cząć się jesienią 2022 r.

Amerykańskie sieci sklepów co
nvenience dostrzegają swoją szan
sę na przyciągnięcie dodatkowej 
grupy klientów i wiele z nich planu
je budowę stacji ładowania samo
chodów elektrycznych.

Jakie kryteria są brane pod uwa
gę przy podejmowaniu decyzji 
o zainwestowaniu w tę usługę?

stanowe i federalne przepisy 
prawne

Operatorzy sklepów convenien
ce, często będący franczyzobiorca
mi współpracującymi z dużymi sie
ciami, korzystają ze wsparcia sieci, 
ale także władz federalnych, stano
wych i lokalnych, aby przejść całą 
ścieżkę administracyjną przed roz
poczęciem inwestycji. Przepisy 
każdego szczebla administracji 
szczegółowo opisują możliwości 
lokalnych planów zagospodarowa

nia przestrzennego, a w przypadku 
istniejącej stacji paliw, jak daleko 
musi znajdować się urządzenie do 
ładowania pojazdów elektrycznych 
od dystrybutorów paliwa, aby 
sprostać przepisom przeciwpoża
rowym, a także inne istotne para
metry jak np. czy wymagane jest 
specjalne oznakowanie miejsc do 
ładowania.

Dostępność mocy

Podstawowe kryterium urucho
mienia usługi ładowania pojazdów 
to zapewnienie wystarczającej 
mocy dla zazwyczaj niewielkiego 
biznesu, jakim jest sklep conve
nience. Często lokalni dostawcy 
energii elektrycznej pomagają 
w  przygotowaniu prostej analizy 
rentowności inwestycji poprzez 
prognozę cen dostarczanej energii 
i przewidywanie cen sprzedaży 
usługi ładowania. W zależności od 
dostępnej mocy i kalkulacji ren
towności, w kolejnym kroku można 
decydować o ilości stanowisk do ła
dowania, typach ładowarki (AC/DC) 
oraz niezbędnej modernizacji in
frastruktury elektrycznej.

ilość i lokalizacja miejsc do 
ładowania

Formuła sklepów convenience 
w  USA, ze względu na specyfikę 
kraju, zazwyczaj przewiduje miej
sca do parkowania. Trudną decyzją 
przedsiębiorcy pozostaje jednak, 
w  jaki sposób zarządzić przezna
czeniem poszczególnych miejsc, 
mając na uwadze średni czas trwa
nia ładowania oraz konieczność za
pewnienia klientowi możliwości 
wartościowego spędzenia czasu 
w sklepie convenience.

Poza analizą wykonalności prze
budowy istniejącej infrastruktury 
(prace ziemne, przenoszenie istnie
jących instalacji etc., układ miejsc 
do ładowania względem budynku 
sklepu, długość przewodów etc.), 
to obszary do analizy, specyficzne 
dla każdej lokalizacji, czynią nie
zbędną prognozę wpływu usługi 
ładowania na ilość klientów odwie
dzających sklep. Przedsiębiorca 
musi więc przewidzieć, czy klient 

ładujący auto będzie zainteresowa
ny pozostaniem w samochodzie na 
czas ładowania, czy wejściem do 
sklepu. Czy w sklepie jest odpo
wiednie miejsce, aby spędzić czas 
ładowania w sposób wygodny 
i efektywny (np. praca online). Czy 
sklep posiada ofertę gastronomicz
ną na zadowalającym poziomie ja
kościowym, który przyciągnie 
klientów i zapewni dodatkową 
marże? Czy jeżeli kierowca auta 
elektrycznego woli pozostać w sa
mochodzie podczas ładowania, to 
ma możliwość złożenia zamówie
nia np. przez aplikację mobilną, 
płatności online i np. przyniesienia 
przez obsługę zamówienia do sa
mochodu. Tutaj przeszkodą może 
być dostępność internetu mobilne
go (na części obszarów USA niższa 
niż np. w UE), co wymusza na pro
wadzącym sklep convenience za
pewnienie dostępu do lokalnej sie
ci WiFi.

Ciekawym aspektem jest do
strzeżona już konieczność odpo
wiedniego wyważenie tempa 
zwiększania ilości stanowisk do 
parkowania i przyrostu ich liczby 
proporcjonalnie do zwiększające
go się popytu. Zauważono bowiem 
zjawisko unikania przez kierowców 
samochodów spalinowych parko
wania na stanowiskach do ładowa
nia pojazdów, co może wpłynąć na 
wybór miejsca do zakupów użyt
kowników jeżdżących autami tra
dycyjnymi i możliwej utraty tych 
klientów przez sklep.

Uzupełnieniem łańcucha warto
ści, na który składa się wizyta w 
sklepie convenience, jest często 
korzystanie z programu lojalno
ściowego. Klienci mogą więc ocze
kiwać, że – wzorem sieciowych sta
cji paliw – ładowanie samochodu 
przy sklepie convenience będzie 
premiowane w programie lojalno
ściowym detalisty. Oznaczałoby to 
konieczność „wprzężenia” systemu 
sprzedającego energię w system 
sprzedaży sklepowej, co często wy
maga skomplikowanych prac pro
gramistycznych oraz zgód właści
cieli systemów. Całość więc może 
pociągać wysokie koszty, nie za
wsze proporcjonalne do możli
wych do osiągnięcia korzyści. 

Jak widać, pozornie prosta decy
zja dotycząca rozszerzenia oferty 
sklepu convenience o usługę łado
wania pojazdów powinna być 
gruntownie przygotowana, bo po
ciąga za sobą wiele możliwych 
konsekwencji. Samochody elek
tryczne w gospodarce niskoemisyj
nej to – według strategii rządu USA 
– przyszłość motoryzacji i przy po
mocy rządowej rozwoj oferty łado
wania będzie postępował. Sklepy 
convenience staną więc przed wy
borem, czy uczestniczyć w tym roz
woju, czy prowadzić wyłącznie tra
dycyjny biznes.

Materiał przygotowany na pod-
stawie opracowania NACS „Retrofit-
ting Convenience Stores for Electric 
Vehicle Chargin” oraz materiałów 
własnych z rynku USA.

o autorze
Leszek Jurczak – doświadczony menedżer z branży HoReCa i Re

tail. Jest regionalnym reprezentantem NACS na terenie Europy Cen
tralnej i Wschodniej. 

o orGanizacji
NACS – założone w 1961 roku w USA (jako National Association 

of Conveniece Stores) jest obecnie wiodącym globalnym stowarzy
szeniem branżowym zrzeszającym ponad 1300 firm z segmentu 
con venience retail i forecourt retail. Jest obecne w ponad 50 kra
jach świata. 
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W ostatnim roku kalenda
rzowym wartość koszy
ka FMCG w Polsce wzro

sła o 3,7 proc. i wynosiła 208,2 mld 
złotych. Udział stacji benzynowych 
w koszyku spożywczym się jednak 
nie zmienił i pozostał stabilny na 
poziomie 1,9 proc. W ostatnich la

tach możemy zauważyć trend 
wzrostu znaczenia dyskontów 
w  koszyku spożywczym, które w 
ciągu dwóch lat zwiększyły swoje 
udziały o 4,6 pp. Dzieje się to kosz
tem hipermarketów, supermarke
tów oraz wszelkiej wielkości skle
pów spożywczych.

Na stacjach benzynowych nie
zmiennie w koszyku spożywczym 
najlepiej sprzedają się napoje bez
alkoholowe, mocne alkohole oraz 
piwo. W roku 2021 napoje bezal
koholowe zwiększyły swoje udzia
ły w koszyku spożywczym na sta
cjach benzynowych i przekroczyły 

30 proc. udziałów. Najmocniej na 
tym wzroście ucierpiało piwo, któ
re zanotowało spadek udziałów 
z 28,3 proc. do 25,2 proc., co ozna
cza spadek o 3,1 pp. Mimo że kate
goria piwa spadła również pod 
względem sprzedaży wartościo
wej w całej Polsce, to jest jeden 

Alkohole i nApoje  
wciąż nAjpopulArniejsze

Ostatni rok jest drugim z kolei, który był trudny i bardzo nieprzewidywalny 
dla wielu przedsiębiorców i całego rynku FMCG. Świat, w tym Polska, mierzył 

się głównie ze skutkami pandemii COVID-19. Dodatkowo dochodzi do tego 
rosnąca inflacja, ciągle zmieniające się oczekiwania konsumentów oraz wzrost 
cen surowców, produktów i usług. Dla stacji benzynowych to czas znaczącego 

wzrostu cen benzyny, oleju napędowego czy autogazu.

DawiD Malik 
Junior Analytical Consultant nielseniQ
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kanał, w którym ich sprzedaż 
wzrosła. Dyskonty w ubiegłym 
roku odnotowały wzrost sprzeda
ży piwa o  10,9 proc. Jaka więc 
może być przyczyna takiego tren
du? Jednym z nich jest omijanie 
zakazu handlu w niedziele przez 
dyskonty. Przez dłuższy czas stacje 
benzynowe były jedynymi pla
cówkami z asortymentem spo
żywczym, które mogły być otwar
te w niedziele. Z czasem zaczęło 
się to zmieniać. Zakaz handlu za
częło omijać coraz więcej sieci 
spożywczych, w tym także hiper
markety i dyskonty. Kupujący co
raz mniej zaczęli odczuwać zakaz 
handlu w niedziele i powrócili do 
starych zwyczajów. Wiążą się 
z tym również promocje związane 
z piwem, które dyskonty wprowa
dzają z okazji długich i ciepłych 
weekendów.

Piwo straciło jednak pozycję li
dera wśród kategorii na stacjach 
benzynowych na korzyść napojów 
bezalkoholowych, które zwiększyły 
swoje udziały sprzedaży o 3,4 pp. 
Liderem sprzedaży na stacjach ben
zynowych wśród napojów bezalko
holowych są energy dinki, które 
w ostatnim roku zanotowały wzrost 
sprzedaży aż o 20,2 proc. Kategoria 
napojów bezalkoholowych rów
nież zwiększyła swoją sprzedaż 
w całej Polsce. Najmocniej zyskały 
w dyskontach oraz w małym for
macie. Liderem w tym segmencie 
są soki, których sprzedaż wzrosła 
o 17,7 proc., jednak najwięcej na 
znaczeniu zyskały mrożone kawy, 
które w ostatnim okresie w Polsce 

osiągnęły wzrost na poziomie po
nad 44 proc.

W przypadku napojów alkoholo
wych, również odnotowano spa
dek udziałów tej grupy w sprzeda
ży na stacjach benzynowych. Co 
ciekawe, ich sprzedaż wartościowa 
odnotowała wzrost, jednak był on 
wolniejszy niż wzrost sprzedaży ca
łego koszyka spożywczego na sta
cjach benzynowych, przez co udziały 
kategorii spadły. Największą kate
gorią jest wódka, której sprzedaż 
wzrosła w ostatnim roku o 3,8 proc. 
w przeciwieństwie do whisky i wina, 
które odnotowały minimalny spa
dek. Inaczej sytuacja wyglądała jed
nak na innych rynkach. Napoje al
koholowe zwiększyły swoje udziały 
w koszyku spożywczym w hiper 
i supermarketach, dyskontach czy 
sklepach spożywczych. W całej Pol
sce wszystkie rodzaje napojów al
koholowych odnotowały wzrost 
sprzedaży, z wyjątkiem cydru. Naj
większym wzrostem może po
chwalić się rum, którego sprzedaż 
w Polsce w ostatnim okresie wzro
sła o 21,3 proc.

Ostatnia z kategorii to przekąski. 
W przypadku tego segmentu duże 
znaczenie na wyniki sprzedaży ma 
odpowiednia ekspozycja, która prze
kłada się na zakup impulsowy. Naj
więcej możliwości daje okres waka
cyjny czy wydarzenia sportowe, jak 

w ubiegłym roku Mistrzostwa Euro
py w Piłce Nożnej. Przekąski na sta
cjach benzynowych zwiększyły swo
ją sprzedaż wartościową o 3,7 proc. 
Liderem tutaj są chipsy i popcorn 
oraz batony, których wyniki pozo
stały stabilne. Wzrost na stacjach 
benzynowych jest porównywalny 
do wzrostu tej kategorii w  całej 
Polsce, gdzie obserwujemy dyna
mikę na poziomie 3,8 proc. W ca
łym kraju liderami w segmencie są 
również chipsy i popcorn, których 
sprzedaż wartościowa zwiększyła 
się o 4,4 proc.

Podsumowując ubiegły rok moż
na przypuszczać, że nadchodzący 
będzie również wymagający za
równo dla producentów jak i kon
sumentów. Rosnąca inflacja, wzrost 
cen surowców i produktów w tym 
podwyżka akcyzy, może wiązać się 
ze spadkiem sprzedaży wolumenu 
niektórych kategorii, w tym m.in. 
mocnych alkoholi. Wymaga to ciągłej 
weryfikacji przyzwyczajeń zakupo
wych konsumentów i elastyczności 
w dostosowywaniu się sklepów 
przy stacjach do zmieniającego się 
otoczenia gospodarczego. n
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Według nowego badania opublikowanego przez NielsenIQ, 63 proc. 
polskich konsumentów uważa, że COVID-19 w pewnym stopniu wpłynął 
na ich priorytety i wynikające z nich nawyki zakupowe, w tym 25 proc. 

osób, które uważają, że mają zupełnie inny zestaw priorytetów niż 
w 2019 roku.

nielseniQ

W Polsce prawie połowa 
ankietowanych konsu
mentów (45 proc. ) 

stwierdziła, że będzie żyła z pew
ną ostrożnością, jeśli COVID19 
będzie nadal oddziaływał na kraj 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

29 proc. osób będzie bardziej 
czujne, twierdząc, że będą nadal 
podejmować środki ostrożności 
i unikać pewnych zachowań, pod
czas gdy tylko 16 proc. stwierdzi
ło, że będą żyć bez strachu przed 
COVID19.

Produkty fMcG 
Dla wielu konsumentów inten

cje związane z wydawaniem pie
niędzy koncentrują się wokół 
dwóch głównych czynników: kon
sumpcji w domu i zmagania się 
z szybkim tempem inflacji. 74 proc. 

polskich gospodarstw domowych 
twierdzi, że wydaje więcej na swo
je normalne cotygodniowe zakupy 
w porównaniu do sytuacji sprzed 
sześciu miesięcy. Przy rosnących 
cenach towarów konsumenci 
zwracają uwagę na swój budżet, 

PErSPEkTyWy
ZAkUPOWE

2022
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minimalizując wydatki poza do
mem. Stąd można wysnuć wnio
sek, że konsumenci jeszcze bar
dziej będą zwracali uwagę na 
relację ceny do jakości produktów 
FMCG.

W ciągu najbliższych 12 miesię
cy polscy konsumenci będą wyda
wać więcej na rachunki, czynsze, 
kredyty hipoteczne i artykuły spo
żywcze. Podczas gdy 34 proc. pol
skich konsumentów twierdzi, że 
nadal będzie wydawać tyle samo 
na artykuły spożywcze, 13 proc. 
twierdzi, że wyda mniej, to aż 
52 proc. stwierdziło, że będzie wy
dawać więcej – co podkreśla efekt 
polaryzacji między konsumentami 
o bardziej ograniczonym budżecie 
i tymi, którzy zostali stosunkowo 
bezpieczni finansowo podczas 
pandemii.

— Oczywiste jest, że dominują
cym sposobem myślenia jest prze
dłużające się życie z COVID19 
w 2022 roku i coraz większe sku
pienie się wokół domu. W oparciu 
o to, co mówią nam konsumenci, 
możemy oczekiwać, że sektor 
FMCG nadal będzie czerpać korzy
ści z przekierowywania pieniędzy, 
które zwykle przed pandemią wy
dawali poza domem w obszarach 
takich jak imprezy, restauracje, roz
rywka i zagraniczne wakacje – 
twierdzi Nicole Corbett, Intelligen
ce Director w NielsenIQ.

Priorytety konsumentów

Według badania, gdy zniesione 
zostały lockdowny, priorytety kon
sumentów uległy zmianie. 55 proc. 
polskich konsumentów twierdzi, 
że bezpieczeństwo finansowe, 
bezpieczeństwo zatrudnienia sta
nie się jeszcze ważniejsze w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy, a na ko
lejnych miejscach uplasuje się 
kondycja psychiczna (53 proc.) i fi
zyczna (51 proc.).

— Kiedy zagłębimy się w to, jakie 
są te priorytety i jak zmienią one 
zachowania zakupowe, szybko 
dojdziemy do wniosku, że nasze 
doświadczenia związane z COVID19 

przekładamy na to co najważniej
sze. Czynniki takie jak zdrowie psy
chiczne, zdrowie fizyczne, bezpie
czeństwo finansowe i przygoto 
wanie się na nieprzewidziane oko
liczności znajdują się na szczycie li
sty, ponieważ są to obszary, na 
które właśnie COVID19 wywiera 
największą presję. Ten czas pozwo
lił nam również zastanowić się nad 
bardziej społecznymi kwestiami 
związanymi ze zrównoważonym 
rozwojem, wspieraniem lokalnej 
społeczności i troską o najsłab
szych. Te właśnie obszary są waż
niejsze niż były przed pandemią – 
komentuje Nicole Corbett.

 Zdolność do identyfikowania 
zmieniających się priorytetów to 
tylko jedna część równania, według 
Corbett. Kolejna to koncentrowa
nie się na konkretnych benefitach 
produktów, których konsumenci 
szukają i co ważne mogą sobie na 
nie pozwolić. Będzie to oznaczać, 
że portfolio marek czy też to, czym 
będą kierować się konsumenci w 
ich wyborze, może wyglądać zgoła 
inaczej niż w przeszłości. Konsu
menci będą nadal przyglądać się 
korzyściom idącym za produktem, 
a te produkty które nie odpowia
dają ich konkretnym potrzebom, 
mogą pozostać w tyle.

zmiany w konsumpcji

 W Polsce największe zmiany 
w preferencjach zakupowych w cią
gu ostatnich dwóch lat dotyczyły 
kupowania większej liczby produk
tów w bardziej przystępnej cenie 
(dzisiaj mamy o 33 proc. większe 
niż 2 lata temu prawdopodobień
stwo zakupu produktów w niskiej 
cenie). Obserwujemy również zaku
py większej ilości świeżych produk
tów (kupujemy je dzisiaj o 25 proc. 
częściej) oraz kupujemy więcej 
produktów ekologicznych (25 proc. 
większe prawdopodobieństwo za
kupu). Z kolei produkty luksusowe 
w trakcie pandemii straciły na zna
czeniu dla polskich konsumentów 
(34 proc. mniej skłonni jesteśmy 
do ich zakupu). n
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W związku z jeszcze więk
szą troską o zdrowie 
ważnym trendem pozo

stał trend powiązany ze zrównowa
żonym rozwojem. Dla części kon
sumentów jakość produktów, ich 
pochodzenie czy zweryfikowane 
certyfikaty wciąż mają i będą miały 
duże znaczenie przy wyborach 
przy półce. Mając na względzie ro
snące koszty życia zaczęliśmy po
nownie więcej gotować w domu, 
a co za tym idzie kupować więcej 
produktów służących przygoto
wywaniu domowych posiłków. 
W związku z rosnącą inflacją, która 
wg danych GUS średnio w roku 
2021 wyniosła 5,1 proc., zaś w grud
niu 2021 aż 9,3 proc., co stanowiło 
najwyższy odczyt od 21 lat, polscy 
konsumenci stali się także dużo 
bardziej wrażliwi na ceny, a co za 
tym idzie dużo częściej poszukiwa
li promocji. 

Na podstawie danych z M/plat
form* moglibyśmy zobserwować, 
iż przeciętny koszyk zakupowy 
w  tradycyjnym sklepie spożyw
czym w Polsce nie uległ znaczącej 
zmianie pod względem ilości znaj
dujących się w nim produktów, 
jednak od połowy roku wyraźnie 
rosła jego średnia wartość. 

na jakie produkty 
musieliśmy wydać więcej?

Pod względem wartości sprze
daży w Handlu Tradycyjnym nie
odmiennie królują produkty świeże 
(mięsa, wędliny, sery, owoce, wa
rzywa, wyroby piekarskie i cukier
nicze itp.), używki, nabiał, napoje 
bezalkoholowe, słodycze, słone 
przekąski, kawa, herbata i kakao 
czy gotowe posiłki. To głównie na 
te kategorie polscy konsumenci 
wydają swoje pieniądze w tym ka
nale sprzedaży. Jeśli porównamy 

nasze średnie wydatki na wspo
mniane kategorie w roku 2021 i ze
stawimy je z wydatkami w roku 
2020 możemy z łatwością dostrzeć, 
iż w większości przypadków (z wy
jątkiem słonych przekąsek i słody
czy) musieliśmy wydać na nie w 
ostatnim roku więcej niż wcześniej. 
W szczególności wzrosły nasze wy
datki na jedną z największych kate
gorii w Handlu Tradycyjnym – kate
gorię Wódki (+13,9 proc.). Podobnie 
wzrosły nasze wydatki na kategorię 
alkoholi mocnych jak whisky, rum, 
gin czy likiery (+11,3 proc.). Kilku
procentowym wzrostem charakte
ryzowały się zaś napoje bezalkoho
lowe, kawa, herbata i kakao, piwo 
czy wyroby tytoniowe.

Jak zmieniały się ceny?

W rankingu najszybciej drożeją
cych kategorii zdecydowanym li
derem była kategoria oleje i oliwy, 

w przypadku której w grudniu 
2021 roku podwyżki cen przekroczy
ły 40 proc. Od 1 stycznia 2022 roku 
weszły w życie przepisy podnoszą
ce poziom akcyzy na używki (alko
hole i papierosy), ale już w ostanich 
miesiącach ubiegłego roku mogli
śmy zaobserwować kilkunastopro
centowe wzrosty cen alkoholi moc
nych takich jak wódka, ale także 
whisky, rum, gin czy likiery. O blisko 
12 proc. wzrosły w grudniu 2021 vs 
analogiczny miesiąc sprzed roku 
ceny produktów nabiałowych. 
W przypadku nabiału podwyżki cen 
rosły w sposób znaczący w listopa
dzie i grudniu 2021 roku. Dość blisko 
przekroczenia granicy 10procento
wej podwyżki cen pod koniec roku 
znalazły się wyroby tytoniowe.

