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SPIS TREŚCI

„Pogrożę mu tylko palcem – rzekł, kładąc go na cynglu”

                                                                    Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane

W marcu minęły już dwa lata odkąd po pierwszym szoku nauczyliśmy się 
żyć z pandemią. Czy nadal pamiętamy pierwsze tygodnie zmagania ze 

światowym kataklizmem? Nerwowe śledzenie kanałów informacyjnych, 
pierwsze ujęcia z Chin, prezentujące ludzi padających na ulicach i pospiesznie 
pakujące ich do ambulansów załogi w szczelnie zamkniętych kombinezonach. 

Lęk. Dalej pacjent zero, i kolejne pierwsze przypadki zachorowań w Polsce. 
Puste półki po makaronie, mące i konserwach w marketach. Wykupione 

środki przeciwbólowe, maseczki, rękawiczki i spirytus salicylowy w aptekach. 
Nawet sklepy budowlane „wyczyszczone” ze środków ochrony osobistej. 

Wyliczać można bez końca.

Mimo trudności i mimo bólu – utraty pracy, zdrowia czy, niestety, 
najbliższych – nauczyliśmy się żyć z pandemią.

Aż przyszedł 24 lutego 2022 r. Agresja Rosji na Ukrainę. I pospolite ruszenie 
pojawiło się znowu na stacjach, w sklepach, bankomatach. Dzięki Bogu nie 
tylko z lęku przed kolejnym kryzysem i zagrożeniem. Chciałbym wierzyć, 

że był to bardziej odruch serca, a nie strachu. By pomóc z jednej strony 
2,5 milionom sąsiadów, uchodźców zza wschodniej granicy, z drugiej zaś 
by pomóc tym, którzy pozostali walczyć w piekle na ziemi, jakie rosjanie 

przywlekli ze sobą na ukraińską ziemię.

Miejmy nadzieję, że nasza niezgoda na niesprawiedliwość, jaka spotkała 
Naród Ukraiński, nie przeminie. Że nie nauczymy się żyć obok i pomimo 

wojny, ale wciąż wspólnym wysiłkiem będziemy wspierać naszych sąsiadów 
w ich bohaterskim oporze.

Na szczęście Rosja sama w sobie nie jest jak wirus, czego już niestety nie 
można powiedzieć o rosyjskim myśleniu. Nie dajmy się zastraszyć i zaufajmy 

zasadzie 3S: spokój, sankcje, solidarność (hasło chyba najwcześniej a na 
pewno najczęściej promowane przez Wojciecha Jakóbika, redaktora 

naczelnego portalu biznesalert.pl).

Z wyrazami szacunku,
Edwin Kaniuk

redaktor naczelny magazynu „Stacja Benzynowa & Convenience Store”  
oraz portalu Petrolnet.pl
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Dołącz do nas:
facebook.com/Stacja  
Benzynowa & Convenience Store

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego portalu rynku stacji  
paliw, sklepów convenience, 
konceptów kawowych 
i gastronomicznych oraz 
subskrypcji newslettera
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Obserwuj nas na LinkedIn:
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Poznań
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Rzeszów

Olsztyn

Lublin

Redakcja magazynu „Stacja Benzynowa & Convenience Store” oraz portalu Petrolnet.pl 
prezentuje zestawienie stacji w wybranych lokalizacjach, które w ostatnim czasie zostały 

otwarte na terenie Polski.

Zmiany na RynKU
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AviA GrupA pieprzyk AdAmkA

Adres stacji: Adamka 21, 99-232 Adamka, woj. łódzkie
Lokalizacja: przy DW479
Właściciel: Grupa Pieprzyk
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, warzywniak, koncept 
Pieprzyk Cafe, 
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

CirCle k CzAjowiCe

Adres stacji: ul. Ojcowska 23, 32-089 Czajowice, woj. małopolskie
Lokalizacja: przy DK94
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: miles®95, milesPlus® 95, miles® Diesel, milesPlus® 
Diesel, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, koncept Horizon, myjnia, 
odkurzacz, kompresor
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

CirCle k lublin

Adres stacji: ul. Turystyczna 51C, 20-230 Lublin, woj. lubelskie
Lokalizacja: przy S17
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: miles®95, milesPlus® 95, miles® Diesel, milesPlus® 
Diesel, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, koncept Horizon, odkurzacz, 
kompresor, parking tir
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