Nieco mniejsze, ale wciąż dotkli
we podwyżki mogliśmy zaobser
wować także w obrębie innych ka
tegorii spożywczych. W grudniu 

Podsumowanie  
roku 2021  

w handlu tradycyjnym

rok 2021 był kolejnym rokiem wciąż trwającej pandemii. W przeciwieństwie do roku 
poprzedniego nie przyniósł on jednak trzęsień ziemi w postaci niespodziewanych zmian 

w zachowaniach konsumenckich czy konieczności błyskawicznej implementacji 
modyfikacji wynikających z wprowadzanych obostrzeń. rok 2021 przyniósł natomiast 

zmiany, które można było w znacznie większym stopniu przewidzieć.

ewa rybołowicz
dyrektor ds. analiz rynkowych M/platform
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2021 vs grudzień 2020 o 7,6 proc. 
wzrosły ceny napojów bezalkoholo
wych, a o 6,1 proc. kawy, herbaty 
i kakao. Słodycze, których cena nie 
zmieniała się znacząco przez więk
szość roku odnotowały wzrost cen 
o 5,2 proc. w ostatnim miesiącu 
2021 roku. Blisko 5 proc. sięgnęły 
grudniowe podwyżki win. Podwyżki 
w granicach 1,83,8 proc. towarzy
szyły zaś takim kategoriom jak goto
we posiłki, piwo czy środki czystości. 

O ile wyraźne podwyżki cen nie 
zostały odnotowane już we wcze
śniejszych miesiącach w przeważa
jącej części przypadków przyniósł 
je grudzień 2021 roku. Można więc 
założyć, iż kolejne miesiące wzro
stowy trend cen jedynie umocnią.

Jakie rozwiązania ma  
do dyspozycji sklep 
tradycyjny w Polsce?

W sytuacji rosnących kosztów 
prowadzenia działalności oraz ro
snących cen tradycyjne placówki 
handlowe nie pozostają na polskim 
rynku osamotnione. Polacy wciąż 
chętnie robią zakupy w sklepach 
dobrze im znanych oraz znajdują
cych się w ich sąsiedztwie. Biorąc 
pod uwagę fakt rosnących cen Po
lacy aktywnie poszukiwać będą 
promocji. A w tym przypadku z po
mocą przychodzi nowoczesna 
technologia, jaką jest M/platform, 
która wspiera Handel Tradycyjny 
między innymi w obszarze dostępu 
i możliwości korzystania z atrakcyj
nych ofert promocyjnych oferowa
nych przez Dostawców. Dzięki wy
korzystaniu takiego narzędzia 

właściciele tradycyjnych sklepów 
mogą bardzo skutecznie wykorzy
stać swoją przewagę w postaci bar
dzo dobrej znajomości potrzeb 
swoich konsumentów. n

*M/platform to pierwsza w Polsce 
cyfrowa platforma usług, która 

wspiera tradycyjne punkty handlowe. 
Usługa M/promo+ umożliwia oferowa-
nie atrakcyjnych ofert promocyjnych 
od producentów uczestniczących 
w programie, M/analytics – analitykę 
sprzedaży, marketplace M/store służy 
do składania zamówień hurtowych 

przez sklepy, a aplikacja hop&shop 
umożliwia korzystanie z ogólnopol-
skiego programu lojalnościowego 
oraz bezpieczne zakupy w  modelu 
„zamów i odbierz”. Platforma zrzesza 
już ponad 12 000 sklepów handlu tra-
dycyjnego na terenie całego kraju.
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Wykres 1. Jak zmieniły się nasze wydatki na poszczególne kategorie spożywcze  
w sklepach tradycyjnych w roku 2021 vs 2020?

Wykres 2. Zmiany cen w Q4/2021 vs Q4/2020.
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2021 rok to dla sklepów małoformatowych czas uczenia 
się funkcjonowania w nowych, pandemicznych 

warunkach, walki o coraz bardziej wymagającego 
klienta, a także mierzenia się ze skutkami wzrostu cen.

elżbieta szareJko
cMr

zakupy rzadsze,  
ale nieco większe

W 2021 r. detaliści prowa
dzący sklepy małofor
matowe musieli nie tyl

ko przyzwyczaić się do nowych 
warunków związanych z pande
mią, ale też na zmierzenie się ze 
skutkami regulacji dotyczących 
dwóch bardzo ważnych tego for
matu kategorii – alkoholu i napo
jów.

Przez kilka pierwszych miesięcy 
br. obowiązywały obostrzenia zwią
zane z trzecią falą pandemii – limity 
klientów i godziny dla seniorów 
w sklepach, a do tego zamknięte 
szkoły, restauracje, obiekty kultu
ralne i sportowe, a także wyniesio
ne z pierwszej fali przystosowanie 

do pracy zdalnej. Ograniczona mo
bilność oznaczała mniej okazji do 
impulsowych zakupów po drodze, 
a na większe zakupy klienci często 
wybierali supermarkety lub dys
konty, dlatego dla wielu placówek 
małoformatowych początek 2021 r. 
oznaczał spadki sprzedaży zarów
no w porównaniu do 2020 r., jak i 
do czasów sprzed pandemii. Ciepłe 
czerwiec i lipiec przyniosły popra
wę nastrojów i niewielkie wzrosty 
sprzedaży, ale po nich nastał chłod
ny i deszczowy sierpień, w którym 
duża część typowo letnich katego
rii odnotowała duże spadki. Koń
cówka roku przyniosła podwyżki 
cen w wielu kategoriach, w tym 
m.in. oleju, masła, mąki czy pro
duktów mlecznych.

W łącznie w 2021 r. łączne obroty 
sklepów małoformatowych do 
300 mkw. spadły o 0,7 proc. w po
równaniu z tym samym okresem 
rok wcześniej, a liczba transakcji 
zmniejszyła się w tym czasie 
o 3,1 proc. Spadek wartości sprze
daży w porównaniu do ubiegłego 
roku to efekt bardzo wysokiej 
sprzedaży na początku pandemii – 
w marcu i kwietniu 2020 roku kiedy 
to klienci robili zapasy i częściej 
chodzili do sklepów małoformato
wych po codzienne zakupy. Nieko
rzystnie na sprzedaż w sklepach 
małego formatu wpłynęła również 
pogoda, szczególnie chłodny i desz
czowy sierpień. W porównaniu 
z okresem sprzed pandemii, czyli 
2019 r. łączna wartość sprzedaży w 

sklepach małoformatowych zwięk
szyła się o 4,6 proc. (w dużej mierze 
za sprawą rosnących cen), nato
miast liczba transakcji spadła aż 
o 15 proc.

nowa rzeczywistość,  
te same potrzeby 

Rzadsze, ale trochę większe i le
piej zaplanowane zakupy to głów
na zmiana zachowań klientów skle
pów małoformatowych, jaką można 
zaobserwować w związku z pande
mią. Średnia wartość paragonu 
w  2021 r. wynosiła 18,92 zł, czyli 
o 2,5 proc. więcej niż rok wcześniej 
i aż o 23 proc. więcej niż dwa lata 
wcześniej, choć liczba wkładanych 
do koszyka produktów zwiększyła 
się w porównaniu z 2019 r. tylko 

sprzedAż w 2021 roku
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o niespełna 7 proc. (w 2021 r. śred
nio trafiały tam 4 produkty). Spo
sób robienia zakupów w 2021 r. 
wrócił już w znacznej mierze do 
czasów sprzed pandemii, ale nie
wielkie zmiany w sposobie kupo
wania można oczywiście zaobser
wować.

1,7%

1,8%

3,7%

3,9%

7,2%

21,1%

PRZYPRAWY I DODATKI KULINARNE

PRODUKTY ZBOŻOWE

PRODUKTY MLECZNE

SŁODYCZE

NAPOJE

PRODUKTY TYTONIOWE

1,0%

1,1%

1,5%

1,6%

, %

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

KARTY PREPAID

TŁUSZCZE

LODY

PRZEKĄSKI SŁONE

PRZYPRAWY I DODATKI KULINARNE

2021 r. 2020 r. 2019 r.

Źródło: CMR.

Wykres 1. Udziały w wartości sprzedaży.
sklepy małoformatowe do 300 m2.
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W 2021 r. w porównaniu z 2019 r. 
zmniejszyło się nieznacznie znacze
nie transakcji dotyczących zakupów 
12 produktów, nieco częściej niż 
kiedyś zdarzają się natomiast klien
ci kupujący jednorazowo 6 i więcej 
produktów. Nadal jednak sklepy 
małoformatowe są miejscem, gdzie 
robi się głównie zakupy impulso
we, uzupełniające i wygodne (np. 
po drodze z pracy).

Zmiany w strukturze zakupów, 
jakie można było zaobserwować 
w pierwszych tygodniach pande
mii, czyli w marcukwietniu 2020 r., 
dość szybko odeszły w zapomnie
nie, a znaczenie takich grup produk
tów produkty zbożowe, przyprawy 
i dodatki kulinarne czy tłuszcze wró
ciły do poziomu z 2019 r. Niezmien
nie kluczowe dla obrotów sklepów 
małoformatowych pozostają alko
hole, produkty tytoniowe i napoje 
(łącznie odpowiadają za ponad 
50 proc. wartości sprzedaży). 

W sklepach małego formatu, po
dobnie jak w większych placów
kach, zauważalne są nowe trendy 
żywieniowe, takie jak rezygnacja 
lub ograniczenie jedzenia mięsa 
czy kupowanie produktów ekolo
gicznych, niezawierających laktozy, 
glutenu i cukru. Produkty z tych ka
tegorii notują większe lub mniejsze 
wzrosty (wartość sprzedaży roślin
nych jogurtów zwiększyła się w po
równaniu z zeszłym prawie trzy
krotnie, na roślinne wędliny i kaba 
nosy klienci wydali niemal dwa 
razy więcej, a sprzedaż napojów ro
ślinnych zastępujących mleko 
zwiększyła się o ponad 20 proc.), 
ale wciąż odpowiadają za niewiel
ką część sprzedaży (np. na jedno 
opakowanie „mleka” roślinnego 
przypada około 100 opakowań mle
ka zwierzęcego). 

Mniej małpek, więcej lodów

Wprowadzone w styczniu 2021 r. 
opłaty od słodzonych napojów 
oraz wódek w małych opakowa
niach wpłynęły na wzrost cen tych 
produktów, a to z kolei przełożyło 
się na spadek ich sprzedaży.

Największe wzrosty cen odnoto
wano w segmencie napojów gazo

wanych (średnia cena za litr była 
o  37 proc. wyższa niż rok temu), 
wód smakowych, herbat mrożo
nych, czy energetyków. Opłata cu
krowa wymusiła zmiany w strate
giach produktowych części produ 
centów, podejmujących działania 
obniżające wielkość płaconego po
datku, a tym samym próbę obniże
nia cen rynkowych. Do najczęst
szych należą reformulacje napojów 
poprze redukcję zawartości cukru 
czy wzbogacanie napojów o soki 
owocowe – na rynku pojawiły się 
zupełnie nowe produkty, takie jak 
Kubuś Waterrr, herbata mrożona 
Nestea, napoje gazowane Zbyszko, 
a także napoje energetyzujące 
z 20 proc. zawartością soku. Część 
producentów zdecydowała się też 
na wprowadzanie mniejszych opa
kowań popularnych, flagowych 
produktów, redukując cenę jed
nostkową za butelkę i obniżając 
psychologicznie barierę cen. 

Wyższe ceny sprawiły, że łącznie 
w 2021 r. wartość sprzedaży napo
jów gazowanych, czyli największej 
kategorii napojowej dotkniętej do
datkową opłatą, wzrosła o około 
11 proc., ale w przeliczeniu na litry 
sprzedaż napojów z bąbelkami 
spadła o 19 proc., a liczba parago
nów, na których pojawiała się ta ka
tegoria była o 11 proc. niższa niż 

przed rokiem. Wyraźne spadki wo
lumenu sprzedaży odnotowały też 
wody smakowe. Warto podkreślić, 
że trendy sprzedaży i ceny grup na
pojowych nie objętych podatkiem, 
czyli wód czystych, soków, nekta
rów, czy izotoników pozostają rela
tywnie stabilne w 2021 roku, a nie
które z tych kategorii odnotowały 
nawet wzrosty sprzedaży.

Wyższe ceny popularnych mał
pek przełożyły się natomiast na 
spadek zarówno wolumenu, jak 
i wartości sprzedaży wódek smako
wych i czystych. W 2021 r. klienci 
sklepów małoformatowych kupili 
o 11 proc. mniej litrów wódek czy
stych i smakowych niż rok wcze
śniej. Część klientów kupujących 
wcześniej małe opakowania wódek 
czystych przerzuciło się na większe 
butelki głównie półlitrówki z naj
niższego segmentu cenowego, 
jednak nie zrekompensowało to 
spadków sprzedaży mniejszych 
pojemności i cała kategoria wódek 
odnotowała 3 proc. spadek warto
ści sprzedaży w porównaniu z ana
logicznym okresem rok wcześniej. 

Niezbyt dobry sezon ma za sobą 
również branża piwna – niesprzyja
jąca pogoda, mniej okazji do spo
tkań towarzyskich i rosnące ceny 
(opłata cukrowa objęła również 
piwa smakowe) przełożyły się na 

spadek wolumenu sprzedaży piwa 
aż o 7 proc. Wydatki klientów skle
pów małoformatowych na tę kate
gorię w 2021 r. były o 4,7 proc. niż
sze niż przed rokiem. Nawet piwa 
bezalkoholowe, które w poprzed
nich latach rosły w dwucyfrowym 
tempie, w 2021 r. sprzedawały się 
nieco gorzej  wprawdzie wartość 
sprzedaży piwa bezalkoholowego 
wzrosła w porównaniu do 2020 r. 
o 6 proc., ale przyczyniły się do tego 
wyłącznie wyższe ceny, w ujęciu 
wolumenowym piwa bezalkoholo
we odnotowały o 2,5 proc. Nieco 
lepiej niż rok wcześniej sprzedawa
ły się natomiast wina, whisky i inne 
mocne alkohole. 

Pogoda nie zaszkodziła nato
miast sprzedaży lodów – w sezonie 
2021 (kwiecień – wrzesień) wydatki 
tę kategorię wzrosły o 8,5 proc. 
w  porównaniu z sezonem 2020, 
głównie za sprawą lodów impulso
wych, które odnotowały wzrost 
wartości sprzedaży o 16 proc. w po
równaniu ze słabym sezonem 2020. 
Lepiej niż przed rokiem sprzedawa
ły się niemal wszystkie marki lo
dów impulsowych, największy suk
ces i rozgłos odnotowała jednak 
nowość – Ekipa, która z udziałami 
na poziomie około 10 proc. uplaso
wała się na drugim miejscu pod 
względem wartości sprzedaży. n
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Wykres 2. Procentowa zmiana wartości 2021 vs 2020.
sklepy małoformatowe do 300 m2.
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Ekspresy do kawy WMF przygotują napoje dla każdego wymagającego klienta – kawę z mlekiem lub bez, z pianką mleczną, z dodatkiem gorącej 
czekolady – różnorodność jest praktycznie nieograniczona. Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego umożliwia szybkie i łatwe poru-
szanie się po menu, a animowane graaki ułatwiają wykonywanie codziennych procedur pielęgnacyjnych.       

Szeroka gama akcesoriów (np. lodówki na mleko, podgrzewacze do aliżanek, podajniki do kubków i mobilne stacje kawowe) daje nieograni-
czone możliwości obsługi i aranżowania przestrzeni.  

EkspresyEkspresy WMF można w dowolny sposób spersonalizować dzięki bogatemu wyborowi opcji, takich jak: bezkonkurencyjny system mleczny 
Dynamic Milk (opatentowane spienianie mleka w kilku konsystencjach, na ciepło i na zimno), możliwość korzystania z 2 rodzajów mleka 
(np. wegańskiego i klasycznego UHT), gorąca czekolada, syropy smakowe, podgrzewanie aliżanek parą, sensor obecności kubka i zasilanie 
wodne z sieci lub z wbudowanego pojemnika na wodę. Wszystkie powyższe opcje umożliwiają indywidualną konagurację każdego ekspresu 
w taki sposób, aby Twoja stacja benzynowa wyróżniała się na tle konkurencji.

POBIERZ APLIKACJĘ I ZOBACZ JAK WYGLĄDAJĄ EKSPRESY WMF W TWOIM OTOCZENIU

PRIMULATOR.PL

iOS android

WITAJ W ŚWIECIE KAWY!
ODKRYJ IDEALNE POŁĄCZENIE DOSKONAŁEJ JAKOŚCI KAWY I ŁATWEJ OBSŁUGI

AUTOMATYCZNE EKSPRESY DO KAWY 
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Miniony rok to czas, kiedy konsumenci docenili małe sklepy spożywcze. Dotychczas nie 
mieli często silnej świadomości, jak dużo one oferują. Przez pandemię Polacy zauważyli, 

jak strategiczne są niewielkie osiedlowe sklepy oraz jak są potrzebne. Zmieniły się 
zwyczaje zakupowe. klienci widzą też, że nie wszystko da się załatwić w dużych 

placówkach, w małych jest też szerszy asortyment. W dyskoncie można znaleźć ok 3 tys. 
pozycji, a w małym sklepie 5-6 tys., a czasami nawet 9 czy 10 tys. plus lokalne marki, 

których w dyskontach nie znajdziemy.

MacieJ Ptaszyński
wiceprezes Polskiej izby handlu

Małe sklepy generalnie ra
dzą sobie dobrze, ale pod 
warunkiem, że działają 

w ramach struktur – grup zakupo
wych, sieci franczyzowych czy spół
dzielni. Na rynku ważna jest cena, 
a można ją zaproponować klientom 
na satysfakcjonującym poziomie tyl
ko stosując ekonomię skali. Jednak 
w miarę jak integracja rynku będzie 

postępowała, będą rozwijały systemy 
franczyzowe, co daje zupełnie nowe 
możliwości. Pozwala, oprócz wspól
nych zakupów czy rozłożenia kosz
tów stałych, chociażby na wspólną 
analitykę. Dane z jednego sklepu 
nie pozwalają znacząco określić, ja
kie są preferencje zakupowe klien
tów, jednak gdy mówimy o tysią
cach sklepów wówczas już tak. 

ograniczenie handlu 
w niedziele korzystne dla 
małych przedsiębiorców

Od lutego weszła w życie nowe
lizacja ustawy o ograniczeniu han
dlu w niedzielę. Co do zasady ogra
niczenie handlu w niedziele 
okazało się korzystne dla zdecydo
wanej większości małych i średnich 
przedsiębiorców w handlu. Dobrze 

należy ocenić, że przy nowelizacji 
powiększono i zdefiniowano kata
log osób, które mogą pomagać 
właścicielowi, który decyduje się 
otworzyć sklep w niedzielę – co 
było i zapewne pozostanie najpow
szechniej stosowanym wyjątkiem 
od tej ustawy. Jednak w naszej oce
nie katalog ten powinien być peł
niejszy i oparty na istniejących już 

w czAsie pAndemii  
klienci doceniAją 

mAłe sklepy spożywcze
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w polskim prawie i orzecznictwie 
rozwiązaniach. Zdecydowanie na 
krytykę zasługuje fakt, że nie uwz
ględniono możliwości odpłatnej 
pomocy członków rodziny – jest to 
prawdopodobnie największe nie
dociągnięcie w tej nowelizacji. 

Negatywnie należy ocenić ko
nieczność prowadzenia ewidencji 
przeważającej działalności – jest to 
kolejny zbędny i obciążający obo
wiązek dla przedsiębiorców, który 
można by spokojnie zastąpić ist
niejącymi już rozwiązaniami w za
kresie raportowania, a nie dociążać 
nim przedsiębiorców. Jest to sprzecz
ne z Konstytucją Biznesu, która za
kłada ograniczanie obowiązków 
administracyjnych firm. Wobec 
presji dyskontów, które w ostatnim 
czasie przed wejściem w życie no
welizacji otwierały się we wszystkie 
niedziele stosując szeroko tzw. wy
jątek pocztowy, należy liczyć się 
z tym, iż mali i średni przedsiębior
cy zapewne będą próbować odro
bić straty z ostatnich miesięcy oraz 
nawiązać walkę konkurencyjną 
z dyskontami starającymi się za po
mocą agresywnej reklamy przekie
rować ruch konsumentów na pią
tek i sobotę.

Wsparciem dla handlowców by
łoby także umożliwienie zatrudnia
nia studentów i emerytów, o co po
stulowaliśmy, a co także zostało 
odrzucone – takie rozwiązanie po
zwoliłoby w sposób naturalny wes
przeć mniejszych przedsiębiorców 
i zapewnić aktywizację i byt tym 
grupom społecznym. 

Podatek minimalny 
zagrożeniem dla polskich 
przedsiębiorców

W ramach pakietu ustaw wpro
wadzających Nowy Ład wprowa
dzono też podatek minimalny. 
W ocenie przedsiębiorców dopro
wadzi to do upadku lub co najmniej 
poważnego pogorszenia się sytuacji 
firm z sektorów niskomarżowych, 
czyli między innymi hurtowników 
i dystrybutorów oraz detalistów – 
dziesiątków tysięcy polskich lokal
nych przedsiębiorców. Podmioty 
zajmujące się hurtowym handlem 
pracują niejednokrotnie na rentow
nościach liczonych w dziesiątych 
częściach procenta. Mechanizm ce
notwórczy jest poza zasięgiem dys
trybutorów i detalistów – produktu 
często nie można sprzedać drożej. 
W sektorze FMCG zagrożony jest 
cały model biznesu dostaw dla kil
kudziesięciu tysięcy małych i śred
nich sklepów, które będą miały 
wyższe ceny sprzedaży, przy jed
nocześnie neutralnym wpływie po
datku na logistykę firm dowożących 
w ramach swoich sieci, które odno
towują najwyższą zyskowność.

Rentowność w hurcie i detalu 
wynosi dziś często poniżej 1 proc. 
Dużo się mówi o wspieraniu pol
skich handlowców, ale funduje się 
im się wzrost kosztów nabywania 
produktów, bo nowy podatek pod
wyższy koszty łańcucha dostaw. 
Obniży on konkurencyjność pol
skich firm i będzie wymarzonym 
prezentem dla m.in. sieci dyskon
tów. Podatek ten w obecnej kon

strukcji obniża konkurencyjność 
polskich sklepów zaopatrujących 
się w hurtowniach FMCG wobec 
np. wielkich sieci dyskontów. 

Dalsze wzrosty cen w wyniku 
wysokiej inflacji

W związku z wysoką inflacją na
leży spodziewać się dalszych wzro
stów cen, w tym również cen żyw
ności. Inflacja nie jest zjawiskiem, 
które zakończy się w ciągu kilku 
miesięcy, zwłaszcza tak wysoka 
i dynamiczna jak w Polsce.

Jeżeli chodzi o sytuację lokalną 
to wzrost cen jest stymulowany 
także przez wprowadzanie kolej
nych podatków jak np. podatek od 
napojów słodzonych oraz inne 
wprowadzone już i planowane da
niny, które przekładają się już obec
nie albo przełożą wkrótce na ceny, 
chociażby minimalny podatek do
chodowy. Sam fakt obniżenia VAT 
na produkty objęte obecnie 5 proc. 
stawką tego podatku może spowol
nić wzrost cen, ale nie musi przeło
żyć się na ich obniżenie odpowied
nio o 5 proc. Należy wziąć pod 
uwagę, iż wzrost kosztów, którego 
doświadczamy, dotyczy wszystkich 
kategorii produktów i  usług oraz 
ma charakter ciągły i niezwykle dy
namiczny. Dlatego też nawet obni
żenie ceny detalicznej w jednym 
momencie może być i zapewne bę
dzie w większości przypadków zni
welowane przez stały wzrost cen 
związany kosztami wytworzenia, 
transportu, energii itp.

Wszystkie ogniwa łańcucha do
staw poddane są cały czas presji 
wzrostu kosztów wytworzenia pro
duktów, który przekładać się może 
także na wzrost kosztów produktów 
na półce, pomimo iż VAT zmaleje, 
a marże nie wzrosną. Nie zmniejszy 
się kosztów utrzymania np. ciągów 
chłodniczych zasilanych energią 
elektryczną czy produkcji mięsa na 
fermach ogrzewanych gazem.

Od lat obserwujemy także zjawi
sko różnicowania przez producen
tów warunków zakupów w zależno
ści od odbiorcy. Mówimy też o tym 
bardzo często, iż producenci nie
jednokrotnie oferują lepsze warun

ki zakupowe dużym międzynaro
dowym sieciom kosztem małych 
i średnich przedsiębiorstw – w obec
nej sytuacji nabiera to nowego zna
czenia, ponieważ w tej sytuacji mniej
sze sieci i handel niezależny mają 
mniejsze pole do manewru w zakre
sie redukcji cen otrzymując gorsze 
warunki zakupu. Sieci dyskontowe 
ze względu na skalę działania 
i znacznie węższy asortyment niż w 
handlu niezależnym, a także nie
jednokrotnie podejście producen
tów mogą uzyskiwać lepsze ceny 
kosztem mniejszych sieci i placówek. 

Potrzebne jest zwolnienie 
darowizn z podatku

W trakcie pandemii jesteśmy 
świadkami gestów wielu firm, któ
re wspierają działania w walce 
z epidemią i zapewne będą to ro
bić po niej. Niestety problemem 
jest konstrukcja polskiego prawa. 
Polskie przepisy dotyczące podat
ku VAT wymagają od darczyńcy, 
przekazującego produkty na rzecz 
organizacji pożytku publicznego, 
zapłacenia VATu. Pomnażanie strat 
jest sprzeczne z ideą działalności 
gospodarczej. Tak naprawdę trudno 
przewidzieć, jakie produkty, któ
rym organizacjom, mogą się przy
dać. Z pewnością polskie przepisy 
wymagają zmiany, aby przedsię
biorcy mieli opłacalną ekonomicz
nie możliwość robienia darowizn 
na rzecz potrzebujących.

Ten problem był od zawsze, ale 
pandemia tylko go uwypukliła i po
kazała absurdalność przepisów, że 
bardziej opłaca się wyrzucić niż od
dać. Chęć pomocy ze strony firm 
jest, ale wymaga wsparcia ze strony 
rządu. Senacka Komisja Praw Czło
wieka, Praworządności i Petycji roz
patruje petycję Polskiej Izby Han
dlu ws. zwolnienia z VATu darowizn 
produktów przemysłowych. Podczas 
pierwszego posiedzenia komisji 
Senatorowie jednogłośnie skierowa
li ją do dalszych prac legislacyjnych. 
Liczymy, że taka decyzja pozwoli na 
wprowadzenie korzystnych dla 
wszystkich zmian. Pod petycją pod
pisały się organizacje charytatyw
ne, ekologiczne i biznesowe. n
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Jedzenie z dowozeM
GlOBAlNyM TrENDEM

Co czwarty Polak zamawia obecnie częściej jedzenie z dowozem 
niż jeszcze 2 lata temu, jednak najwyższy wzrost korzystania 

z tej usługi widoczny jest w Hiszpanii. Średni rachunek za 
jedzenie na wynos jest w Polsce jednym z najniższych spośród 
badanych 21 krajów z całego świata. Polacy dziesięciokrotnie 
częściej odwiedzają restauracje typu fast food niż Szwajcarzy, 

chociaż dwa razy rzadziej niż mieszkańcy USA – wynika 
z międzynarodowego badania, które zrealizowały niezależne 

agencje badawcze skupione w sieci IrIS. Polską część 
przeprowadziła agencja badawcza ArC rynek i Opinia. 

arc rynek i oPinia
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Średnio 25 proc. osób na całym 
świecie zamawia przynaj
mniej raz w tygodniu jedze

nie na wynos. Spośród bada nych 
przez nas krajów, to zachowanie 

konsumenckie jest najpowszech
niejsze w Indonezji oraz Korei Połu
dniowej, w Europie zaś – w Grecji. 
Polska znalazła się poniżej średniej, 
ale jednocześnie jest na trzecim 

miejscu wśród krajów europej
skich.

Rynek jedzenia na zamówienie 
istotnie wzrósł w ciągu ostatnich 
dwóch lat. Mieszkańcy 21 krajów, 

reprezentanci wszystkich konty
nentów przyznają, że częściej niż 
przed pandemią zamawiają jedze
nie z dostawą. Ten trend jest widocz
ny w największym stopniu w Hisz
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panii, Indonezji i Korei Południowej, 
najmniej w Nigerii i Grecji. W Polsce 
ten wzrost jest nieco poniżej śred
niej światowej (33 proc.) i wynosi 
24 proc.

Rachunki za zamawiane jedzenie 
z dowozem istotnie się różnią w za
leżności od kraju, Najwięcej płacą 
Szwajcarzy – równowartość 49 Euro, 
najmniej Nigeryjczycy – równo
wartość 7 Euro. Polska znalazła się 
na siódmym z badanych krajów eu
ropejskich. Ostatni rachunek na je
dzenie z dowozem wyniósł u nas 
średnio równowartość 19 Euro.

Respondenci, oprócz zamawia
nia jedzenia, korzystają też z restau
racji stacjonarnych. Patrząc na ro
dzaj wybieranej restauracji – fast 
food cieszy się największą popular
nością wśród mieszkańców USA 
i Australii. Wśród badanych krajów 
europejskich Polska, zaraz po Wło
szech zajmuje drugie miejsce. Pola
cy odwiedzają restauracje typu fast 
food dwukrotnie częściej niż Au
striacy czy Irlandczycy i 10krotnie 
częściej niż Szwajcarzy.

Puby i bary gastronomiczne są 
nieco mniej popularne niż restau
racje fast food. Najwyższy odsetek 
osób, które przynajmniej raz w ty
godniu chodzą do pubu lub baru 
z  gastronomią jest we Włoszech. 
W Polsce ten odsetek jest o ponad 
połowę niższy. Najniższy zaś jest 
w Chile, Japonii i Indonezji.

Najwyższy odsetek osób odwie
dzających inne typy restauracji niż 
restauracje fast food i bary gastro
nomiczne jest w Korei Południowej, 
Hiszpanii oraz USA. Polska z 16 proc. 
odwiedzających jest poniżej śred
niej, która wynosi 20 proc. i jest na 
szóstym miejscu spośród dziewię
ciu badanych europejskich krajów. 
Najniższy odsetek osób odwiedza
jących inne typy restauracji jest 
w Japonii Chile i Irlandii.

Planując świętowanie ważnego 
wydarzenia, np. urodzin czy innej 
rocznicy mieszkańcy niektórych 
krajów są bardziej skłonni wybrać 
się do restauracji, innych zaś – po
zostać w domu i ugotować coś 
specjalnego. Do tej pierwszej gru
py należą Szwajcarzy, Austriacy, 

Hiszpanie, Włosi, mieszkańcy Korei 
Południowej, Australii i Irlandii. Do 
drugiej zaś m.in. mieszkańcy Boli
wii, Chile czy Peru. Polacy nie są tu
taj jednogłośni – połowa z nich wy
brałaby opcję pierwszą a połowa 
drugą.

— Wzrost korzystania z możliwo
ści zamawiania posiłków z dowo
zem w oczywisty sposób jest zwią
zany z wybuchem pandemii, a co 
za tym idzie zamknięciem barów, 
pubów oraz pracą zdalną. Wraz 
z  normowaniem sytuacji pande
micznej w naturalny sposób można 
oczekiwać, że korzystanie z możli
wości zamawiania posiłków z do
wozem się obniży, ale wiele osób, 
z  różnych względów, przekonało 
się jednak do tej formy konsump
cji. Po pierwsze liczą się koszty – je
dzenie w restauracji jest droższe 
niż jedzenie z dowozem, gdyż w re
stauracji oprócz posiłku zamawia
my też napoje, czasami deser, pła
cimy napiwek. Po drugie praca 
zdalna – ciągle wiele osób pracuje 
w ten sposób i korzystanie z zama
wianego jedzenia jest dla nich wy
godne. Po trzecie – popularyzacja 
korzystania z gotowych posiłków 
przez catering dietetyczny. Coraz 
więcej osób korzysta z takich opcji 
wyżywienia. Wydawanie posiłków 
na wynos jest też korzystne dla re
stauracji, które dysponując ograni
czoną powierzchnią lokalu, nie są 
w stanie przyjąć wszystkich klien
tów, a przez oferowanie jedzenia 
na wynos mają większy potencjał 
rozwoju. Można więc przypusz
czać, że korzystanie z jedzenia 
z dowozem będzie stałym trendem 
– komentuje dr Adama Czarnecki 
z ARC Rynek i Opinia. n

informacja o badaniu

Raport „Global eating, drinking 
and sustainability survey” powstał 
na podstawie międzynarodowego 
badania sieci IRiS, skupiającej nieza-
leżne agencje badawcze z całego 
świata. Badanie zostało przeprowa-
dzone w 23 krajach. Polską część bada-
nia zrealizowała agencja badawcza 
ARC Rynek i Opinia. Czas realizacji 
badania: 12.07-18.08.2021. 
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CZęŚCIEJ 
SPOżyWAMy 

alkohol

Niemal co piąty badany Polak przyznaje, 
że obecnie pije częściej alkohol niż jeszcze dwa 
lata temu. Połowa respondentów przynajmniej 

raz w tygodniu spożywa alkohol w domu, 
odsetek osób wychodzących „na drinka” z taką 

częstotliwością jest czterokrotnie niższy. 

arc rynek i oPinia

Spośród badanych krajów naj
wyższy odsetek konsumen
tów alkoholu jest w Szwajcarii, 

osób przynajmniej raz w tygodniu 
pijących w domu – w Chinach, zaś 
wychodzących „na drinka” wśród 
Włochów. Wzrost konsumpcji alko
holu w ciągi ostatnich dwóch lat wi
doczny jest najbardziej w Hiszpanii 
– wynika z międzynarodowego ba
dania, które zrealizowały niezależ
ne agencje badawcze skupione 
w sieci IRIS. Polską część przepro
wadziła agencja badawcza ARC Ry
nek i Opinia.

Średnio 21 proc. badanych z 21 kra
jów z całego świata przyznało, że 
konsumuje więcej alkoholu niż jesz
cze 2 lata temu, czyli przed pande
mią. Wzrost konsumpcji widoczny 
jest przede wszystkim w Hiszpanii, 
Korei Południowej i Kolumbii. Spo

śród badanych krajów europej
skich Polska znalazła się w tym ze
stawieniu na trzecim miejscu.

Jaki odsetek osób w ogóle pija 
alkohol? Niniejsze badanie pokazało, 
że średnio 62 proc. respondentów. 
Zestawienie otwierają Szwajcarzy, 
Polacy i Rumuni. Warto jednak za
uważyć, że spośród 23 badanych 
krajów aż w ośmiu przynajmniej 
trzy czwarte badanych pija alkohol.

Patrząc już na częstotliwość kon
sumpcji – przynajmniej raz w tygo
dniu w domu alkohol konsumuje 
średnio 47 proc. badanych – w przy
padku Polski ten odsetek jest bliżej 
średniej i wynosi 51 proc. Najwyż
szy odsetek osób pijących alkohol 
w domu przynajmniej raz w tygo
dniu jest w Chinach, we Włoszech, 
w Japonii oraz Korei Południowej. 
Spośród badanych krajów europej
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skich Polska znalazła się w tym zesta
wieniu na przedostatnim – ósmym 
miejscu.

Znacznie niższy jest odsetek wy
chodzących przynajmniej raz w ty
godniu „na drinka”. W Polsce ten 
odsetek wynosi zaledwie 13 proc., 
podczas gdy np. we Włoszech 
47 proc., a w Hiszpanii – 43 proc. 
Spośród badanych krajów europej
skich Polska znalazła się w tym ze
stawieniu na przedostatnim – ósmym 
miejscu.

— Z międzynarodowego bada
nia dotyczącego m.in. konsumpcji 
alkoholu i zmian w tym zakresie 
wynika, że w okresie pandemii 
wzrosła na całym świecie częstotli
wość spożywania alkoholu. Może 
to być związane z dwoma czynni
kami. Z jednej strony – alkohol jest 
kulturowo postrzegany jako sposób 
na rozluźnienie, odstresowanie. 
Pandemia, szczególnie w pierw
szym okresie powodowała stres 
i poczucie niepewności, dlatego al
kohol mógł być sposobem na ra
dzenie sobie z tymi emocjami. 

Z drugiej strony – zamknięcie w do
mach i ograniczone możliwości 
wychodzenia z nich, mogły spowo
dować, że wiele osób częściej za
częło sięgać po alkohol, również 
w ciągu dnia, gdyż nie trzeba było 
iść do pracy. Być może pękły pew
ne bariery psychiczne czy kulturo
we, które dotychczas ograniczały 
konsumpcję alkoholu, np. rezygna
cja z picie w ciągu dnia, bo idzie się 
do biura czy rezygnacja z bardziej 
intensywnego picia wieczorem, 
w  dni powszednie. Późniejsze 
zmniejszanie restrykcji mogło nie 
zahamować tej zwiększonej kon
sumpcji, ze względu np. na uzależ
nienie. Minęło jednak zbyt mało 
czasu, żeby w tym zakresie wycią
gać wnioski. Te wyniki są o tyle cie
kawe, że wprawdzie Polacy przy
znają, że często piją alkohol, ale to 
nie znaczy, że pijemy więcej niż 
mieszkańcy innych krajów, choćby 
europejskich. Wzorzec picia alko
holu w Polsce jest taki, że wypijamy 
więcej jednorazowo. Są jednak kra
je, tak jak Hiszpania, Francja czy 

Włochy, w których alkohol towa
rzyszy konsumentom niemal przez 
cały dzień – jest wypijany i w porze 
lunchu i wieczorem. Dlatego sama 
ilość alkoholu może być podobna. 
U nas też kultura alkoholu i rodzaj 
wybieranego alkoholu się zmienia 
– coraz częściej Polacy wybierają 
piwo i wino, zamiast wódki – ko
mentuje dr Adam Czarnecki z ARC 
Rynek i Opinia. n

informacja o badaniu
Raport „Global eating, drinking 

and sustainability survey” powstał 
na podstawie międzynarodowego 
badania sieci IRiS, skupiającej nieza-
leżne agencje badawcze z całego 
świata. Badanie zostało przeprowa-
dzone w 23 krajach. Polską część ba-
dania zrealizowała agencja badaw-
cza ARC Rynek i Opinia. Czas 
realizacji badania: 12.07-18.08.2021. 
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PrograMy 
loJalnościowe

W Górę

Po kilku latach względnej stabilizacji na rynku 
programów lojalnościowych w tym roku nastąpił 

wzrost poziomu uczestnictwa w programach. 
Aktualnie blisko 2/3 dorosłych Polaków deklaruje 
uczestnictwo w co najmniej jednym programie 
lojalnościowym. liderem na rynku pozostaje 

program „Moja Biedronka”, zaś najczęściej 
wskazywanym przez konsumentów jako ulubiony 

program jest żappka – wynika z Monitora 
Programów lojalnościowych 2021 ArC rynek 

i Opinia.

arc rynek i oPinia

O 5 punktów procentowych 
wzrósł w porównaniu 
z  2020 rokiem odsetek 

osób korzystających z programów 
lojalnościowych. Przeciętnie bada
ni uczestniczą w trzech progra
mach lojalnościowych. 

Większe zainteresowanie progra
mami lojalnościowymi widoczne 
jest przede wszystkim wśród kobiet 
z najmłodszej i najstarszej grupy wie
kowej oraz wśród mężczyzn w wie

ku 5065 lat. O ile kobiety bardziej 
interesują się programami sieci dro
gerii oraz hipermarketów, o tyle męż
czyźni – programami stacji paliw. 
Warto zauważyć, że wyższy poziom 
uczestnictwa w programach jest rów
nież wśród mieszkańców najmniej
szych miast (do 20 tys. mieszkańców).

Ogólnie około 40 proc. uczestni
ków deklaruje otwartość do zapisa
nia się do kolejnych programów– 
częściej są to kobiety oraz osoby w 

wieku 2635 lat, co pokazuje, że ist
nieje przestrzeń do zwiększenia na
sycenia rynku. Głównym motywato
rem do przystąpienia do nowego 
programu jest częste korzystanie z 
usług danej firmy – uczestnictwo 
jest zatem „bonusem” dla stałych 
klientów.

Największą zaletą programów są, 
zdaniem badanych, rabaty i zniżki, 
zaś największą wadą mała wartość 
zbieranych punktów.

Około 2/3 uczestników progra
mów lojalnościowych przyznała, że 
posiada swój ulubiony program. 
Program Żappka w tym kontekście 
wskazało prawie 30 proc. jego uczest
ników. Liderem na rynku pod wzglę
dem liczby uczestników pozostaje 
program „Moja Biedronka”.

— Wzrost zainteresowania pro
gramami lojalnościowymi w tym 
roku może być reakcją na rosnące 
ceny w zasadzie wszystkich produk
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tów i usług. Polacy szukają oszczęd
ności i starają się wykorzystać moż

liwości tańszego zakupu lub 
zyskania innego profitu. Bardzo po

mocne w korzystaniu z programów 
lojalnościowych są aplikacje mobil
ne. O ile wcześniej, często koniecz
ne było noszenie ze sobą kart pro
gramów, o tyle teraz nie ma już 
takiej potrzeby, a wszystko mamy w 
telefonie. Co więcej, aplikacje w te
lefonie pomagają szybko sprawdzić 
aktualne promocje czy stan nasze
go konta w programach – na pew
no jest to duże ułatwienie i dodat
kowa zachęta dla klientów. Naszą 
uwagę zwrócił dość wysoki odsetek 
osób gotowych przystąpić do kolej
nych programów – jest to sygnał, że 

wiele można jeszcze na tym rynku 
zrobić – komentuje Agnieszka Dok
torska z ARC Rynek i Opinia, autorka 
raportu.

— Ciekawą rzeczą jest, że oprócz 
stacji paliw, praktycznie we wszyst
kich programach lojalnościowych 
częściej uczestniczą kobiety. Niektó
re programy, należące głównie do 
drogerii, sklepów odzieżowych czy 
obuwniczych, są wręcz przez nie 
zdominowane. To zjawisko może 
wynikać z faktu, że częściej klientka
mi w tych kategoriach są właśnie 
kobiety, ale przyczyną może być też 
większe docenianie przez nie korzyści 
płynących z uczestnictwa w progra
mach lojalnościowych. Potwierdze
niem tej tezy jest również większa 
chęć kobiet – zwłaszcza młodszych, 
do 35tego roku życia – do dołą
czenia do nowych programów. Ko
biety wykazują tutaj w większym 
stopniu charakter „smart shoppera” 
– komentuje dr Adam Czarnecki 
z ARC Rynek i Opinia. n

informacja o badaniu

Raport „Global eating, drinking 
and sustainability survey” powstał 
na podstawie międzynarodowego 
badania sieci IRiS, skupiającej nieza-
leżne agencje badawcze z całego 
świata. Badanie zostało przeprowa-
dzone w 23 krajach. Polską część bada-
nia zrealizowała agencja badawcza 
ARC Rynek i Opinia. Czas realizacji 
badania: 12.07-18.08.2021.

Źródło: Monitor Programów Lojalnościowych 2021, lipiec-sierpień 2021, ARC Rynek i Opinia.

Źródło: Monitor Programów Lojalnościowych 2021, lipiec-sierpień 2021, ARC Rynek i Opinia.