CirCle k moskorzew

Adres stacji: Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew, woj. świętokrzyskie
Lokalizacja: przy DK78
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: miles®95, milesPlus® 98, miles® Diesel, milesPlus® 
Diesel, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, koncept Horizon, kompresor, 
prysznic, parking tir
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: restauracja oraz hotel Camelia
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CirCle k redA

Adres stacji: ul. Torowa 1, 84-240 Reda, woj. pomorskie
Lokalizacja: przy DK6
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: miles®95, milesPlus® 98, miles® Diesel, milesPlus® 
Diesel, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, koncept Horizon, kolektura 
Lotto, odkurzacz
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

lotos zAbrze
Adres stacji: ul. Jana Matejki 42, 41-800 Zabrze, woj. śląskie
Lokalizacja: stacja miejska, przy DW902
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, Dynamic 98, ON, Dynamic Diesel, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, koncept gastronomiczny 
Stacja Smaku, 
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: restauracja KFC

moyA biłGorAj

Adres stacji: ul. Zamojska 104, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
Lokalizacja: obsługuje ruch lokalny i tranzytowy
Właściciel: stacja franczyzowa

Dostępność: pon. – sob.6:00-22:00; niedz. 9:00-21:00
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, Caffe Moya, 
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

moyA CekAnowo

Adres stacji: ul. Płocka 24, 09-472 Cekanowo, woj. mazowieckie
Lokalizacja: przy DK62
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, benzyna 98, ON, ON Moya Power, LPG, 
Adblue
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, Caffe Moya, kompresor, 
odkurzacz, kolektura Lotto, punkt odbioru DHL
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

moyA kłobuCk

Adres stacji: ul. Szkolna 156, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie
Lokalizacja: stacja obsługuje ruch lokalny
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON, ON Moya Power, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, Caffe Moya, kolektura Lotto, 
paczkomat InPost
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

moyA kwilCz
Adres stacji: ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 64-420 Kwilcz, woj. 
wielkopolskie
Lokalizacja: przy DK24
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, benzyna 98, ON, ON Moya Power, LPG, 
AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, Moya Caffe, myjnia 
automatyczna, myjnia bezdotykowa, kompresor, odkurzacz, prysznic, 
parking tir
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.
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moyA skopAnie

Adres stacji: ul. Mielecka 1, 39-451 Skopanie, woj. podkarpackie
Lokalizacja: przy DW872
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, benzyna 98, ON, ON Moya Power, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, Caffe Moya, kompresor, 
odkurzacz, paczkomat
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

moyA wolA FilipowskA

Adres stacji: ul. Do Kamienic 6, 32-065 Wola Filipowska, woj. małopolskie
Lokalizacja: stacja obsługuje ruch lokalny, przy DK79
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, benzyna 98, ON, ON Moya Power, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, Caffe Moya, kompresor, 
odkurzacz, myjnia ręczna, parking tir
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

moyA zArzeCze

Adres stacji: ul. Mickiewicza 2B, 37-400 Zarzecze, woj. podkarpackie
Lokalizacja: przy DK19
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, benzyna 98, ON, ON Moya Power, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, Caffe Moya, myjnia ręczna, 
odkurzacz, kompresor
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

moyA express Gostyń

Adres stacji: ul. Leszczyńska 7, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: przy DK12
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON, ON Moya Power
Oferta pozapaliwowa: brak
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

moyA express szCzeCin

Adres stacji: ul. Milczańska 31F, 70-107 Szczecin, woj. 
zachodniopomorskie
Lokalizacja: stacja miejska, przy DK13
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, ON, ON Moya Power
Oferta pozapaliwowa: brak
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: centrum handlowe

orlen wrześniA

Adres stacji: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 56, 62-300 Września, woj. 
wielkopolskie
Lokalizacja: przy rondzie, przy DK12
Właściciel: stacja własna (CODO)
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: Efecta 95, Verva 98, Efecta Diesel, Verva Diesel, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, koncept Stop Cafe, myjnia 
automatyczna, odkurzacz, kompresor, 
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.
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łowymi, w tym także z udziałem 
Skarbu Państwa. Pełnił funkcję pre-
zesa zarządu Grupy Lotos oraz wi-
ceprezesa zarządu Huty Stalowa 
Wola. Był także członkiem zarządu 
w DO & CO Poland i prezesem zarzą-
du Airport Cleaning Service. Posia-
da również doświadczenie zawodo-
we na kierowniczych stanowiskach. 