Źródło: Monitor Programów Lojalnościowych 2021, lipiec-sierpień 2021, ARC Rynek i Opinia.
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W 2021 r. WpłyW 
koronaWirusa na popyt 

był dużo mniejszy
aDaM Jaros, bP euroPa se 

midStream ProductS oPtimization manaGer  

Poland and eaSt

W 2021 roku sytuacja na 
rynku paliw wróciła do 
normy, a wpływ koro

nawirusa na popyt był dużo 
mniejszy. System zaopatrzenia w 
paliwa pracował na normalnym 
poziomie obrotów. Oczywiście 
występowały zaburzenia. Do tych 
najistotniejszych należy zaliczyć 
kłopoty z certyfikacją biokompo
nentów, co mogło doprowadzić 

do kryzysu w  zaopatrzeniu oraz 
generalnie bardzo wysokie ceny 
biokomponentów i  ograniczona 
ich podaż, co pogarszało istotnie 
ekonomię sprzedaży. Należy tutaj 
zauważyć, że szczególnie w kwe
stii certyfikacji Ministerstwo Kli
matu i Środowiska w istotny spo
sób wsparło branżę, dzięki czemu 
udało się uniknąć zakłóceń w za
opatrzeniu.

od 2023 r. przybędzie nam m.in. sil
ny konkurent – grupa MOL. Miejmy 
nadzieję, że odbędzie się to z ko
rzyścią dla rodzimych klientów. Po
jawienie się silnej konkurencji po
winno zmobilizować wszystkich 
uczestników na tym rynku do cią
głego poprawiania ofer
ty i podążania  
za  światowymi 
trendami. 
Warto pod
kreślić, 
że duża   
część 
przejmo
wanych 
stacji to   
stacje fran
czyzowe, 
a umowy fran 
czyzowe zawierane 
są zazwyczaj na 5 lat. Inte
resujące jest więc to, jak rynek sta
cji paliw będzie się kształtował w 
miarę wygasania tych umów i czy 
partnerzy biznesowi zdecydują się 
na pozostanie przy marce MOL.

Pojawienie się grupy Saudi Aram
co odczytujemy jako wzmocnienie 
bezpieczeństwa energetycznego 
kraju, jeśli chodzi o dostęp zarów

no surowców, jak i gotowych pro
duktów naftowych. Istnieje szansa, 
że obecność tej grupy w sposób 
znaczący poprawi nie tylko dostęp
ność produktów na rynku, ale też 
import nowoczesnych technologii 
zarówno petrochemicznych, jak 

i dotyczących odnawial
nych źródeł energii.

    Grupa Uni 
   mot, obecna 

     na rynku 
polskim od 
30 lat, ma 

bardzo 
wysokie 
kompe

tencje, jeśli 
chodzi o za

pewnienie 
stałego strumie

nia dostaw paliw na 
rynek polski. Przystąpili

śmy również do procesu przejęcia 
9 baz paliwowych w ramach fuzji 
Orlenu i Lotosu, i jako Niezależny 
Operator Logistyczny chcemy do
celowo udostępniać te pojemności 
wszystkim zainteresowanym pod
miotom. Bez wątpienia to także 
wpłynie na zwiększenie konkuren
cyjności na polskim rynku. n

niestabilność na rynku 
suroWcoWym będzie 

WyzWaniem
robert nowek, dyrektor zarządzający Siecią avia  

w PolSce i na ukrainie, GruPa uniMot

Unimot jest wciąż liderem 
na rynku dostaw paliw 
w  Polsce wśród niezależ

nych operatorów. Rok 2021, po
dobnie jak poprzedni, charaktery
zował się wzrostem popytu na 
kluczowe produkty w naszej ofer
cie – odpowiednio dla oleju napę
dowego o 7 proc. i LPG o 3 proc. 
Bez zakłóceń przebiegał import su
rowców naftowych, jednak z uwagi 
na skomplikowaną sytuację poli
tyczną oraz niepokój na naszych 
wschodnich granicach, rynek do
staw z tego kierunku odnotował 
pewne przejściowe trudności, któ
re po pewnym czasie zostały zni
welowane poprzez alternatywne 
kierunki dostaw. 

Jeśli chodzi o kształt rynku paliw 
w 2022 r., wyzwaniem będzie prze
de wszystkim niestabilność na ryn

ku surowcowym. Rosnąca presja 
inflacyjna w Europie spowodowa
na, między innymi, wzrostem cen 
paliw i gazu, oraz względna niesta
bilność na rynkach finansowych, 
niepokoi wszystkich importerów. 

Niepewność związana z pande
mią budzi w nas już mniejsze oba
wy. Dwa ostanie lata, pomimo 
wprowadzanych obostrzeń, cha
rakteryzowały względnie stabil
nym poziomem wolumenów, 
szczególnie w przypadku oleju na
pędowego, który jest naszym klu
czowym produktem.

Jeśli chodzi o połączenie Orlen 
i Lotos, ten rok nie powinien przy
nieść jeszcze znaczących zmian. Fi
nalizacja umów i przejęcie po
szczególnych aktywów powinno 
natąpić w IV kwartale 2022 r., więc 
jeśli transakcja dojdzie do skutku 

paliwa, 
FRaNCZYZa 

i paRTNERSTwO

GŁOS 
RYNku
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cały czas realizujemy 
sWoją strategię 

rozWoju sieci
Piotr belniak, dyrektor dS. Sieci Stacji codo, 

lotos Paliwa

dyWersyfikujemy dostaWy 
dla naszej sieci

zbiGniew łaPiński, dyrektor dS. zaoPatrzenia loGiStyki 

i klientów kluczowych, członek zarządu anwiM

Jeśli chodzi o wyzwania na 
2022 rok i następne lata to kluczo
we będzie zapewnienie 
spójnego i przewi
dywalnego 
otoczenia 
regulacyj
nego, 
które 
stworzy 
jasną 
per
spekty
wę dla   
naszej 
branży. 
Wchodzimy 
w  okres intensyw
nej transformacji energe
tycznej, w ramach której paliwa 
węglowodorowe będą stopniowo 
zastępowane alternatywami. Dla
tego tak ważne jest stworzenie 
przejrzystej struktury regulacyjnej 
dla przedsiębiorców umożliwiają

cej prowadzenie inwestycji w obli
czu oczekiwanych spadków kon

sumpcji paliw. Dobrym 
krokiem, który po

zwala uwspól
n i a ć  p e r 

spektywę 
rozwoju 

rynku 
paliw, 

jest 
ostatni 
raport 

opubliko
wany przez  

Rzą dową 
Agencję Re zerw 

Strategicznych 
określający m.in. oczeki

wane popyty. Jeśli chodzi o regula
cje to ich przygotowanie wymaga 
szerokich konsultacji, absolutnie 
niezbędnych dla uniknięcia błę
dów, dlatego czas gra tutaj na na
szą niekorzyść. n

W 2020 roku po wybuchu 
epidemii szybko i sku
tecznie dosto

sowaliśmy się do 
nowych warun
ków tak, aby 
zapewnić 
bezpie
czeństwo 
naszym 
pracowni
kom, part
nerom biz
nesowym 
i klientom  
oraz optymalnie 
zarządzać sprzeda
żą dobierając odpowied
nie narzędzia i optymalizując ka

lendarz działań wspierających 
sprzedaż. Podobnie pracowaliśmy 

w 2021 roku – duży na
cisk kładliśmy na 

przestrzeganie 
zasad sanitar 

     nych oraz 
działania 

wspierają 
   ce sprze 
    daż – od 

wprowa
dzenia 

środków 
ochrony osobi

stej po promocje 
mające na celu przy

ciągnięcie, zachęcenie klien
tów do odwiedzenia naszych stacji.

W bieżącym roku ponownie mu
simy zmagać się z pandemią koro
nawirusa. Planujemy podtrzymy
wać nasze obecne założenia oraz 
precyzyjnie odpowiadać na potrze
by naszych partnerów, dostawców 
i klientów.

Pomimo trudnego okresu pan
demicznego i turbulencji w handlu 
detalicznym cały czas realizujemy 
swoją strategię rozwoju sieci. Rok 
2022 to również włączanie nowych 
lokalizacji i praca nad efektywno
ścią już istniejących obiektów. Jest 
to o tyle istotne, ponieważ w roku 

2022 mierzymy się z dużo wyż
szym poziomem kosztów prowa
dzenia naszej działalności, takich 
jak energia elektryczna i koszty po
zostałe. Zarządzanie nie tylko stro
ną sprzedażową i marżową, ale 
również kosztową będzie kluczo
we dla osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu rentowności sieci stacji 
paliw. Są to główne wyzwania roku 
2022, ale jesteśmy przekonani, że 
nasze założenia i odpowiednia 
strategia działania pozwoli na re
alizację oczekiwanych przez nas 
wyników. n

Rok 2021, mimo wielu wy
zwań, był nieco spokojniej
szy od 2020 r., podczas któ

rego rynek musiał mierzyć się 
z  wiosennym twardym lockdow
nem. Obostrzenia covidowe nie 
były już tak dotkliwe, jak rok wcze
śniej – stacje paliw miały możli
wość odbudowywania sprzedaży. 
Koniunktura w gospodarce zaowo
cowała jednak zwiększającymi się 
cenami ropy naftowej na świato
wych giełdach, co w połą
czeniu z coraz bar
dziej rozpędza 
jącą się infla 
cją wywin 
dowało 
ceny pa  
liw do  
niezwykle 
wysokich 
poziomów. 
Obecnie, 
ceny na sta
cjach paliw, po 
czasowej obniżce 
akcyzy i VAT, są na mniej 
na dotkliwym dla konsumentów 
poziomie, jednak dalszy wzrost cen 
ropy może oznaczać ponowny po

wrót cen detalicznych w kierunku 
6 zł/ ltr. 

W kwestii dostaw paliw do stacji, 
sytuacja na rynku jest stabilna. Po
pyt zaspokajany jest w ok. 70 proc. 
przez krajowych producentów, 
a  pozostała ilość paliw pochodzi 
z importu. Jako Grupa Kapitałowa 
Anwim kontynuujemy rozwój 
kompetencji również w tym wła
śnie zakresie – poprzez naszą spół
kę Esppol Trade realizujemy import 

zapewniając w ten sposób 
dywersyfikację do

staw dla naszej 
dynamicznie 
rosnącej sie

ci stacji pa
liw Moya. 

Wolume
ny paliw 

importo
wych, jakie 
dostarczali

śmy w ubie
głym roku, były 

   zgodne z naszymi 
założeniami. W roku 2022 

planujemy niezna cznie zwiększyć 
udział importu w strukturze zaopa
trzenia GK Anwim. 
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coraz bardziej inWestujemy 
W paliWa alternatyWne

Monika kielak-łokietek, 
dyrektorka działu mobility  

w shell Polska

Rynek paliwowy w ostatnich 
miesiącach jak i obecnie 
zmaga się z wieloma wy

zwaniami. Do trwającej już 
dwa lata pandemii do
szła inflacja i wy
sokie ceny  
ropy i gazu, 
które po
dwoiły czy 
nawet po
troiły 
trudności 
związane 
z   prowa
dzeniem biz
nesu w tej 
branży. To wszyst
ko wpłynęło również 
na naszą działalność, jednak 
wierzymy, że jest to przejściowe. 
Natomiast niezmiennie klienci ce
nią sobie naszą markę za produkty 
najwyższej jakości. W tym roku po 
raz piąty z rzędu otrzymaliśmy Zło
ty Laur Klienta za nasze paliwa pre
mium Shell VPower. Za ich sukce
sem stoi formuła czyszcząca 
Dynaflex, która pozwala uzyskać 
lepszą wydajność spalania i popra
wę osiągów. Paliwa premium na 
stacjach Shell można tankować co
dziennie, ale szczególnie zachęca
my klientów do zakupu we wtorki 
i czwartki. W ramach akcji „Wtorki 
i czwartki z Shell VPower” można 
tankować paliwa premium w cenie 
paliw podstawowych: we wtorek 
Shell VPower 95, a w czwartek 
Shell V Power Diesel. 

Zgodnie z naszą strategią osią
gnięcia zerowej emisji netto do 
2050 r. w ślad za oczekiwaniami 
społeczeństwa, coraz bardziej in
westujemy w paliwa alternatywne. 
W 2021 roku uruchomiliśmy pierw
sze cztery punkty z ultraszybkimi 

ładowarkami Ionity: na MOP Olsze
Wschód i Zachód, w Świecku i Ka
szewach Kościelnych. Mają one 

moc do 350 kW, co oznacza, że 
kierowca może nała

dować swoje auto 
nawet 7 razy 

   szybciej niż 
  standardo

wymi łado 
  warkami 
dostępny
mi w Pol
sce. W tym 

roku planu
jemy zainsta

lować ładowar
ki Ionity na kolej 

nych 6 stacjach Shell. 
Równolegle będziemy rozwi

jać nasze własne rozwiązania – ła
dowarki o mocy ok. 150 kW. Oprócz 
rozwoju infrastruktury elektrycz
nej konsekwentnie stawiamy na 
LNG, które redukuje emisję CO2 
nawet o  22 proc. w porównaniu 
z dieslem. W 2021 r. otworzyliśmy 
drugą stację Shell LNG, tym razem 
w Świecku, a na początku lutego 
br. uruchomiliśmy dwie kolejne – 
w Piotrkowie Trybunalskim i Iło
wej. 

Nie możemy zapominać, że więk
szość klientów nadal korzysta 
z benzyny i diesla, dlatego nieprze
rwanie rozwijamy też tradycyjne 
stacje paliw. Na koniec 2021 r. mie
liśmy 437 stacji, a  w  tym roku     
mamy zamiar powiększyć sieć. Sta
wiamy nie tylko na liczbę punktów, 
ale również na ofertę  na stacjach. 
W ostatnim roku wprowadziliśmy 
nowy koncept gastronomiczny 
Shell Café, możliwość nadania i od
bioru paczek DHL, otwieramy 
nowe myjnie i modernizujemy ist
niejące. n

Ubiegły rok był dla nas cza
sem intensywnego rozwoju 
oraz decyzji biznesowych, 

zmierzających do ugruntowania 
naszej pozycji jako gracza o zasię
gu europejskim. Posiadając 2,8 tys. 
stacji, dążymy do tego, aby wszyst
kie nowe i modernizowane obiekty 
funkcjonowały pod szyldem Orlen. 
W 2021 r. udało się nam uruchomić 
10 takich stacji u naszych sąsiadów. 
Proces pełnego rebrandingu trwa 
zarówno w Niemczech, jak i Cze
chach. Chcemy, aby do 2030 r. 
wszystkie stacje w regio
nie działały pod  
marką Orlen.

Chcemy 
stać się waż
nym gra
czem mul
tienerge
tycznym 
w Europie 
Środkowo
Wschodniej. 
Międzynaro
dowe partner
stwa mają duże zna
czenie na drodze do tego 
celu. W ostatnich miesiącach, w ra
mach realizacji środków zarad
czych na rzecz fuzji z Grupą Lotos, 
udało się nam wynegocjować bar
dzo korzystne umowy – zarówno 
w obszarze rafineryjnym, hurtowym 
i  paliw lotniczych, jak też w seg
mencie detalicznym, logistycznym 
i biopaliwowym. Po uzyskaniu sto

sownej zgody będziemy mogli roz
począć działania na niespotykaną 
dotąd skalę. Umowa z Saudi Aram
co zapewni nam szeroki strumień 
dobrej jakościowo ropy naftowej.
Natomiast formuła współpracy 
z węgierskim MOLem, pozwoli na 
pojawienie się naszych stacji na ko
lejnym rynku zagranicznym. Zgod
nie ze strategią Orlen 2030, w naj
bliższych latach będziemy konsek 
wentnie zwiększać dostępność 
paliw alternatywnych. Powstanie 
minimum 1000 stacji szybkiego łado

wania samochodów elek
trycznych. Chcemy 

też rozwinąć ob
szar sprzedaży   

   paliwa wo  
dorowego. 
  Do końca 
tej dekady 

zbuduje
my 10 hu

bów wodo 
   rowych, a 

kierowcy w Pol 
sce, Czechach i na 

Słowacji będą mogli 
korzystać z  sieci ponad 

100 stacji tankowania wodoru.
Jednocześnie stacje Orlen pozo

stają liderem także w obszarze za
ufania i sympatii klientów. Według 
badania Ibris z 2021 r. jesteśmy naj
częściej odwiedzaną przez aktyw
nych kierowców stacją paliw. To 
duża motywacja dla dalszych dzia
łań rozwojowych. n

chcemy stać się Ważnym 
graczem multienergetycznym

łukasz Porażyński, dyrektor wykonawczy 

dS. SPrzedaży detalicznej Pkn orlen 

Na polskim rynku paliw, w związ
ku ze sprzedażą części aktywów 
Grupy Lotos, dojdzie do istotnych 
zmian strukturalnych. Oczekujemy 
że przyczynią się one do poprawy 
konkurencyjności zarówno w czę
ści zaopatrzenia, jak i logistyki. Dla 

GK Anwim, jako niezależnego ope
ratora, to bardzo dobra wiadomość. 
Jeśli chodzi o segment detaliczny 
uważamy, że w tym roku i kolejnych 
latach utrzymamy bardzo wysoką 
dynamikę przyrostu liczby obiek
tów do sieci stacji paliw Moya. n

46 Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE 

RAPORT GŁoS RynKU – PaLIwa





easy auchan pojaWi się 
na stacjach partnerskich bp

krzysztof kozłowski, Szef Sieci Stacji PartnerSkich 

w bP w PolSce

nasza oferta jest 
konkurencyjna i elastyczna

Paweł GniazDowski, dyrektor rozwoju Sieci 

detalicznej avia, GruPa unimot

Drugi rok pandemii, która 
znacząco wpłynęła na 
funkcjonowanie rynku, był 

lepszy od poprzednie
go – rynek rozwi
jał się, wpraw
dzie mniej 
inten
sywnie 
porów
nując 
czasy 
przed
kowi
dowe, 
ale jed
nak był to 
stabilny 
rozwój. Więc 
chociaż część in
westorów trochę zwol
niła tempo inwestowania (ograni
czony dostęp do wykonawców, 
wzrost cen materiałów budowal
nych) to udało się nie tylko utrzy
mać, ale też powiększyć bazę stacji. 
W bp otwieraliśmy nowe stacje, ka
wiarnie Wilde Bean Cafe, podpisywa
ne były nowe umowy z partnerami.

Kiedyś stacje paliw zajmowały 
się tylko sprzedażą paliwa i pew
nych podstawowych artykułów 
sklepowych. Później zaczęły się 
obudowywać myjniami, sklepami z 
ofertą spożywczą, często pełnowy
miarowymi, pojawiły się bankoma
ty, paczkomaty, pralniomaty... Tych 
różnych formatów, na stacjach i wo
kół nich, jest coraz więcej. Dlatego 
ten trend w kierunku tzw. formatu 
convenience, który obserwujemy 

od dawna, będzie dalej przyspie
szać. Przenosimy tam w znaczącym 
stopniu naszą aktywność, coraz 

więcej swoich potrzeb 
chcemy załatwiać 

efektywnie i w 
jednym 

miejscu. 
Dziś za

równo 
dla 

nas,  
   jak i 
dla na

szych 
partne 

   rów naj
ważniejsze 

elementy, któ 
   re stale rozwija 

     my, to oferta paliw, 
oferta gastronomiczna i sklepowa.

Coraz więcej stacji partnerskich 
ma kawiarnie Wild Bean Cafe, part
nerzy też doceniają ofertę będącą 
efektem naszej współpracy z Ro
bertem Makłowiczem. Jeśli chodzi 
o rozwój oferty sklepowej, to w pla
nach mamy rozszerzanie naszego 
partnerstwa z Auchan, logo Easy 
Auchan zacznie się pojawiać rów
nież na stacjach partnerskich. Plany 
wprowadzenia ładowarek na stacje 
bp obejmują też stacje partnerskie. 

Jestem przekonany, że rynek 
franczyzy i partnerstwa dalej bę
dzie się rozwijał, z zainteresowa
niem będę obserwował, jakie zmia
ny na nim nastąpią po fuzji Lotos 
Orlen i wejściu MOL na polski ry
nek franczyzowy. n

Rok 2021 oceniamy bardzo 
pozytywnie. Rynek mocno 
się ożywił i staraliśmy się 

wykorzystać wszystkie nadarzające 
się szanse, aby pozyskać jak naj
więcej nowych stacji. Dzięki zaan
gażowaniu całego zespołu Avia, 
działającego w ramach Grupy Uni
mot, udało nam się zawrzeć ponad 
40 nowych umów, tym samym zro
bić duży krok w kierunku powięk
szenia naszej sieci stacji paliw do 
ponad 100 obiektów. Część z tych 
stacji jest jeszcze w fazie procesu 
wdrożeniowego, ale był to rok, któ
ry z pewnością możemy określić 
jako okres wykorzystanych szans.

W osiąganiu ambitnych celów 
niezmiennie od lat pomaga nam 
nasza konkurencyjność i elastycz
ność oferty. Cały czas analizujemy 
trendy rynkowe i rozwijamy naszą 
ofertę zapewniając partnerom nie
zbędne narzędzia do tego, żeby 
prowadzony przez nich biznes był 
przede wszystkim sta
bilny finansowo, 
a oferta stacji 
konkuren
cyjna na   
rynku. 
W tym 
roku 
bę
dzie
my 
kładli 
szcze
gólny na
cisk na ofer
tę flotową Avia 
Card i widzimy du
ży potencjał do rozwoju 
tego produktu. Nasz koncept 
Eat&Go bardzo dobrze przyjął się 
na rynku, dlatego cały czas posze
rzamy naszą ofertę gastronomicz
ną, by była ona jeszcze bardziej 
atrakcyjna. Ten rok chcemy rów

nież maksymalnie wykorzystać na 
rozwój współpracy z naszym no
wym partnerem – siecią Spar. W ra
mach pilotażu uruchomiliśmy skle
py w formacie Spar już na czterech 
własnych stacjach i nie ukrywam, że 
wiążemy z tym projektem ogrom
ne nadzieje, a pierwsze analizy po
kazują bardzo pozytywne efekty 
nowej oferty.

Z uwagi na wysoką inflację i zmia
ny w systemie podatkowym w 2022 r. 
istotnym elementem oferty fran
czyzowej będzie w dalszym ciągu 
dostęp do atrakcyjnych warunków 
zakupu paliwa, co Grupa Unimot, 
jako niezależny importer paliw 
płynnych, nieustannie stara się za
pewnić swoim partnerom i klien
tom. Ponownie powraca kwestia 
regulacji prawnych związanych 
z zakazem handlu w niedzielę, a od
powiednie dostosowanie oferty w 
sklepie przy stacji paliw powinno 
dać pozytywny efekt sprzedażowy 

w weekendy. Nasz ze
spół z pewnością 

nadal będzie 
realizował 

strategię 
rozwoju 

fran
czyzy 
Avia, 
która 

w zało
żeniu 

jest lek
ka i ma da 

wać naszym 
partnerom po

czucie bezpieczeń
stwa oraz odpowiadać 

na ich potrzeby.
Rynek zmieni się także po przeję

ciu przez koncern MOL pakietu sta
cji Lotos, wśród których dużą część 
stanowią stacje franczyzowe. Wła
ściciele tych obiektów z pewnością 

będą chcieli w jakimś zakresie zapo
znać się z ofertami już działających 
na polskim rynku franczyzodawców 
i w konsekwencji wybrać dla siebie 
najlepszą ofertę na kolejne lata. Już 
widzimy poruszenie na rynku, a co 

za tym idzie intensyfikujemy swoje 
działania chcąc dotrzeć z naszą ofer
tą do jak największej liczby potencjal
nych franczyzobiorców i rozmawiać 
z nimi o korzyściach wynikających 
z przystąpienia do sieci Avia. n
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2021 to kolejny 
rok cięż
kiej pracy 

wszystkich właścicieli stacji paliw 
należących do sieci PSP Huzar. Nie
słabnąca pandemia, szalejące ceny 
paliw i towarów, to tylko część 
przeciwności, którym na co dzień 
stawiamy czoła.

Do COVID19 już 
się przyzwy
czailiśmy. 
Dbamy o 
bezpie
czeń
stwo 
za
rów
no 
na
szych 
klien
tów, jak i   
pracowni
ków. Spełniamy 
wysokie standardy 
i na bieżąco śledzimy sytuację 
epidemiczną. Ubiegły rok nie przy
niósł wielkiej rewolucji w tym za
kresie. Nauczyliśmy się żyć ramię w 
ramie z wirusem, który mam na
dzieję niebawem nie będzie dla lu
dzi tak dużym zagrożeniem. Zdaje
my sobie sprawę z tego, że nas nie 
opuści, ale liczymy na to, że dzięki 
profilaktyce i odpowiednim działa
niom stanie się chorobą, z którą bę
dziemy potrafili sobie sprawnie ra
dzić i pewnym krokiem zmierzać 
do ogólnie pojętej normalności.

Trudna sytuacja na świecie (nie 
tylko ta związana z wirusem) nie

stety przyniosła kolejny kłopot, 
z którym musimy sobie poradzić – 
rosnąca inflacja, wysokie ceny pa
liw i towarów nie napawają opty
mizmem. Obserwujemy niepokój 
wśród naszych klientów. My, jako 
przedsiębiorcy, także nie wiemy co 
przyniesie jutro i jak kształtować 

się będą ceny w najbliż
szym czasie. Dobrze  

   wiemy, że od 
     cen paliw 

wiele  
   zależy –  

np. ceny 
produk 
tów na 

pół
kach 

sklepo
wych,  

a tym sa
mym jakość 

życia każdego 
mieszkańca nasze

go kraju.
Obecnie, dzięki współpracy 

z krajowymi producentami paliw, 
wszystkie dostawy produktów pali
wowych na stacje sieci Huzar od
bywają się zgodnie z planem, jed
nak popyt jest mocno zależny od 
cen oferowanych przez poszcze
gólne obiekty.

Połączenie Pkn orlen 
i lotos w kontekście 
funkcjonowania sieci huzar

Fuzja dwóch dużych podmio
tów branży paliwowej dobiega 
końca. Na tę chwile trudno osza
cować, jaki realny wpływ będzie 

stale szukamy pola 
do rozWoju

Mirosław caPuta, dyrektor dS. SPrzedaży 

i działalności oPeracyjnej w circle k PolSka 

odPowiedzialny m.in. za rozwój Sieci franczyzowej

Z naszej perspektywy to był 
dobry rok. Zgodnie z pla
nem rozwijaliśmy naszą 

sieć, otwierając zarówno stacje 
własne, jak i franczyzowe. 
W 2021 r. uruchomili
śmy 22 stacje, 
w tym 13  
z  nich na
leży do  
na
szych 
fran
czyzo
bior
ców. 
W tym 
roku 
świętowa
liśmy otwar
cie już setnej 
stacji, która powsta
ła w Rzeszowie. Na obecną 
chwilę pod szyldem Circle K działa 
w Polsce blisko 380 stacji. 

Stale szukamy pola do rozwoju, 
stąd też decyzje o modernizacji ko
lejnych stacji zgodnie z konceptem 
Horizon, dzięki któremu klienci zy
skują większą przestrzeń do odpo
czynku. W ubiegłym roku zmoder
nizowaliśmy 2 pierwsze stacje 
franczyzowe w koncepcie Horizon 
i będziemy kontynuować ten pro
ces. 

Choć większa część przychodów 
na naszych stacjach franczyzowych 
wciąż stanowi sprzedaż paliw, to 
upatrujemy największych szans na 
wzrost w obszarze gastronomii 
i  pozostałych kategorii pozapali
wowych. Funkcjonujemy w kilkuty
godniowych cyklach marketingo
wych, a każdy z nich to specjalne 
akcje czy promocje, wdrażanie no
wych kategorii produktów. Stawia
my na model convenience, a nasi 

franczyzobiorcy pozytywnie oce
niają zakres oferty sklepowej. Stale 
też rozwijamy użycie nowocze
snych technologii, które ułatwiają 

klientom korzystanie z na
szych stacji, np. płat

ności mobilne, 
działające już 

na wszyst
kich sta

cjach 
fran

czyzo
wych. 
Dzięki 

nim 
można 

zapłacić 
za paliwo 

bezpośred
nio przy dystry

butorze.
Będziemy podążać do 

tej pory wyznaczoną ścieżką, która 
zadowala naszych partnerów. 
Mamy jasne i przejrzyste zasady 
współpracy, o czym świadczą licz
by – nasza sieć jest jedną z najdy
namiczniej rozwijających się w kra
ju. Stawiamy na dobrą komunikację 
z franczyzobiorcami, którzy rów
nież mają wpływ na to, jaką ofertę 
tworzymy dla klientów. Dostarcza
my im nowe rozwiązania, ale jeste
śmy otwarci na ich opinie. W 2022 r. 
przewidujemy kolejne otwarcia 
stacji franczyzowych. Pierwszego 
lutego uruchomiliśmy kolejną sta
cję franczyzową, tym razem w Lu
blinie. 

Nieustannie analizujemy różne 
segmenty rynku, nie tylko te doty
czące oferty paliwowej, ale również 
związane z prowadzeniem punk
tów typu convenience. Przygląda
my się sytuacji i wprowadzamy 
zmiany, które są dostosowane do 

naszych partnerów. Jako część du
żej, kanadyjskiej firmy, czerpiemy 
to, co najlepsze z obecnej działal
ności w innych regionach i szukamy 
przestrzeni, aby wdrażać spraw
dzone rozwiązania na polskim ryn

ku. W najbliższym czasie naszym 
partnerom przedstawimy nową 
ofertę na dostawy produktu, jakim 
jest AdBlue, a także bardzo atrak
cyjną cenowo ofertę na zaopatrze
nie w produkty pozapaliwowe. n

ku normalności
ireneusz Jabłonowski, PrezeS huzar PsP
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stanowi transport drogowy. Jako 
sieć uważnie przyglądamy się pla
nom dotyczącym polityki klima
tycznej naszego kraju i europej

skiego Zielonego Ładu. Szukamy 
także rozwiązań, które w mogą prze
obrazić nasze obiekty zgodnie z re
gulacjami proekologicznymi. n

miała ona na krajowy rynek paliw, 
ale wiemy już, że pojawi się nowy 
gracz, który wejdzie do Polski ze 
swoją ofertą i bogatym doświad
czeniem. Jak już powszechnie wia
domo część aktywów Lotosu 
przejmie MOL – węgierskie przed
siębiorstwo zajmujące się nie tyl
ko przetwórstwem ropy i gazu, ale 
także ich dystrybucją. Posiada ono 
wiele stacji paliw m.in. na Wę
grzech oraz na Słowacji i jest 
(obok polskiego Orlenu) jednym z 
największych przedsiębiorstw 
tego typu w Europie Środkowej. 
Cały proces wejścia Grupy MOL na 
polski rynek jeszcze potrwa, dlate
go jako sieci stacji paliw, na której 
kapitał składają się właściciele 
prywatnych obiektów, pozostaje 
nam na tę chwilę obserwować sy
tuację na rynku i czekać na dalszy 
rozwój zdarzeń. Stacje Lotosu 
umiejscowione są głównie przy 
autostradach, drogach szybkiego 
ruchu i w większych miastach. Sta
cje sieci PSP Huzar znajdują się 
w znacznej mierze w mniejszych 
miejscowościach, dlatego nie je
steśmy dla siebie znaczącą, bez
pośrednią konkurencją wśród lo
kalnych klientów. W kontekście 
zakresu cenowego Orlen i Lotos 
mają zbliżone ceny w hurcie i na 
stacjach, więc na razie nie spo
dziewamy się rewolucyjnych 
zmian.

rynek dostawców 

W minionym okresie nie odnoto
waliśmy żadnych nieterminowości 
i innych niedogodności w kontek
ście zaopatrywania przystacyjnych 
sklepów. W większości korzystamy 
z usług firm kurierskich, co znacz
nie ułatwia proces dostarczania to
warów.

Jako polska marka zaopatrujemy 
się głównie u rodzimych dostaw
ców, wspierający tym samym krajo
wą gospodarkę. Ważna jest dla nas 
nie tylko terminowość realizacji za
mówienia, ale także bogaty zakres 
asortymentu. Współpracujemy 
z zaufanymi firmami, które w swo
jej ofercie mają szeroki wachlarz 
produktów i usług.

oferta partnerstwa  
(dla właścicieli stacji paliw)

Przynależność do sieci PSP Huzar 
daje przedsiębiorcom możliwość 
prowadzenia swojego biznesu z za
chowaniem dużej elastyczności 
działania, przy jednoczesnym du
żym wachlarzu gotowych rozwią
zań biznesowych, z których mogą 
korzystać. 

Jesteśmy alternatywnym rozwią
zanie dla koncernów i sieci franczy
zowych. Polskie Stacje Paliw Huzar 
to nie tylko biznes, to także patrio
tyzm lokalny, realny wpływ na roz
wój sieci i danego obiektu, zacho
wanie własności i niezależność. Te 
cechy cenią sobie i często podkre
ślają właściciele czerwonożółtych 
stacji paliw wchodzących w skład 
naszej sieci. 

Plany sieci na najbliższy czas

Nasze plany opierają się na dal
szym doskonaleniu. Naszym prio
rytetem są jakość produktów 
i usług oraz wysokie standardy ob
sługi. Chcemy oferować naszym 
klientom takie stacje, które spełnia
ją ich oczekiwania. Chcemy rozwi
jać się w sposób odpowiedzialny 
i zrównoważony.

Śledzimy także rynkowe trendy. 
Kultura ESG, zeroemisyjność, elek
tromobilność i technologie wodo
rowe to przyszłość, w którą jako 
sieć chcielibyśmy się wpasować. 
Wszyscy doskonale zdajemy sobie 
sprawę z faktu, że zegar klimatycz
ny tyka. Regulacje unijne zmieniają 
oblicze całego sektora paliwowego. 
Chociaż na realne zmiany – z punk
tu widzenia właścicieli stacji paliw 
jeszcze jest trochę czasu – bo prze
cież nasza działalność podąża za 
klientami, to jednak z pełną świa
domością monitorujemy ten ob
szar, aby we właściwym czasie być 
przygotowanym na transformację 
energetyczną.

Przy obecnych cenach paliw 
neutralność klimatyczna staje się 
szczególnym wyzwaniem. Jak po
dają wyliczenia, ogólnie pojęty 
transport odpowiada za ok. 15 proc. 
emisji gazów cieplarnianych w Pol
sce, a niemal 98 proc. tej wartości 

Według najnowszych da
nych Polskiej Organiza
cji Przemysłu i Handlu 

Naftowego (POPiHN) w 2021 r. licz
ba stacji w Polsce zwiększyła się 
o ponad 100 obiektów  
i dzisiaj liczy już  
ponad 7850  
punktów. 
W tych  
wzro
stach 
mamy 
swój 
nieba
gatel
ny 
udział, 
ponie
waż z 244 
stacji na ko
niec 2019 r. sieć 
Moya powiększyła się 
do 368 na koniec ubiegłego roku. 

Dziś przy polskich drogach dzia
ła już ponad 370 punktów w nie
bieskoczerwonych barwach. Są to 
stacje w tradycyjnym modelu – ze 
sklepem i konceptem kawiarniano
gastronomicznym Caffe Moya, au
tomatyczne –zlokalizowane w klu
czowych dla przewoźników 
punktach i dostosowane wyłącznie 
do obsługi klientów flotowych 
i Moya express – nowoczesne sta
cje samoobsługowe z atrakcyjną 
ofertą cenową przeznaczoną za
równo dla klientów biznesowych, 
jak i detalicznych. Nie przewiduje
my zmniejszenia dynamiki naszego 
rozwoju. Podtrzymujemy założenia 

naszej strategii, która zakłada po
szerzenie sieci do 500 obiektów do 
końca 2024 r.

Rozwój sieci stacji paliw Moya 
niezmiennie opieramy przede  

      wszystkim na ścisłej 
współpracy z fran

czyzobiorcami. 
Chcemy być 

   dla nich 
godnym 

zaufa
nia 

part
ne

rem, 
który 
wsłu

chuje się 
w potrzeby 

i elastycznie 
reaguje na zmia

ny rynkowe. Naszym 
celem jest osiągnięcie pełnej sy
nergii i dalszy wspólny rozwój. To, 
co wyróżnia nas na tle konkurencji, 
to wyjątkowe wsparcie naszych 
partnerów w kwestii szkoleń i dzie
lenia się naszym knowhow, a tak
że otwarcie na sugestie i pomysły 
franczyzobiorców. To jest nasza re
cepta na sukces. Dzięki takiemu 
podejściu, jesteśmy najszybciej 
rozwijającą się siecią stacji paliw 
i  to w najbliższym czasie się nie 
zmieni. Kontynuujemy nasze dobre 
praktyki, zacieśniamy relacje 
z partnerami i wspólnie dążymy do 
sukcesu. 

Spośród wielu propozycji rozwi
janych w ramach oferty partner

naszym partnerom 
zapeWniamy WyjątkoWe 

Wsparcie
Piotr nieMczyk, dyrektor do SPraw rozwoju Moya
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aktualizujemy naszą ofertę 
o noWe działania

Monika kielak-łokietek, 
dyrektorka działu mobility  

w shell Polska

Jak wynika z danych POPIHN  
liczba stacji paliw w naszym 
kraju rośnie i naszym zdaniem 

w dalszym ciągu jest miej
sce na nowe obiek
ty. Polska od lat 
intensywnie 
się rozwi
ja i dzie
je się w 
to w  
szyb
kim 
tem
pie. 
Po
wstają 
nowe drogi, 
przy których 
prędzej czy póź
niej powstać musi in
frastruktura do tankowania 
pojazdów. W Shell systematycznie 
zwiększamy liczbę naszych punktów, 
aktualnie nasza sieć liczy 439 stacji, 
z czego 60 to stacje partnerskie. 
Chcemy regularnie zwiększać liczbę 
stacji partnerskich, w ten sposób 
wzmacniając naszą pozycję rynkową. 

Obserwujemy, że dla naszych 
partnerów jednym z najważniej
szych elementów współpracy jest 
bezpieczeństwo. Z tego względu 
oferujemy stałe wsparcie w kluczo
wych obszarach prowadzenia biz
nesu: dajemy dostęp do wiedzy 
i wieloletniego doświadczenia, któ
rymi się chętnie dzielimy m.in. 
w formie programów motywacyj
nych wspierających sprzedaż. Shell 
bezpłatnie wspiera partnerów 
w zakresie rozwoju oferty sklepo
wej i poprawy konkurencyjności 
oraz umożliwia dostęp do wiedzy 
i szkoleń, również w trybie online. 

Franczyzobiorcy coraz bardziej 
zwracają uwagę nie tylko na rozpo

znawalność brandu, ale i podejście 
firmy do zrównoważonego rozwo
ju. Doradzamy naszym partnerom 

w zakresie energooszczęd 
      nych rozwiązań 

    i doboru urzą 
  dzeń, dzięki 

którym 
możemy 

np. 
utrzy

mać 
odpo
wied

nią 
tempe

raturę 
obiektu, co 

     wpływa na 
zmniejszenie zu

życia CO2.
Cały czas aktualizujemy na

szą ofertę o nowe działania. Nie
dawno wprowadziliśmy nowy kon
cept gastronomiczny Shell Café 
i w ramach współpracy z partnera
mi oferujemy komfortowe i nowo
czesne wyposażenie kawiarni oraz 
szkolenia pracowników stacji z ob
sługi baristycznej. Takie rozwiąza
nie oraz ziarna kawy pozyskiwane 
ze zrównoważonych źródeł mają 
zapewnić, że smak naszej kawy bę
dzie można docenić na każdej sta
cji Shell. Co więcej, rozwijamy się 
w kierunku cyfryzacji – rozwijamy 
mobilne płatności i nową ofertę 
programu lojalnościowego Shell 
ClubSmart. Mamy też świetną ofer
tą rabatową i niskie opłaty za 
uczestnictwo we franczyzie. Zasa
dy współpracy partnerskiej budu
jemy na wzajemnym szacunku 
i otwartości do współpracy w roz
woju biznesu. To wszystko czyni 
nas bardzo konkurencyjnymi na 
rynku. n

partnerzy ufają naszej 
marce oraz modeloWi 

Współpracy
łukasz Porażyński, dyrektor wykonawczy dS. 

SPrzedaży detalicznej, Pkn orlen

stwa, szczególny nacisk będziemy 
nadal kłaść na program ambasador
ski. Chcemy w ten sposób wyróżnić 
tych franczyzobiorców, którzy osią
gają ponadprzeciętne wyniki i mają 
ambicje na dalszy rozwój. Gratyfi
kacją dla ambasadorów jest szcze

gółowy audyt procesów sprzedażo
wych na stacji paliw i sfinansowa 
nie wdrożenia zmian związanych 
z przede wszystkim z merchandi
singiem. Chcemy by wyróżnione 
stacje były wzorami do naśladowa
nia przez całą sieć Moya. n

PKN Orlen zrzesza największą 
sieć franczyzowych stacji 
paliw w Polsce. Współpracu

jemy z ponad 420 obiektami, a co 
roku dołącza do nas średnio 20 no
wych podmiotów. Z naszych roz
wiązań biznesowych korzysta już 
ponad 330 partnerów, z których 
część współpracuje z nami od po
czątku istnienia programu, czyli już 
od 20 lat. To dowód zaufania do na
szej marki oraz modelu współpra
cy. Dzięki trafnemu przewidywaniu 
trendów rynkowych, plasujemy się 
wśród najszybciej rozwija
jących się sieci stacji 
paliw w Polsce. 
Naturalnie 
w  2022 r. 
planuje
my 
utrzy
mać 
tę 
ten
den
cję.

Zależy 
nam, aby  
nasi franczy
zobiorcy nie tyl
ko osiągali stabilną 
pozycję rynkową, ale rów
nież budowali przewagę konkuren
cyjną. Dlatego wspieramy ich m.in. 
poprzez inwestycje realizowane na 

stacjach franczyzowych, których 
koszty ponosi koncern oraz stałe 
ulepszanie oferty pozapaliwowej. 
Gwarantujemy naszym partnerom 
dostęp do paliw o najwyższych pa
rametrach, kompleksowe narzę
dzia wspierające funkcjonowanie 
stacji, wsparcie operacyjne i sprze
dażowe oraz aplikacje mobilne, 
programy flotowe i rabatowe skie
rowane do Klientów. Działania 
sprzedażowe i wizerunkowe wspie
rają także nasze kampanie rekla
mowe oraz społeczne, przy których 

współpracujemy m.in. ze 
sportowcami z Gru

py Orlen.
Regularnie 
rozmawia

my i kon
sultuje
my się  
   z na

szymi 
part

nerami 
– zwła  

   szcza w 
trakcie 

wdrażania 
nowych pomy

słów i projektów. Ich 
uwagi są dla nas szczególnie 

ważne, ponieważ pozwalają na wy
pracowanie satysfakcjonujących 
warunków współpracy. n
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dzie również sukcesywnie zwięk
szana.

Systematycznie wdrażamy na 
stacjach własnych i partnerskich 
nasz koncept sklepu Eat&Go. Naszą 
ofertę gastronomiczną 
rozszerzamy tak, 
by nieustan
nie wycho
dzić na
przeciw 
potrze
bom 
klien
tów. 
Sta
wiamy 
nie tyl
ko na hot 
dogi i kawę, 
ale także zróż
nicowaną ofertę 
przekąsek świeżych re
adytogo, takich jak zapiekanki, 
kanapki czy wrapy, a także przeką
ski do kawy – m.in. muffiny, ciastka 
fit z ziarnami, czy produkty wege
tariańskie. Cały czas rozwijamy tak

że ofertę hot dogów i proponuje
my klientom nowe smaki, zarówno 
parówek, jak i sosów. 

Nawiązaliśmy także współpracę 
z siecią Spar, co w sytuacji zaostrze

nia przepisów związa 
   nych z handlem 

w niedzielę jest 
jeszcze bar

dziej per
spekty
wiczne. 

Otwo
rzyli
śmy 

na sta
cjach 
Avia  

już cztery 
sklepy Spar 

    Express, a w 
najbliższym cza

sie planujemy otwarcie 
kolejnych sklepów. 

Oferta tych sklepów rozszerzona 
jest m.in. o szeroko pojęty asorty
ment spożywczy, w tym nabiał, da
nia gotowe, pieczywo z własnego 

systematycznie  
Wdrażamy  

nasz koncept sklepu
aGnieszka czaPska, dS. SPrzedaży PozaPaliwowej Sieci  

avia, GruPa uniMot

Konkurencja na rynku do
stawców produktów poza
paliwowych dla sieci stacji 

paliw jest cały czas bardzo duża, co 
korzystnie wpływa zarówno na za
kres oferty, jak i atrakcyjność ceno
wą. Dostawcy rozwijają również 
swoją flotę i usprawniają logistykę, 
żeby wychodzić naprzeciw potrze
bom sieci handlowych, w tym sieci 
paliwowych, i jak najbardziej kom
pleksowo i profesjonalnie je obsłu
giwać.