Pracował m.in. w Petrolot (obecnie 
Orlen Aviation), a także jako dyrek-
tor pionu zarządzania marżą zmien-
ną i produkcją w PGNiG Termika.
Członek rady nadzorczej Polskiego 
Holdingu Nieruchomości. Ponadto, 
zasiadał w radach nadzorczych m.
in.: ZEM Łabędy, Jelcz oraz Lotniczy 
Catering Service. n

Paweł Majewski kierował pracami 
zarządu Polskiego Górnictwa Naf-
towego i Gazowego od 12 
listopada 2020 r. Zastą-
pił na tym stanowi-
sku Jerzego Kwie-
cińskiego. Wcze-
śniej w okresie od 
30 stycznia do 11 
listopada 2020 ro-
ku, był prezesem 
Grupy Lotos.

Jest absolwentem Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego. Ukończył studia 
podyplomowe Executi-

ve Master of Business 
Administration 

(MBA) na Wyższej 
Szkole Menadżer-
skiej w Warszawie.
Posiada doświad-

czenie w zarządza-
niu spółkami kapita-

Zbigniew Leszczyński jest absol-
wentem Uniwersytetu Warszawskie-
go na kierunku Rachunkowość i Fi-
nanse. Ukończył podyplomowe stu-
dia Zarządzanie Spółką na Rynku 
Unii Europejskiej w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie, Projekto-
wanie i Eksploatacja Sieci 
Komputerowych na 
Uniwersytecie Miko-
łaja Kopernika w To-
runiu oraz Zarzą-
dzanie Projektami 
w Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i 
Zarządzania im. Le-
ona Koźmińskiego.
Posiada bogate doświad-
czenie menedżerskie w branży pali-
wowej. Związany z Grupą Orlen 
przez okres kilkunastu lat, odpowia-
dał m.in. za logistykę, budowę i roz-
wój sieci stacji paliw oraz sprzedaż i 

rozwój hurtowej sprzedaży produk-
tów rafineryjnych i petrochemicz-
nych. Wdrożył także wiele strategicz-
nych dla koncernu projektów.
W przeszłości pełnił również m.in. 
funkcję prezesa zarządu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Opolu, prezesa 

zarządu Rynex, prezesa za-
rządu Wisła Płock oraz 

dyrektora pionu ds. 
sprzedaży i marke-
tingu w Kompanii 
Węglowej. Prowa-
dził także własną 

działalność gospo-
darczą w zakresie do-

radztwa, nadzoru oraz 
prowadzenia projektów.

Zbigniew Leszczyński sprawował 
funkcję przewodniczącego RN Orlen 
Deutschland, przewodniczącego 
oraz członka RN Unipetrol oraz prze-
wodniczącego RN Orlen Paliwa. n

zbiGniew leszCzyński 
w zArządzie unipetrolu
Z dniem 2 lutego br. Zbigniew Leszczyński został powołany w skład 
zarządu Unipetrol – spółki z Grupy Orlen. 27 stycznia br. złożył rezygnację 
z pełnienia funkcji członka zarządu PKN Orlen. Swoje obowiązki na tym 
stanowisku pełnił w okresie od 8 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2022 r.

Nowa prezes zarządu PGNiG po-
siada wieloletnie doświadczenie 
w zarządzaniu na szczeblu korpora-
cyjnym. Zarówno w sektorze ener-
getycznym, oil&gaz jak i w sektorze 
bankowym.

Od 16 lipca 2021 roku pełniła funk-
cję prezesa zarządu Energa 
nadzorując całą Grupę 
Kapitałową Energa  
i kluczowe projekty 
strategiczne. Za-
rządzała realizacją 
przyjętej strategii 
Grupy Energa oraz 
procesem integra-
cji z Grupą Orlen.

Wcześniej sprawo-
wała funkcję wiceprezesa 
zarządu ds. korporacyjnych Energa, 
zarządzając majątkiem strategicz-
nym. Nadzorowała również proce-
sy z zakresu fuzji i przejęć. Odpowia-
dała także za nadzór korporacyjny 
i właścicielski w Grupie oraz zarzą-
dzanie ładem korporacyjnym.