Sieć stacji paliw Avia, zarządzana 
przez Grupę Unimot, składa się już 
z ponad 85 obiektów, które zlokali
zowane są na terenie całej Polski – 

zarówno w dużych miastach, przy 
głównych drogach krajowych i wo
jewódzkich, jak i w małych i bardzo 
małych miejscowościach. Dlatego 
przy wyborze naszych dostawców 
bierzemy pod uwagę ich zasięg 
oraz kompleksowość i zakres oferty. 
Oczywiście bardzo dużą wagę przy
wiązujemy także do jakości ofero
wanych produktów oraz ich ceny. 

Trendy konsumpcyjne na rynku 
wskazują na zwiększanie się różno
rodności produktów, dlatego my 
również rozszerzamy swoją ofertę 
o produkty zdrowe, dietetyczne i 
ekologiczne. Przewidujemy, że i w 
tym zakresie oferta dostawców bę

SklEp, GaSTRONOmia 
wYpOSaŻENiE i TECHNika
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optymalizujemy  
sprzedaż  

u partneróW
anDrzeJ szulęcki, PrezeS zarządu 

eXc Mobile Polska

W postcovidoWej 
rzeczyWistości liczą się 

customer experience  
i e-commerce

Dr MaGDalena kanDefer-kańtoch, 
rzecznik PraSowy  bP w PolSce

Rok 2021 zakończyliśmy po
nad 39 proc. wzrostem, co 
w  naszej kategorii, gdzie 

cena jednostkowa produktu jest 
niska, to doskonały wynik. Nie
zmiernie cieszymy się, że grono 
naszych Klientów ciągle 
się powiększa. Je
żeli chodzi o ry
nek paliwo
wy to   
obsłu
guje
my: 
Amic, 
Ape
xim 
AB, 
Arge, 
Avia, bp, 
część sta
cji Circle K,  
Citronex, Darex, 
EkoTank, Grotrans, 
część Intermarche, Müller, 
Moya, niektóre Lotos, Ochman, 
Uniwar, niektóre Slovnaft, Shell.

Naszym celem na rok 2022 jest 
zoptymalizować sprzedaż u Part 
nerów, tak żeby wykręcać maksi
mum na obecnym asortymencie. 
Zależenie od regionu, nasi ludzie 
w terenie będą dostosowywać 
asortyment. Gdzieś dominuje 
sprzedaż uchwytów – dajmy ich 
więcej, gdzieś liczy się cena – 
oprzyjmy asortyment na tań
szych produktach. Rozumiemy 
już dobrze specyfikę tego seg
mentu, dlatego  wiemy, co zro
bić żeby, raz – skalować sprzedaż 
na nowych Klientów, dwa – 
zwiększać ją u Partnerów. 

Tutaj nasze plany są szerokie. 
W głównych kategoriach tzn. ka
ble, ładowarki, uchwyty, dołoży
my niewiele – dwie ładowarki, je

den uchwyt – starczy. Klient koń
cowy nie może mieć zbyt dużego 
wyboru w kategorii, bo zaczyna 
się gubić. To naszym zadaniem 
jako specjalistów jest dobrać opty
malny asortyment. Inne kategorie 

to już osobna historia.
Nie chcę zdra

dzać tajemnic, 
ale widzimy 

duże pole 
do popi

su dla 
pro
duk
tów, 

które 
trafią 

do serii 
    – eXc 

   care oraz 
eXc car. Pro 

    wadzimy też 
rozmowy z kilkoma 

producentami słodyczy, je
dzenia Vege, itd… Krótko mówiąc 
– szukamy możliwości.

Ostatnie wydarzenia muszą od
bić się na zwyczajach zakupo
wych. Jedni się boją, inni mają 
dość. Małe sklepy i sklepy przy 
stacjach będą zyskiwały kosztem 
większych formatów. Tu zakupy 
są wygodne, szybie, bezpieczne. 
My na tym skorzystamy. Bo umie
my przyciągać uwagę, co udo
wodniliśmy. Nieustannie zadaje
my sobie pytanie – co jeszcze 
możemy zaoferować klientowi, 
który często wpadł tylko zatanko
wać. 

Z jednej strony pracujemy nad 
sprzedażą impulsową i mamy już 
rozwiązania jak „podać” stojaczek 
EASy albo kabel Braid, żeby szły 
jak hot dogi. Z drugiej – szukamy 
ciekawych produktów. n

Stacje paliw przestają być tyl
ko i wyłącznie miejscem do 
tankowania samochodów, 

stają się wielofunkcyjnymi centra
mi, w których szybko możemy za
spokoić wiele potrzeb życia co
dziennego. Ten trend w kierunku 
tzw. formatu convenience, który 
obserwujemy od dawna, będzie 
dalej przyspieszać. 

Nowa postcovidowa rzeczywi
stość koncentruje się 
wokół customer 
expe rien ce i  
ecom 
merce: 
wygo
da, ela
stycz
ność, 
bez
pie
czeń
stwo 
i  techno
logia okre
ślają, i będą 
określać, potrzeby 
naszych Klientów. Na 
pewno dalej Klienci będą oczekiwać 
od marek rzetelności, uczciwości 
i transparentności, a także podejmo

wania działań konsekwentnie zmie
rzających do transformacji energe
tycznej i my tego samego oczeku 
jemy od naszych dostawców. 

W 2021 roku firma bp kontynu
owała współpracę z Glovo, Uber 
Eats i ToGoodToGo. Wszystkie te 
rozwiązania bardzo dobrze się roz
wijały i były praktyczną realizacją 
strategii bp: mobilności, customer  
     experience, ecommerce, a także    

            zrównoważo 
        nego rozwoju. 

    Podjęta w     
      2020 r.   

   decyzja 
o otwie

raniu 
skle
pów 
typu 

conve
nience 

   na sta
cjach pali

wowych bp  
   z partnerem 

Auchan pod mar
ka EasyAuchan w 2021 r. 

była kontynuowana, a w bieżącym 
roku jest jednym z priorytetów re
alizacji naszej strategii. n

wypieku, warzywa i owoce. W za
leżności od powierzchni sprzedaży 
– przystosowaliśmy te sklepy do 
standardu małego osiedlowego 
sklepu lub miejskiego marketu, 
gdzie z łatwością można zrobić 
dużo większe zakupy niż w typo
wym sklepie na stacji benzynowej. 

Jeżeli chodzi o nasze przewidy
wania co do kierunku rozwoju ryn

ku dostawców, uważamy, że duża 
konkurencja wymusi na nich jesz
cze większą elastyczność w dosto
sowaniu oferty do indywidualnych 
potrzeb konkretnych sieci paliwo
wych.

Sklepy dostosowują się do zmian 
w trendach konsumpcji, a bez do
brego i sprawnego dostawcy towa
ru nie jest to możliwe. n
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kładziemy szczególny 
nacisk na rozWój oferty 

gastronomicznej
Piotr kwiatkowski, Szef biura SklePów i uSłuG, 

lotos Paliwa

Nasi partnerzy działają w ry
gorze sanitarnym, a nasza 
współpraca z dostawcami 

została dostosowana do obecnej 
sytuacji związanej z epidemią i na
szych potrzeb. Nie mamy zakłóceń 
dostaw i wszystko działa bardzo 
sprawnie.

W obszarze poza
paliwowym spół
ka kładzie  
szczególny 
nacisk na 
rozwój 
oferty 
ga
stro
no
micz
nej. To 
jeden 
z  kluczo
wych ele 
mentów reali
zowanej strategii 
rozwoju. Aktualnie oferta 
gastronomiczna oferowana pod 
marką Cafe Punkt dostępna jest w 
sieci Lotos na stacjach własnych 
oraz franczyzowych. Dodatkowo 
Lotos współpracuje z siecią Sub
way wszędzie tam, gdzie widzi 
możliwość i potrzebę wzbogacenia 

oferty dla naszych Klientów. Re
stauracje Subway, w których kupić
można m.in. kanapki, sałatki i wra
py, idealnie spełniają to kryterium 
i zwiększają konkurencyjność ofer
ty naszej sieci. Dzięki temu, na sta
cjach zlokalizowanych przy auto
stradach czy drogach ekspreso

wych, oferujemy pod 
jednym dachem 

koncept Sub
way, szero

ką ofertę 
   dań 

restau
racyj
nych 

(śnia
dania, 
dania 

obiado
we, zupy, 

sałatki) oraz  
     pod marką 

Cafe Punkt ofertę 
przekąsek do ręki i pysz

ną kawę.
W marcu br. zaproponujemy zu

pełnie nowe menu w naszych re
stauracjach, co w znaczący sposób 
zwiększy atrakcyjność naszej ofer
ty. Rozwijamy ofertę restauracyjną, 
tak aby być stacją paliw pierwsze

Nasza propozycja nowości 
w 2022 to m.in. bułka do hot doga 
francuskiego ze smażoną cebulką, 
która wpisuje się w silny trend 
wege. To kolejna nasza propozycja 
bagietki do hot doga z dodatkiem 
warzyw. Nasz Zespół Innowacji ko
rzystając z kreatywnej przestrzeni 
w inkubatorze nowości w piekarni 
w Stanisławowie Pierwszym oraz 
współpracując z międzynarodową 

siecią Technologów, opracowuje 
kolejne produkty, które niebawem 
zaskoczą odbiorców. 

Realizując przyjętą strategię i ob
serwując rozwój rynku fastfood 
w  Polsce i Europie inwestujemy 
w kolejną rozbudowę naszej najno
wocześniejszej piekarni w Nowej 
Soli. Dzięki tej inwestycji będziemy 
mogli jeszcze sprawniej wprowa
dzać na rynek nowe rozwiązania. n

kanał stacji paliW 
jest dla nas jednym 

z najWażniejszych segmentóW
Jacek lis, national key account manaGer,  

lantMannen unibake PolanD 
aGnieszka hornunG, nPd manaGer,  

lantMannen unibake PolanD

Ponad 25 lat temu w Lant
mannen Unibake Poland, 
jako pierwsi wprowadzili

śmy na rynek polski kategorię hot 
doga francuskiego i zawsze wspie
raliśmy naszych Partnerów 
w jej rozwoju. Dzisiaj 
Konsumenci 
w Polsce nie 
wyobraża
ją sobie 
oferty 
ga
stro
no
micz
nej na 
sta
cjach 
paliw bez 
standardo
wego i dużego 
hot doga. Standar
dowy hot dog to podstawa 
oferty, dostępna w różnych sma
kach i odsłonach.   
Duży hot  
dog XXL czyli 
porcja na  
duży 
głód to
kate
goria, 
która 
cha
rakte
ryzuje 
się naj 
większą 
dynamiką 
wzrostu sprze
daży.

W odpowiedzi na ob
serwacje rozwijających się trendów 

rynkowych, w innowacjach tworzy
my własne koncepty pod marką 
Schulstad. Jako lider rynku jeste
śmy również otwarci na rozwój 
produktów dedykowanych na po

trzeby Klientów. Doradzamy, 
    wspieramy oraz 

   wspólnie wy
pracowuje
my inno

wacyjne 
rozwią

zania 
„szyte 

na 
miarę”. 

To 
nasz 

przepis 
na wspól

ny sukces. 
Pandemia 

Covid19 odcisnęła 
mocne piętno na rynku ga

stronomicznym. To właśnie w trud 
    nym czasie pande 

     micznym nasi 
    Partnerzy – 

operatorzy 
stacji pa

liw, za
częli 
roz
sze
rzać 

swoją 
ofertę 

skupia
jąc się na 

wysokiej  
  jakości cieka

wych składnikach, 
budując alternatywę dla 

oferty podstawowej.
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szaWsze staramy się 
Wyróżniać na tle 

konkurencji
aGnieszka Świstalnicka, zaStęPca dyrektora 

oPeracyjneGo do SPraw zakuPów centralnych 

i SPrzedaży Moya

będziemy pozyskiWać  
noWe grupy klientóW
łukasz Porażyński, dyrektor wykonawczy 

dS. SPrzedaży detalicznej Pkn orlen 

Wraz z transformacją stacji 
paliw w centra handlo
wousługowe, jaka mia

ła miejsce na przestrzeni ostatnich 
kilkunastu lat, nastąpił 
gwałtowny rozwój 
dostawców ca
łego zaple
cza, po  
trzebne
go do  
ich 
funk
cjono
wania. 
Dziś 
oferta 
dostaw
ców jest  
bardzo boga
ta i różnorodna. 
Dzięki efektywnej 
współpracy z dostawcami 
usług, jesteśmy w stanie utrzymać 
dynamikę rozwoju sieci Moya, a co 
najważniejsze, sprostać coraz wyż
szym wymaganiom klientów koń
cowych. Od naszych dostawców 
oczekujemy wiarygodności, solid
ności, a także elastyczności w co
dziennym działaniu. To jednak nie 
wszystko. Ponieważ zawsze stara
my się wyróżniać na tle konkuren

cji, także od dostawców oczekuje
my oryginalnych, nieszablonowych 
pomysłów i rozwiązań, które bę
dziemy mogli wdrożyć na stacjach 

paliw Moya. 
Innym, nie mniej 

ważnym wymo
giem wzglę

dem do
stawców 

jest 
kom
plek

so
wość 

ich 
oferty. 

Oczeku 
    jemy, by 

dostawca był 
w stanie realizo

wać cały łańcuch do
staw w ramach sieci Moya – 

przy tak szybkim rozwoju to dla 
nas szczególnie istotne. Kolejnym 
czynnikiem decydującym o wybo
rze partnera jest jakość opieki ser
wisowej. I na końcu, warto wspo
mnieć również o tym, że oczekuje 
my, aby nasi partnerzy podążali za 
trendami rynkowymi i wychodzili 
z inicjatywą w kwestii nowych ofert 
i rozwiązań. 

Działalność detaliczna sta
nowi dla nas istotne źródło 
przychodów. W oparciu 

o  założenia strategii Orlen 2030, 
będziemy pozyskiwać nowe grupy 
klientów, regularnie rozszerzając 
ofertę pozapaliwową. Planujemy 
zainwestować w segment detalu 
ok. 11 mld zł. Od wrze
śnia ubiegłego 
roku oferuje
my na  
terenie 
całej 
Polski 
usługę 
Orlen 
Pacz
ka, w  
której 
do dys
pozycji 
klientów 
jest około 500  
automatów pacz
kowych. Do końca tego 
roku ma ich być już ok. 2000. Z my
ślą o osobach prowadzących inten
sywny tryb życia powstał Orlen 
w Ruchu – połączenie nowoczesne
go saloniku prasowego z punktem 
bistro, w którym można zjeść smacz
nie i przede wszystkim zdrowo. 

Niezmiennie kluczowy pozostaje 
dla nas zrównoważony rozwój 
i dbałość o środowisko. Dlatego ko
rzystamy z ogólnodostępnych roz
wiązań ekologicznych, a jednocze
śnie stale poszukujemy nowych. 
Kontynuujemy program instalacji 
paneli fotowoltaicznych na dachach 

naszych stacji. Te dzia
łania wpisują się 

w naszą poli
tykę poszu

kiwania 
alterna

tyw
nych 

źródeł 
ener

gii 
oraz 

dążenia 
    do osią

gnięcia neu
tralności emi

syjnej do 2050 r.
      Chcemy również 

wspierać polską gospodarkę, dlate
go niezmiennie stawiamy na lokal
nych dostawców i polskie marki. 
Kluczowe są dla nas także aspekty 
związane z bezpieczeństwem i kon
trolą jakości produktów. Od dwóch 
lat posiadamy własny system logi

Pandemia koronawirusa nie tyl
ko odcisnęła piętno na całej gospo
darce, także na sektorze paliwo
wym, lecz także zmieniła rynek 
i oczekiwania klientów. W sieci Moya 
nie tylko dostrzegliśmy tę zmianę, 
ale również się do niej dostosowa
liśmy. Początkowe obostrzenia 
miały swoje negatywne skutki na 
rynku stacji paliw, jednak udało się 
natychmiast wdrożyć działania ma
jące na celu zminimalizowanie 
ewentualnych strat. Kolejne mie

siące po pierwszej fali przyniosły 
odbicie, a następujące po sobie 
fale pandemii nie miały już tak ne
gatywnych skutków. Pomimo ko
nieczności przedsięwzięcia wielu 
środków zaradczych, dostosowa
nia się do obostrzeń sanitarnych, 
nasza długoterminowa strategia 
rozwoju nie uległa zmianie, zarów
no w kwestii zagęszczania sieci sta
cji paliw, jak i doskonalenia oferty 
w Caffe Moya oraz sklepach przy
stacyjnych. n

go wyboru na autostradach i dro
gach ekspresowych. Jednocześnie 
rozwijamy własny koncept kanap
kowy Stacja Smaku – to nowy stan
dard oferty gastronomicznej dla 
pozostałych stacji, który w 2019 ro
ku pojawił się w naszej sieci rozsze
rzając podstawową ofertę Cafe 
Punkt. Stacja Smaku Cafe Punkt za
pewnia podróżującym posiłki przy

gotowywane na miejscu ze świe
żych składników, bazujących na 
wartościowych produktach, do
starczanych przez sprawdzonych 
producentów. W różnorodnym 
menu każdy znajdzie coś dla siebie: 
burgery, wrapy, sałatki, kanapki, za
piekanki i hot dogi w nowych od
słonach – wszystkie produkty przy
gotowywane na oczach klienta. n
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branżę czeka 
automatyzacja procesóW 

gastronomicznych
wiktor wielGoPolan, kierownik SPrzedaży 

PriMulator Polska

Sytuacja na stacjach paliw w 
mojej opinii nieustannie i dy
namicznie się zmienia i sta

wia coraz większe wyzwania 
wszystkim zarządzają
cym gastronomią 
na stacjach 
paliw. Pan
demia 
przy
czyniła 
się do 
wzro
stu za
intere
sowa
nia 
klientów 
stacji ga  
stronomią. 
Jest to konse 
kwencją wprowadza
nych restrykcji w tradycyjnych lo
kalach gastronomicznych. Obecnie 
na stacjach paliw klasyczny hot 
dog to za mało, aby spełnić oczeki
wania klienta. Coraz częściej stacje 
paliw stają się małymi restauracja
mi. Doskonałą odpowiedzią na 
nowe wyzwania jest autorski pro
gram firmy Primulator Convenien
ce Store Concept, który zakłada ob
sługę klienta w czasie od 3 do 
5 minut, przez personel, który nie 
ma umiejętności kulinarnych. Po
nadto oferta musi być ciekawa, 
przedstawiona w atrakcyjnej for
mie, a jej zautomatyzowany proces 

przygotowywania dań nie powi
nien generować strat produktu. 
W  całej koncepcji niezbędny jest 
piec hybrydowy Merrychef. Samo 

urządzenie to nie wszyst
ko. Do urządzenia 

potrzebna jest 
odpowied
nia tech

nologia. 
Primu

lator 
jako  
lider 

sprze
daży 

innowa
cyjnych 

rozwiązań 
specjalnie za

trudnia technolo
ga kulinarnego – Ro

berta Głydę, którego rolą jest 
opracowywanie i wdrażanie odpo
wiednich procedur dla potrzeb 
klientów. W przypadku stacji paliw 
Robert, na miejscu wprowadza 
zmiany w menu, funkcjonowaniu 
personelu oraz usprawnia procesy 
związane z obsługą. Dodatkowo 
współpraca Roberta z największy
mi dostawcami żywności pozwala 
na dostosowanie szerokiego asor
tymentu (ponad 100 gotowych re
ceptur) do koncepcji CSC.

W odniesieniu do tematu coffee 
business, od dawna statystyki mó
wią, że Polacy najczęściej piją kawę 

na stacjach paliw. Z roku na rok 
można zaobserwować rozwój ma
łych stacji w tym obszarze. W punk
tach o małym i średnim natężeniu 
ruchu coraz częściej możemy spo
tkać profesjonalny ekspres do 
kawy. Pojawia się problem, w jaki 
ekspres zainwestować, kiedy sprze
daż jest nieduża? Nowa oferta eks
presów WMF na 2022 rok jest najlep
sza od wielu lat. Zawiera dwa mo dele 
klasy Premium (WMF 1500S+ oraz 
WMF 5000S+) oraz dwa modele 
klasy ekonomicznej (WMF 1100S 
oraz nowość WMF 1300S), które 
idealnie wpisujące się w aktualne, 
typowe potrzeby stacji paliw.

Dodatkowo coraz częściej moż
na zauważyć, że digitalizacja urzą
dzeń jest kluczowa przy doborze 
ekspresu. Nowoczesne systemy te
lemetryczne takie jak WMF Coffe
eConnect pozwalają na zdalny do
stęp sterowania i odczytu danych 
z urządzenia. Przyśpiesza i ułatwia 
to analizę sprzedaży, a także po
zwala kontrolować czy personel 
dba o ekspres.

Pozostając przy temacie higieny 
i dbania o urządzenia, w tym roku 
zainstalujemy pierwsze ekspresy 
wyposażone w pełni automatycz
ne, bezobsługowe systemy czysz
czenia WMF AutoClean. Funkcja ta 
eliminuje potrzebę ręcznego czysz
czenia ekspresów. Wystarczy raz 
skonfigurować cykl czyszczenia, 
a  system WMF AutoClean zajmie 
się resztą niezależnie i bezobsługo
wo, tzn. ekspres sam, automatycz
nie będzie przeprowadzał wszyst
kie czynności mycia przez 60 dni. 
Po tym czasie należy wymienić kar
tridż z kapsułkami czyszczącymi 
i kontynuować bezobsługowy sys
tem mycia. Pierwsze testy potwier
dziły, że jest to rewelacyjna i bez
konkurencyjna metoda, aby 
od ciążyć personel od czynności 
pielęgnacyjnych dotyczących urzą
dzeń.

Kolejną nowością jest system 
spieniania mleka SmartMilk. Jest 
to system oparty na pompie napo
wietrzającej, który daje wysokiej 
jakości pianę mleczną. Rozwiąza
nie to zwykle stosowane jest w naj

wyższych modelach ekspresów do 
kawy. W przypadku SmartMilk ta 
funkcja znalazła zastosowanie w bu
dżetowym ekspresie WMF1300S.

Kolejną nowością jest profesjo
nalny automatyczny WMF 950. Jest 
to bezkonkurencyjny i unikatowy 
model, który wypełnia lukę w ob
szarze profesjonalnych automa
tycznych ekspresów do miejsc 
o małej sprzedaży kawy.

Czekamy również na premierę 
nowego modelu pieca Merrychef 
conneX®. Tutaj nie chciałbym zdra
dzać jeszcze szczegółów, ale mogę 
śmiało powiedzieć, że wszystkie 
piece z serii eikon® były do tej pory 
bezkonkurencyjnymi urządzeniami 
w swojej klasie. W nowej serii zo
stały wprowadzone zmiany, które 
jeszcze bardziej podkreślą wyjątko
wość pieców hybrydowych Merry
chef.

Na pewno czynnikiem, który 
wpłynie na rozwój i z którym będą 
musiały poradzić sobie stacje pa
liw, będzie brak rąk do pracy lub 
brak pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach. To wpłynie bezpo
średnio na rozwój części bezobsłu
gowej sprzedaży na stacjach oraz 
na potrzeby tworzenia uspraw
nień, tzw. automatyzacji procesów 
gastronomicznych. Primulator już 
od ponad dwóch lat testował i z ol
brzymim sukcesem wprowadził na 
rynek ekspresy do kawy WMF, któ
re działają w takiej formule. W połą
czeniu z wcześniej wspomnianym 
systemem telemetrii WMF Coffe 
eConnect i systemem czyszczenia 
WMF AutoClean mamy w pełni au
tonomiczne urządzenia, które do
starczają wszystkie dane do analiz 
na komputer. Myślę, że to jest kie
runek rozwoju zarówno producen
tów urządzeń, jak i ich odbiorców, 
w tym przypadku stacji paliw. Po
dobnie sytuacja wygląda w przy
padku urządzeń do gotowania. 
Jako jedyni w Polsce testujemy sys
tem telemetrii w piecach Merry
chef. Unifikacja urządzeń, automaty
zacja procesów i szeroko rozumiana 
digitalizacja to przyszłość, w którą 
będą kierować się wszyscy, nie tyl
ko stacje paliw. n

styczny, co znacząco podnosi efek
tywność w zakresie dostaw i zaopa
trzenia naszych stacji. W ubiegłym 
roku powstała również nowa plat
forma ecommerce, gdzie dostęp
ne są produkty z kategorii motory

zacyjnej, elektronika, małe AGD, 
sport i zdrowie czy dom i  ogród. 
Oferta jest atrakcyjna cenowo, 
a dla klienta, który wybierze Orlen 
Paczkę, dostawa obecnie jest dar
mowa. n
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staWiamy na innoWacje
łukasz kalisz, dyrektor bizneSu PozaPaliwoweGo 

w shell Polska

trendy W marketingu 
konsumenckim W 2022

robert PaDiasek, 
commercial director scM 

(marki Monin i vitaMiX)

Zakupy online będą nadal 
dominować – ecommerce 
przeżywa obecnie boom, 

a przewiduje się, że sprzedaż onli
ne osiągnie 50 proc. wzrost do 
końca 2022 roku. W Europie 
68  proc. konsumentów twierdzi, 
że chętniej robi zakupy online 
w  porównaniu z czasem przed 
pandemią. Nie trzeba dodawać, że 
marki muszą skoncentrować się 
na swojej ofercie online. Obowiąz
kiem jest tworzenie przyjaznych 
stron internetowych i funkcji za
kupów online, aby łatwość i szyb
kość zamówień dla użytkownika 
było standardem. Nie oznacza to, 
że gastronomia w mieście, na 
miejscu jest w fazie odejścia, ale 
oznacza to, że firmy w branży ho
telarskiej muszą rozważyć także 
ofertę online oprócz swojej dzia
łalności stacjonarnej. 

Doradzaj, inspiruj i zdobywaj. 
Wielu konsumentów jest teraz do
brze skomunikowanych i świado
mych poprzez media społeczno
ściowe, a szybki dostęp 
do danych daje im 
możliwości po
równawcze. 
Najmłod
sze po
kolenia 
szukają 
czegoś 
więcej 
od ma
rek od  
których 
kupują. 
Marki powin
ny dążyć do tego, 
aby edukować odbior
ców jak ich oferta może pomóc w 
rozwiązaniu ich potrzeb. Jest to 
niezwykle ważne w budowaniu lo

jalności, zaufaniu oraz potwierdze
nia autentyczności Marki. Poradni
ki, skrypty czy wskazówki użycia 
pokazują drogę, a nie do końca 
produkt. Ta forma komunikacji 
z młodym pokoleniem tworzy swo
ista więź i zaufanie. 

Opowiadanie historii i pocho
dzenia produktów jest teraz klu
czowe — „storytelling” to pokaza
nie, w jaki sposób Mój produkt 
rozwiązał konkretny problem, dla
czego istnieje produkt i marka oraz 
korzyści jakie oferuje. Jest to także 
odwołanie się do naturalnego po
chodzenia , ekologicznej produkcji, 
własnej plantacji czy bioorganic 
surowców. Korzystanie z komuni
kacji marketingowej, która opowia
da historię Twojej marki lub/i pro
duktu, pomaga się wyróżnić na tle 
innych ofert żywności i napojów, a 
tym samym dając konsumentom 
kolejny powód do zakupu. 

Personalizacja produktu , marki 
jest dominująca — inteligentne,  
   zsynchronizowane korzystanie 

z  bazy danych konsu
mentów stworzy 

dedykowane 
oferty „szyte 

na miarę”.  
  63 proc. 

konsu
men

tów 
przesta 
   nie ku

pować 
od marek, 

które stosu
ją tradycyjne 

sposoby komuni 
    kacji. Nowoczesna 

personalizacja polega na wysyłaniu 
właściwej wiadomości we właści
wym czasie do właściwego od

biorcy za pośrednictwem właści
wego kanału. Analizują nawyki 
zakupowe, preferencje oraz nagra

dzanie ich za powtarzające się za
kupy stworzy system doradztwa 
w oparciu o zainteresowania. n

Z roku na rok rozszerzamy na
szą ofertę pozapaliwową, 
dlatego cały czas poszuku

jemy nowych dostawców 
czy partnerów.   
Chcemy, aby na
sze stacje od
powiadały 
na coraz   
to now  
sze misje 
zakupo
we i już  
teraz na   
stacji pa
liw można  
nie tylko za
tankować auto, 
ale też wypić aroma
tyczną kawę Shell Café, 
zjeść świeżo przygotowane śniada
nie czy lunch, a także zrobić szyb
kie zakupy i odebrać paczkę. Jeśli 
mowa o tym ostatnim, to w listopa
dzie ub.r. nawiązaliśmy współpracę 
z Pointpackiem i teraz nasi klienci 
mogą korzystać z usług DHL (od
bierać i nadawać paczki) na 356 sta
cjach Shell.

Przy wyborze dostawców spo
żywczych kierujemy się ich do
świadczeniem i odpowiednimi 
certyfikatami gwarantującymi naj
wyższy poziom bezpieczeństwa 
żywności. Bierzemy też pod uwagę 
innowacyjność, elastyczność oraz 
proaktywne podejście do współpra
cy. Warto podkreślić, że większość 
firm, z którymi współpracujemy, to 
krajowi dostawcy. Obserwujemy, 
że nasi klienci coraz chętniej wy
bierają produkty wegetariańskie 
i wegańskie czy zdrowe przekąski, 
dlatego jako pierwsza sieć stacji 
paliw w Polsce wprowadziliśmy 
zdrowe przekąski Foods by Ann. 

Widzimy, że konsumenci cenią pro
dukty ekologiczne, dlatego w na
szym nowym koncepcie gastrono

micznym Shell Café ziarna 
kawy mają certyfikat 

Rainforest Allian
ce, a papierowe 

opakowania  
    – certyfi 
     kat FSC.

Jako 
     Shell  
stawiamy  

    na inno 
    wacje 

      i chętnie 
współpracuje

my z dostawca
mi, którzy wspierają 

rozwój cyfryzacji. Na począt
ku pandemii wprowadziliśmy roz
wiązanie WorkJam umożliwiające 
bezpośrednią komunikację z pra
cownikami stacji w tym samym 
momencie i zapewniające odpo
wiednie przeszkolenie. Dzięki temu 
wszyscy pracownicy stacji Shell 
w całej Polsce mają dostęp do zasad 
Shell oraz najlepszych praktyk ob
sługi klienta. Jesteśmy też pierwszą 
siecią stacji paliw w Europie, która 
wprowadziła roboty wspierające 
pracę załogi Shell Café. BellaBot 
dostarcza zamówione produkty 
z  oferty gastronomicznej bezpo
średnio do stolika, a KittyBot infor
muje o aktualnych akcjach promo
cyjnych. W odpowiedzi na potrzeby 
klientów wywołane pandemią na
wiązaliśmy współpracę z Uber Eats 
w czerwcu 2020 r., którą kontynu
ujemy do dzisiaj, regularnie zwięk
szając liczbę stacji, z których klienci 
mogą zamawiać produkty do domu 
także poprzez nawiązywanie współ
pracy z kolejnymi partnerami. n
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Branża myjniowa znalazła się 
przed kumulacją wyzwań 
związaną z okresem popan

demicznym, oczekiwaniom rynku 
zarówno ze strony klientów myjni, 
jak i inwestorów, coraz większych 
wymogów proekologicznych i nad
chodzących nowych 
uwarunkowań.

Ale po kolei… 
Czas pandemii 
potwierdził 
słuszność in
westycji 
w  przedsię
wzięcie myj
ni samocho
dowych. Jak 
wszyscy widzie
liśmy, COVID19 za
chwiał wieloma bizne
sami, bardzo często tymi, które 
od wielu lat wydawały się pewne. 
Myjnie samochodowe mimo chwi
lowych problemów przetrwały, a 
rynek wciąż jest chłonny profesjo
nalnych rozwiązań.

Oczekiwania klientów myjni są 
dokładnie zdefiniowane: skutecz
nie, szybko, wygodnie i za rozsąd
ną cenę. Mimo tak jasnych wytycz
nych, rzeczywistość przedstawia 
się mało optymistycznie. Według 
badań wykonanych dla jednej z du
żych sieci paliwowych lwia część 
myjni samoobsługowych nie oferu
je zadowalającej jakości mycia!

Przyczyn tego stanu rzeczy nale
ży upatrywać w wielu czynnikach, 
m.in.: za niska cena za mycie (do
kładnie za niska cena 1 minuty my
cia) – pewnie podpadnę tymi sło
wami klientom myjni, ale jestem 
pewien pełnego poparcia ich właści
cieli. Praktycznie taryfa na myjniach 
nie zmieniła się od wielu lat mimo 
znacznego wzrostu cen mediów, 
chemii, usług serwisowych itd. Sy
tuacja ta sprawia, ze wielu właści
cieli myjni poszukując oszczędno

ści zastępuje profesjonalne środki 
chemiczne ich odpowiednikami 
znacznie niższej jakości, zmniejsza 
dozowanie, redukuje temperaturę 
wody itp. Efekt to często mówiąc 
delikatnie bardzo niska jakość my
cia na wielu myjniach. Sytuacja ta 

bardzo szkodzi opinii 
o  myjniach samo

obsługowych, 
coraz częściej 

krytykowa
nych za brak 

możliwości 
skutecznego 
mycia pojaz

dów. A prze
cież nowocze

sne technologie 
mycia samoobsłu

gowego, w tym bezdo
tykowego, dają gwarancję bar

dzo dobrego efektu mycia.
Innym czynnikiem wpływającym 

na tak niską ocenę mycia samoob
sługowego to bardzo już wyeks
ploatowane urządzenia na rynku 
nadające się praktycznie do wy
miany na nowe. Na niezadowole
nie klientów mają też wpływ coraz 
liczniejsze rozwiązania techniczne 
oferowane na rynku przez firmy nie 
posiadające żadnego doświadcze
nia, nastawione na zysk i wykorzy
stujące często brak wiedzy poten
cjalnych inwestorów. 

Nowe wymogi ekologiczne sta
wiają przed branżą poważne wyzwa
nia dotyczące znacznego zmniej
szenia m.in. zużycia wody, energii 
elektrycznej, gazu i składu ścieków.

Poważną oczekiwaną zmianą 
jest obowiązek fiskalizacji myjni od 
dnia 1.07.2022 roku. Musimy to 
przyjąć i nie ma co dyskutować 
o słuszności tych działań. Powinni
śmy się skupić na wpływie tego 
procesu na branżę. Naszym zda
niem konieczność fiskalizacji upo
rządkuje rynek myjni samoobsłu

Minął kolejny, już 6 rok na
szej działalności 
n a  r y n k u 

stacji paliw oraz 
myjni samoob
sługowych. 
Z każdym ro
kiem ilość  
miejsc, 
w których 
można zna
leźć samoob
sługowy odku
rzacz parowy  
SelfService, znacz
nie rośnie. Obecnie na 
rynku w Polsce jest już dostępnych 

około 100 punktów z możliwością 
samodzielnego prania i de

zynfekcji tapicerki sa
mochodowej. 

W ostatnich 
   dwóch latach 

   w pandemii 
    COVID 19, 
   rynek ocze
kiwał od nas 
odpowiedzi 

    w obszarze 
dezynfekcji 

      i  możliwości 
utrzymania szeroko 

pojętej higieny w samo
chodach, w których gromadzi się 

rynek Wciąż jest chłonny 
profesjonalnych rozWiązań

Jerzy bobrowicz, PrezeS ehrle

gowych, wyeliminuje nieuczciwych 
dostawców usług serwisowych, 
części zamiennych i chemii. Chcieli
byśmy uspokoić inwestorów – nowa 
rzeczywistość spowoduje duży 
wzrost cen usługi mycia, co spowo
duje wzrost opłacalności myjni. 

Wspomniane wyzwania wymu
szają na firmach coraz większą pro
fesjonalizację, perfekcyjną organi
zację i kompleksową obsługę 
rynku. Dzisiejszy inwestor oczekuje 
szybkiej i profesjonalnej reakcji, 
począwszy od wyboru i budowy 
myjni, jej eksploatacji, serwisowa
nia, aż po pomoc w odkupie wy
eksploatowanych urządzeń i po
moc przy wymianie na nowe. 

Nowoczesna firma w naszej 
branży musi rozwijać się w kierun
ku sprostania wymaganiom współ
czesnego rynku. Wiąże się to z wiel
kimi inwestycjami w automatykę 
produkcji, zarządzanie nowocze
snymi systemami IT, centra logi
styczne zarządzane programami 
WMS, systemy serwisowe online, 
diagnozujące na bieżąco urządze

nia i kreujące działania prewencyj
ne. Urządzenia muszą być bardziej 
niezawodne, z wydłużoną żywot
nością. Trzeba odrzucić pokusę 
szybkiego zarobku zastępując pro
fesjonalne rozwiązania technolo
giczne tanimi substytutami. Tech
nologia nie znosi tymczasowości 
i bylejakości.

Być może nie wszyscy wiedzą, 
ale poza urządzeniami samoobsłu
gowymi naszym Klientom oferuje
my także najnowocześniejsze myj
nie automatyczne, które powstają 
we współpracy z uznanym włoskim 
producentem – firmą Ceccato. 

Inwestorzy, w tym także duże 
sieci paliwowe, coraz ostrożniej 
i  bardziej świadomie wybierają 
produkt i dostawcę. Budowa myjni 
to nie tylko zakup urządzenia, to 
swego rodzaju biznesowe „małżeń
stwo” na wiele lat na czas prospekty 
i trudne momenty rynkowe. My jako 
partner musimy być przygotowani 
na wszystkie ewentualności i „nie
spodzianki” rynkowe i wspierać na
szych Klientów. Jesteśmy dla nich. n

planujemy dalszy rozWój  
W oparciu o technologię 

paroWą
aneta Matusiak, SPecjaliSta dS. wSParcia SPrzedaży 

Green steaM
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Firma Petroster od momentu 
powstania w 1983 roku bacz
nie obserwuje  

zmiany na rynku  
paliwowym jak  
i przemysło
wym. Przez  
te wszyst
kie lata   
znacznie 
rozszerzyli
śmy i w dal
szym ciągu  
rozszerzamy 
ofertę produkto
w ą ,  p o p raw i a j ą c ą 
funkcjonowanie stacji paliw jak 
i instalacji przemysłowych. Widząc 
rozwój stacji benzynowych w za
kresie zwiększenia ilości dystrybu
torów tankowania, jak i rodzajów 
sprzedawanych paliw, cały czas 
proponujemy nowe rozwiązania 
w zakresie armatury zabezpiecza
jącej, uwzględniające zwiększające 
się wymagane wydajności armatu
ry. Dzięki temu oszczędzamy środki 
finansowe klientów, który nie mu
szą już stosować kilku urządzeń 

w miejsce jednego. Nasze produkty 
produkowane są ze stali kwasood

pornej i charakteryzują 
się niezawodnością,  

 trwałością oraz  
 łatwym i tanim  

     serwisowa 
       niem.

Nasze dzia 
     łania zapo

czątkowane 
w poprzednich 

latach, dotyczą 
    ce rozszerzenia 

     oferty usług i no
wych rozwiązań dla sek

tora stacji paliw, będą sukcesywnie 
kontynuowane również w kolej
nych latach. Nasza oferta ciągle się 
poszerza, stąd warto ją śledzić. 
Wraz z japońskim partnerem jakim 
jest firma Tatsuno, dostarczamy 
niezawodne urządzenia do tanko
wania pojazdów i nie chodzi tu tyl
ko o dystrybutory paliwowe do 
benzyny czy diesla, ale także o pali
wa takie jak CNG i planowanym do
starczaniu w roku 2022 urządzeń 
do zasilania pojazdów wodorem.

nieustannie Wspieramy 
inWestoróW

anDrzeJ celiński, country leader zbM

Firma ZBM nieustannie wspie
ra inwestorów dróg kołowych, 
szynowych, stacji paliw, punk

tów tankowania LNG, CNG i odpo
wiada na potrzeby rynku, dlatego 
już dziś angażujemy się realnie 
w proces związany z punktami ła
dowania samochodów elektrycz
nych i dystrybucji wodoru. Spółka 
ZBM, wywodzi się z infrastruktury 
drogowej, dlatego analizuje euro
pejskie statystyki tempa przyrostu 
pojazdów elektrycznych i wodoro
wych, można być pewnym, że Pol
skę, podobnie jak inne kraje euro
pejskie, czeka epoka nisko i zero 
emisyjnego transportu.

Mamy ten przywi
lej, że od wielu  
lat wspieramy  
inżynieryjnie 
Shell Polska  
w rozwoju  
sieci stacji  
paliw. Dzia
łanie na rzecz 
organizacji 
o  tak wysokich 
standardach i sze
rokim zakresie usług  
jest dla nas nie lada wyzwa
niem i zachętą do poszukiwania 
nowych rozwiązań i ulepszeń, dla

tego intensywnie rozwijamy się w 
sektorze OZE i energetycznym. 

Z naszej, inżynieryjnej perspek
tywy, stacja paliw to istny tygiel 
usług i procesów, odpowiadamy za 
to, aby etap inwestycyjny przepro
wadzić w najbardziej efektywny 
sposób, umożliwiając również 
sprawne wprowadzenie zmian do 
istniejącego formatu stacji paliw, 
czego w najbliższych latach bę
dziemy świadkami. 

Jednym z kluczowych atutów 
ZBM jest doświadczona Kadra Pra
cowników, kompetencje i metody
ka doskonalone na kolejnych pro 

         jektach, stanowią  
   podwaliny nowych 

   wyzwań stawia 
       nych nam  

   przez Inwe
storów ocze
kujących do
brej usługi. 

   Jako gru 
     pa specjali

stów stawiamy 
na rozwój niszo 

     wej i praktycznej 
wiedzy inżynieryjnej, 

wierząc że przyszłe pokolenia 
kierowców i użytkowników nam za 
to podziękują. n

W zakresie naszych innych sek
torów działalności, posiadając nie
zbędne zaplecze laboratoryjne 
i techniczne, intensywnie rozwija
my usługi utylizacji skażonych 
gruntów poprzemysłowych meto
dą biologiczną. Sektor stacji pali
wowych jest szczególnie narażony 
na skażenia substancjami ropopo
chodnymi poprzez awarie, czy wy
cieki medium do gruntu, stąd warto 
też nas kojarzyć z takimi usługami. 
Nie życzymy, ale w razie koniecz
ności warto wiedzieć, że z takim 
problemem również można się do 
nas zwrócić. 

Odnośnie planów na przyszłość, 
będziemy nadal podążać drogą do 
minimalizowania emisji medium 
do atmosfery, udoskonalając nasze 
dotychczasowe urządzenia i wpro
wadzając nowe, a także będziemy 
mocno rozwijać usługi oczyszcza
nia terenów. Obserwując rynek mo
bilności i stacji tankowania pojaz
dów, będziemy również dążyć do 
rozwoju rynku w obszarze tanko
wania paliwami alternatywnymi, 
jakim jest między innymi wodór. 
Na pewno dostarczanie rozwiązań 
nowatorskich będzie tym, czym 
chcemy się wyróżnić. n

chcemy dostarczać 
noWatorskie rozWiązania
Marek wilk, technical SaleS manaGer Petroster

wiele szkodliwych bakterii, wiru
sów i chorobotwórczych grzybów. 
Nasze samoobsługowe odkurzacze 
parowe, dzięki odpowiedniemu ci
śnieniu pary oraz jej temperaturze 
usuwają brud z wszelkich zakamar
ków oraz dezynfekują wnętrze po
jazdu łącznie z tapicerką. Jest to 
metoda czyszczenia coraz bardziej 
popularna wśród kierowców indy
widualnych, taksówkarzy, kierow
ców transportu zbiorowego, po
nieważ jest skuteczna, bezpieczna, 
gdyż nie jest wymagane wykorzy
stanie mocnej chemii.

Portfolio naszych samoobsługo
wych urządzeń dostosowujemy 
do  potrzeb naszych klientów – 
właścicieli stacji paliw i myjni bez

dotykowych. Dlatego z początkiem 
2022 ro ku wprowadzamy na rynek 
już piąty model tego urządzenia, 
w którym zawarliśmy trzy funkcje: 
zwykłego odkurzania, prania paro
wego i dezynfekcji, a także czysz
czenia parą felg, progów, szyb przy 
użyciu lancy parowej. 

Samoobsługowe urządzenia, 
zwłaszcza wielofunkcyjne, takie jak 
odkurzacz parowy SelfService, 
dają możliwość poszerzenia usług 
i przyciągnięcia nowych klientów 
do stacji paliw. Na pewno pozwala
ją na bardziej kompleksową obsłu
gę tego klienta, co bezpośrednio 
przekłada się na atrakcyjność danej 
lokalizacji i wspomaga istniejący 
tam biznes. n
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OutsOurcing działu inżynieryjnegO
zbm oferuje pełen outsourcing działu inwestycyjno-budowlanego zbudowany specjalnie dla potrzeb konkretnego klienta 
lub konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. inwestor dzięki tej usłudze może mieć do dyspozycji dowolną liczbę kierow-
ników projektu, działu zakupów, projektantów, inżynierów, którzy pod jego marką realizują cele od zakupu działek, przez 
projektowanie, wykonawstwo aż po zażegnanie sporów i roszczeń. n

MOnin  
White tea
Pochodząca z chin biała 
herbata to susz z młodych 
pędów liści i pąków. uwa-
żana jest za najszlachet-
niejszą z herbat ze wzglę-
du na jej rzadkość i upra- 
wę raz w roku. Proces jej 
przygotowywania składa 
się z dwóch etapów: wię- 
dnięcia i następnie susze-
nia. biała herbata jest 
szczególnie bogata w prze- 
ciwutleniacze i witaminy. 
koncentrat monin white 
tea ma charakterystyczny 
kwiatowy aromat i słodka-
wy smak. dzięki temu do-
skonale komponuje się 
z syropami owocowymi 
w herbatach mrożonych, 
bubble tea, koktajlach al-
koholowych i bezalkoho-
lowych. n

autOclean – unikatOWy systeM czyszczenia 
prOfesjOnalnych ekspresóW WMf
coffee business nieustannie zmienia się i ewoluuje, a wraz z nim świadomość klientów, którzy oczekują coraz częściej kawy 
jakości speciality. zachowanie wysokich standardów to nie lada wyzwanie dla właścicieli stacji. Profesjonalne automatyczne 
ekspresy wmf poprzez olbrzymi wybór personalizacji i dostępnych funkcji spełniają oczekiwania klientów i zawsze utrzy-
mują najwyższy poziom serwowanych napojów. wmf analizując rynek i opinie konsumentów, wprowadził wiele rozwiązań 
w swoich urządzeniach, które zapewniają najlepszą kawę i wygodę obsługi. bezkonkurencyjnym rozwiązaniem, które 
oszczędza czas pracy personelu i gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości napojów, jak również higieny, jest 
zastosowanie funkcji wmf autoclean.
wmf autoclean eliminuje potrzebę ręcznego czyszczenia ekspresów. wystarczy raz skonfigurować cykl czyszczenia, a sys-
tem wmf autoclean zajmie się resztą niezależnie i bezobsługowo. nie ma możliwość, aby personel nie umył urządzenia lub 
wykonał tę czynność nieprawidłowo. od teraz ekspres zrobi to za pracownika.

Jak działa czyszczenie ekspresu do kawy?
Granulat czyszczący jest przechowywany w ekspresie i dozowany automatycznie; należy go uzupełniać tylko co 60 cykli 
czyszczenia. Po skonfigurowaniu procesu mycia (czynność wykonujemy jednorazowo po zakupie urządzenia) ekspres wmf 
czyści się sam, w wybranym przez nas czasie. jednocześnie proces czyszczenia systemu mleka rozpoczyna się w pełni au-
tomatycznie. co więcej, płyn do czyszczenia systemu mlecznego jest także dozowany samoczynnie – należy go uzupełniać 

raz na 40 cykli mycia. dodatkowo przynaj-
mniej raz dziennie, ze względu na przepisy 
haccP należy podłączyć przewód linii mleka 
do adaptera Plug+clean znajdującego się 
w ekspresie do kawy wmf. urządzenie automa-
tycznie wykryje tę czynność i rozpocznie płu-
kanie bez dodatkowej ingerencji pracownika.
wmf autoclean można kontrolować za po-
mocą systemu telemetrii wmf coffeecon-
nect, w którym po zalogowaniu i rejestracji 
urządzenia mamy podgląd z dowolnego 
miejsca do wszystkich statystyk i funkcji eks-
presu. System wmf coffeeconnect dedyko-
wany jest dla przedsiębiorstw sieciowych lub 
firm opartych na modelu franczyzowym.
Profesjonalne ekspresy do kawy wmf to 
wsparcie w biznesie dla osób, które cenią wy-
soką jakość produktów, prostą obsługę urzą-
dzeń i bezawaryjność. n



ehrle riM cleaner –  
czyszczenie felg  
nigdy nie byłO łatWiejsze!
coraz więcej klientów myjni samochodowych przywiązuje dużą wagę do perfekcyjnego 
i dokładnego czyszczenia felg. zdarza się, że klienci myjni przynoszą własne środki do 
czyszczenia felg w butelkach z atomizerem i używają ich na stanowisku mycia. niekiedy 
również zabronione produkty zawierające kwasy, które mogą powodować znaczące, dłu-
gotrwałe uszkodzenia poprzez działanie kwasu na posadzki myjni, felgi i układ hamulco-
wy. to już koniec. firma ehrle opracowała nową technologię, która gwarantuje doskona-
łe rezultaty czyszczenia przy minimalnym zużyciu środków chemicznych. rim cleaner 
jest bezkwasowy i biodegradowalny. dodatkowy program mycia felg zwiększa obroty na 
myjni nawet o 30 proc.
usuwa uporczywe pozostałości smaru, oleju, gumy i pyłu hamulcowego. bezkwasowy, 
do delikatnego czyszczenia. tworzy jednolitą, neonowo-zielono-żółtą warstwę piany na 
zabrudzonej feldze samochodu. wystarczy nałożyć rim cleaner na suchą felgę przed 
myciem pojazdu. czas aktywnego działania dla doskonałego rozpuszczania zanieczysz-
czeń to 3-5 minut. n

nOWa gaMa 
napOjóW  
daily breW 
W rOdzinie 
kaW MrOżOnych 
starbucks
Starbucks poszerza swoją ofertę kaw mrożonych 
o zupełnie nową kolekcję „daily brew”, która wcho-
dzi na rynek w całym kraju od maja 2022 r. ta spe-
cjalnie opracowana gama — dzieło mistrzów 
kawy Starbucks — dostarczy przepysznej, prostej 
przyjemności na co dzień. Ponadto napoje te za-
wierają o 30 proc. mniej cukru* niż większość go-

towych kaw mrożonych, zachowując przy tym ten sam wyśmienity smak kawy 
Starbucks, który konsumenci tak uwielbiają. nowa kawa mrożona Starbucks® da-
ily brew będzie dostępna w trzech wariantach: kawa z mlekiem, kawa z mlekiem 
i nutą wanilii oraz kawa z mlekiem i nutą czekolady. nowość od Starbucks® — 
daily brew — to tradycyjny mrożony napój kawowy stworzony specjalnie po to, 
by zapewnić przepyszny, jednoznacznie kawowy smak, którym można się delek-
tować niezależnie od przyjętego porządku zajęć — podczas pracy w domu, 
w biurze, czy w podróży — naturalnie wkomponowując kawową przyjemność 
w swój plan dnia. napoje z nowej gamy będą dostępne w puszkach o pojemno-
ści 250 ml, które nadają się do recyklingu. można będzie je znaleźć w alejkach 
z nabiałem w supermarketach oraz w sklepach spożywczych na terenie Polski od 
maja 2022 r., w cenie 7,49 Pln (rekomendowana cena detaliczna). Starbucks two-
rzą kawowi zapaleńcy, którzy dokładają wszelkich starań, by w każdej filiżance 
uzyskać najlepszy smak i najdoskonalszy aromat kawy. kawy Starbucks® są przy-
gotowywane w 100 proc. z ziaren kawy arabica, które zostały zweryfikowane jako 
pozyskane w sposób odpowiedzialny, zgodnie z zasadami programu coffee and 
farmer equity (c.a.f.e.) Practices. n
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WielOfunkcyjny 
saMOObsługOWy  
Odkurzacz parOWy  
self service Max
aby sprostać potrzebom właścicieli stacji paliw oraz myjni bezdoty-
kowych, którzy stawiają na innowacyjne i praktyczne rozwiązania, 
Green Steam wprowadził do swojej oferty odkurzaczy parowych Self 
Service max – wielofunkcyjny samoobsługowy odkurzacz do prania 
tapicerki materiałowej, standardowego odkurzania wraz z kompre-
sorem. Stacje paliw i myjnie bezdotykowe mają teraz doskonałą oka-
zję do tego, aby poszerzyć swoją ofertę o wyjątkowe usługi, na które 
jest na rynku ogromne zapotrzebowanie. za pomocą Self Service 
max kierowcy własnoręcznie odkurzą wnętrze samochodu, wyczysz-
czą metodą parową z szybkim czasem schnięcia zabrudzoną tapicer-
kę samochodową, dywaniki, bagażnik, a także napompują koła. 
z jednego stanowiska bez konieczności przeparkowania pojazdu za-
dbają kompleksowo o wnętrze swojego samochodu. dodatkowo 
dzięki odpowiednim rozwiązaniom technicznym samoobsługowy 
odkurzacz parowy działa 24 h na dobę przez cały rok łącznie z zimą, 
a do zainstalowania urządzenia wymagana jest tylko energia elek-
tryczna. n



łyk energii  
i W drOgę
czeka cię długa podróż, a sił coraz 
mniej? czas na przerwę i łyk energii 
w płynie. huzar energy drink to pro-
pozycja sieci PSP huzar, która wspo-
może podróżujących w dotarciu do 
celu. Gazowany napój bezalkoholo-
wy orzeźwia i pobudza do działania. 
Sięgnij po sprawdzony napój – pu-
szek o pojemności 250 ml z logo hu-
zar szukaj na półkach przystacyjnych 
sklepów. n

nOWOść – bagietka  
dO hOt dOga francuskiegO 
ze sMażOną cebulką  
Marki schulstad
do pszennej bagietki hot dogowej dodaliśmy aż 11 proc. złocistej, smażonej cebulki. Po 
zgrillowaniu, ta kompozycja nabiera wyjątkowego wyrazistego smaku i aromatu. Słodka 
i wytrawna jednocześnie, smażona cebulka, to najlepszy składnik przekąsek, które rozbu-
dzają apetyt i angażuje wszystkie zmysły – smak, zapach, kolor i super chrupnięcie! to ofer-
ta zarówno dla klasycznych rozwiązań, jak i pole do eksperymentów. współgra z parówką, 
kiełbaską klasyczną, białą, kabanosem, kaszanką i wyrazistymi musztardami. #cebulove 
wzbogaci twoją ofertę wyraziście! wypieczona w lantmannen unibake Poland. n

Magnetyczny uchWyt saMOchOdOWy  
exc hOld
całkiem niedawno do naszej oferty dołączył 
uchwyt magnetyczny hold. montuje się go „na 
wcisk” na kratce wentylacji, z której nie ma jak wy-
paść, bo pokryte wysokiej jakości, antypoślizgową 
gumą ramiona, chronią przed jego wysunięciem. 
z kolei za pewny chwyt telefonu odpowiada meta-
lowa, regulowana we wszystkich kierunkach głowi-
ca, która kryje w sobie cztery duże magnesy n52. 
całość jest niezwykle solidna, a do tego wygląda 
obłędnie, szczególnie wersja z „głową” w kolorze 
złotym. co ciekawe, ale co ważniejsze i przydatne, 
hold posiada uchwyt na kabel, dzięki czemu koń-
cówka nie plącze się nam po aucie, tylko grzecznie 
„czeka” aż wepniemy ją w urządzenie. oprócz 
wspomnianego złota, znajdziemy klasyczną czerń, 
srebro oraz grafit. nie zabrakło czerwieni i granatu, 
który traktujemy sentymentalnie… n
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nOWa linia 
prOduktóW  
ze stali 
kWasOOdpOrnej
zawory stopowe, zawory zwrotne. Produkowany rozmiary 
od dn 50 – do dn 200 wersje gwintowe jak i kołnierzowe. 
Produkty stosowane zarówno w zbiornikach o różnej po-
jemności, jak i na rurociągi przesyłowe o średnicach do 
dn 200. armatura może być wykonana o stałym działaniu 
skokowym oraz o regu lowanym ciśnieniu słupa medium. 
wysokogatunkowa stal 316l dodatkowo pasywowana 
zwiększa odporność na agresywne media. 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.

AVIA | Grupa UNIMoT
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa 
tel. (22) 871 98 88
fax (22) 826 08 40 
ug@unimot.pl
www.unimot.pl

Grupa Unimot, która rozwija sieć stacji paliw AVIA, to największa polska niezależna grupa paliwowo- 
-energetyczna, będąca jednocześnie liderem wśród niezależnych importerów paliw ciekłych i gazo-
wych w kraju. Od grudnia 2016 roku spółka należy do stowarzyszenia AVIA International, dzięki czemu 
jako pierwsza polska firma uzyskała prawo do budowania i rozwoju sieci stacji paliw AVIA na terenach 
Polski i Ukrainy.
Info o franczyzie AVIA
AVIA to szwajcarska marka, prężnie rozwijająca się na polskim rynku – obecnie w kraju działa już 
ponad 85 stacji sygnowanych jakością AVIA, z czego większość oparta jest na zasadach franczyzy. 
AVIA oferuje swoim partnerom niezbędną wiedzę, elastyczne warunki współpracy i stałe doradztwo 
najlepszych specjalistów. Dołączając do sieci partner otrzymuje wypracowane na przestrzeni lat know-
-how oraz sprawdzony w praktyce model biznesowy, obejmujący, między innymi, nowoczesne podej-
ście do projektu sklepowego i gastronomicznego, produkty marki własnej, dobór asortymentu 
w sklepie, szkolenia w zakresie merchandisingu oraz współpracę z dostawcami, wyspecjalizowanymi 
w obsłudze stacji paliw. Partnerstwo franczyzowe z Grupą Unimot daje także gwarancję dostępu do 
wiedzy z zakresu najnowszych trendów rynkowych i ich implementacji do stacyjnej oferty. AVIA to unikalny 
model biznesowy oraz nowoczesna kultura organizacyjna. Doskonała znajomość rynku stacji paliw 
oraz atrakcyjne warunki współpracy w oparciu o siłę Grupy Unimot są gwarancją sukcesu partnerów. 

Ehrle
Warzymice 45
72-005 Przecław k/Szczecina
tel. (91) 814-55-55 
fax (91) 814-55-60
info@ehrle.pl 
www.ehrle.pl

Na przestrzeni lat firma EHRLE stała się jednym z wiodących dostawców myjni w Europie. Od początku 
istnienia EHRLE opiera działalność o innowacyjne technologie, wizjonerskie pomysły oraz doskonałą 
obsługę. Nasze produkty odznaczają się ponadprzeciętną jakością, przekonują nowoczesnym desi-
gnem, wyjątkowo długą żywotnością, a także wydajnością ekonomiczną. Ciągłe wprowadzanie do 
oferty nowych urządzeń i stały rozwój istniejących maszyn to wyznaczniki bardzo wysokich stan-
dardów produkcyjnych, które warunkują światowy sukces marki EHRLE. W 2004 roku powstał polski 
oddział EHRLE w Szczecinie. Aktualnie Centrala firmy znajduje się w podszczecińskich Warzymicach, 
gdzie poza kompleksem biur znajduje się także przestronny, funkcjonalny skład fabryczny części oraz 
Centrum Zarządzania. W 2019 roku polski oddział EHRLE praktycznie podwoił swoją wielkość. Od 
2014 marka nieprzerwanie nagradzana Złotym Laurem Konsumenta w kategorii myjni samochodo-
wych, co bez wątpienia potwierdza zaufanie polskich użytkowników.
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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. 

Green steam
Krakowska 106,
32-010 Luborzyca
tel. (12) 688 27 31 
tel. kom. 662 408 561 
adam.szarwilo@greensteam.pl
www.inwestujwmyjnie.pl

Firma GreenSteam jest dostawcą wielu innowacyjnych rozwiązań czyszczących skierowanych do branży 
samochodowej, sprzątającej, hotelarskiej, gastronomicznej i przemysłowej. Dzięki długoletniej współpracy 
z najlepszymi dostawcami z całego świata zapewniamy naszym klientom nowatorski sprzęt, wyróżnia-
jący się najwyższą jakością oraz niezawodnością. Firma Green Steam, aby wciąż spełniać oczekiwania 
swoich klientów, wprowadza na rynek coraz to nowe produkty. Jednym z takich produktów jest prezen-
towy samoobsługowy odkurzacz parowy do prania tapicerki. Oferowany przez nas produkt został zapro-
jektowany z myślą o stacjach benzynowych oraz samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Dzięki 
niemu możliwe jest poszerzenie gamy świadczonych usług i przyciągniecie dodatkowych klientów. 
Niesie on również wiele korzyści dla samego użytkownika jak szybki czas schnięcia, oszczędność czasu 
i pieniędzy oraz eliminacja bakterii i przykrych zapachów.

HUZAr PsP
ul. Wiadukt 1,  
09-407 Płock
tel. (24) 366 10 01
e-mail: huzar@huzar.eu
www.huzar.eu

Pierwsza stacja testowa w barwach Polskich Stacji Paliw HUZAR powstała w 2005 r. Od 2006 r. rozpo-
częto nabór uczestników. Sieć HUZAR od początku budowana była przez właścicieli stacji, jako alterna-
tywne rozwiązanie do sieci franczyzowych. Jednym z elementów najbardziej cenionych przez właści-
cieli stacji przynależących do PSP HUZAR jest zachowanie suwerenności i niezależności firmy, która 
jest ich całym dorobkiem. Organizatorem sieci była firma POLpetro została założona w 2000 r., przez 
22 akcjonariuszy posiadających własne stacje paliw. Od 2014 r. marką PSP HUZAR zarządza spółka 
HUZAR PSP S.A.

lantmannen Unibake Poland 
ul. Strużańska 10, 
Stanisławów Pierwszy
05-126 Nieporęt
tel.  (22) 772 40 46, 

(22) 772 42 54
biuro@lantmannen.com
www.lantmannen-unibake.com

Firma Lantmannen Unibake to wiodąca międzynarodowa grupa piekarnicza w Europie, dostarczająca 
wysokiej jakości produkty piekarnicze na rynek detaliczny i gastronomiczny do 60 krajów. Pieczywo 
wypiekane jest w 36 piekarniach na całym świecie. Lantmannen Unibake Poland działa od ponad 30 lat 
na rynku polskim. Pod marką SCHULSTAD oferuje bułki do hamburgerów i hot dogów, klasycznych 
i francuskich, bagietki, bułki do kebaba, pity, croissanty, ciastka i mini ciasteczka duńskie; tosty, san-
dwicze i wiele innych. Pieczywo zarówno mrożone, jak i świeże, z przeznaczeniem do gastronomii i do 
detalu. Firma prowadzi sprzedaż na terenie całej Polski i w Europie.

Petroster 
ul. B. Leśmiana 2, 
30-240 Kraków
tel. (12) 425-26-04
biuro@petroster.pl
www.petroster.pl
www.bioremediacja.org

Producent zabezpieczeń przeciwwybuchowych, zaworów oddechowych i systemów detekcji wycieków 
dla stacji paliw oraz szeroko pojętego przemysłu. Firma z Krakowa z 36-cio letnim doświadczeniem, 
świadczy również usługi w zakresie budowy i serwisu stacji, profesjonalnej regeneracji pomp VRS oraz 
dostaw technologii paliwowych, w tym japońskich dystrybutorów paliwowych Tatsuno. Firma zajmuje 
się również bioremediacją, tj. oczyszczeniem zanieczyszczonej ziemi po stacjach, bazach paliw 
i terenów poprzemysłowych.
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Primulator
ul. Lodowa 128,  
93-232 Łódź
tel. (42) 676-04-4
primulator@primulator.pl
www.primulator.pl

Primulator zapewnia kompleksowe rozwiązania gastronomiczne dla kawiarni, lodziarni, cukierni, piekarni 
i hoteli – od technologicznego wsparcia podczas projektowania lokalu, poprzez wyposażenie w sprzęt, 
kończąc na szkoleniach, przy zapewnieniu najwyższej jakości usług serwisowych dostępnych w systemie 
24/7. Wieloletnia współpraca z klientami sieciowymi pozwoliła nam wypracować optymalne rozwiązania 
dla kącików kawowych i bistro na stacjach paliw, szczególnie w koncepcji C-store, gdzie minimalizacja 
czasu obsługi klienta, niezawodność urządzeń, powtarzalność, a przede wszystkim najwyższa jakość ofe-
rowanych produktów są kluczem do sukcesu.

 

 

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 kate-
gorii 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 sprzedawa-
nych w 150 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów Monin wybierane są wyłącznie wyselekcjono-
wane 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 roz-
wiązania 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.

Tchibo Coffee service Polska
Aleje Jerozolimskie 172,  
02-486 Warszawa
tel. (22) 231-87-77
fax (22) 231-87-68
coffeeservice@tchibo-coffeeservice.pl
www.tchibo-coffeeservice.pl

Firma Tchibo Coffee Service jest dostawcą produktów i usług do hoteli, restauracji, kawiarni, cukierni, 
barów i biur. Oferuje swoim klientom bogaty wybór najwyższej jakości kaw oraz urządzeń do ich przy-
gotowywania, asortymentu dodatkowego, a także serwis techniczny, wsparcie marketingowe oraz 
szkolenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma stała się prawdziwym ekspertem w dziedzinie pro-
fesjonalnego serwowania kawy.

ZBM sA 
ul. Cybernetyki 19B
02-677 Warszawa
tel. (22) 651 06 50
sekretariat@zbm.com.pl
www.zbm.com.pl

ZBM SA spółka consultingowo-inżynieryjna. Inwestor zastępczy o szerokim spektrum działalności od 
koncepcji aż po utrzymanie obiektów budowlanych. ZBM oferuje pełen outsourcing działu inwestycyjno- 
-budowlanego zbudowany specjalnie dla potrzeb konkretnego klienta lub konkretnego zamierzenia 
inwestycyjnego. Inwestor dzięki tej usłudze może mieć do dyspozycji dowolną liczbę kierowników pro-
jektu, działu zakupów, projektantów, inżynierów którzy pod jego marką realizują cele od zakupu działek, 
przez projektowanie, wykonawstwo aż po zażegnanie sporów i roszczeń.  
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