Od 2018 roku związana była 
z PKN Orlen, najpierw jako dyrektor 
biura relacji inwestorskich. Następ-
nie pracowała jako dyrektor wyko-
nawczy ds. strategii, innowacji i re-
lacji inwestorskich. Na tym stanowi-

sku nadzorowała m.in. opracowa-
nie i wdrażanie strategii PKN Orlen 
do 2030 roku. Odpowiadała rów-
nież za realizację projektów strate-
gicznych oraz inwestycje kapitało-
we. Nadzorowała także kształtowa-
nie i prowadzenie polityki informa-

cyjnej i relacje z uczestnikami 
rynku kapitałowego. 

Nadzorowała przy-
gotowanie i wdro-

żenie strategii de-
karbonizacji oraz 
strategii wodoro-
wej.

W latach 2016- 
   -2017 nadzorowa-

ła obszar bankowości 
prywatnej, a na stę pnie ban-

kowości korporacyjnej na stanowi-
skach dyrektora poszczególnych 
departamentów w Banku Ochrony 
Środowiska. Z bankowością była 
związana od 2002 roku, pełniąc 
funkcje menedżerskie w Plus Ban-
ku i Invest Banku. Wcześniej była 
także kierownikiem ds. kluczowych 
klientów w  ComputerLand. W la-
tach 1998-2001 pracowała w Banku 
Współpracy Europejskiej, odpowia-
dając za relacje z kluczowymi klien-
tami Banku. n

iwonA wAksmundzkA-
olejniCzAk prezesem 
zArządu pGniG
1 Rada Nadzorcza PGNiG zakończyła postępowanie konkursowe na 
stanowisko prezesa zarządu spółki. Od 9 kwietnia br. zarządem spółki 
pokieruje Iwona Waksmundzka–Olejniczak. Dotychczas pracowała jako 
prezes należącej do Grupy Orlen spółki Energa. Była także dyrektorem 
wykonawczym ds. strategii, innowacji i relacji inwestorskich PKN Orlen – 
czytamy w komunikacie PGNiG.

pAweł mAjewski  
złożył rezyGnACję
Paweł Majewski zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa PGNiG w piątek 
25 marca br. Spółka ani jej prezes nie podali przyczyn rezygnacji ze 
stanowiska. Przypomnijmy, że wcześniej, w okresie od 30 stycznia 
do 11 listopada 2020 roku, Majewski był prezesem Grupy Lotos.
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Umowa akwizycji 25 stacji na 
Słowacji już została podpisana. 
Proces przejęcia powinien rozpo-
cząć się w czerwcu br. po uzyska-
niu zgody słowackiego urzędu mo-
nopolowego. Wszystkie stacje pa-
liw na Słowacji docelowo będą 
funkcjonowały pod marką  Orlen 
w efekcie prowadzonego sukce-
sywnie procesu rebrandingu.

Kolejne 25 nowych stacji paliw 
na Słowacji, które trafi do Grupy Or-
len to obiekty ekspresowe, a więc 
obowiązuje na nich samoobsługa. 
Dlatego, ze 
wzglę-
du 

na 
swój 
charakter, 
docelowo będą one funkcjonowa-
ły pod marką Orlen Express. Kie-
rowcy otrzymają finalnie dostęp 
do pełnej oferty paliw Verva i Efec-
ta. Opłaty będzie można dokonać 

za pomocą kart płatniczych lub pa-
liwowych przy użyciu specjalnego 
panelu przy dystrybutorze.

Prowadzone w ramach Grupy 
Orlen procesy akwizycyjne stacji 
paliw uzupełniają działania zmie-
rzające do budowy jednej silnej 
multienergetycznej firmy, z mocną 
pozycją konkurencyjną w regionie 
Europy Środkowo-Wscho dniej.

Z kolei realizacja środków zarad-
czych w ramach procesu fuzji PKN 
Orlen i Grupy Lotos oznacza wejście 
na nowy rynek poprzez przejęcie 

144 stacji paliw na Węgrzech 
    oraz dalsze umacnianie 

   pozycji na Słowacji 
w związku z zaku-

pem aż 41 obiek-
tów. Oznacza  

   to, że w mo- 
        mencie 

realizacji 
wszystkich 

ogłoszo- 
    |nych pla-

nów akwizy-
cyjnych, w ra- 

    mach Grupy 
      Orlen będzie 

   działać łącznie 88 
stacji paliw na Słowacji.

W sumie do końca 2030 
r. w regionie Europy Środkowo-

Wschodniej pod marką Orlen bę-
dzie działać co najmniej 3,5 tysią-
ca stacji, w tym udział stacji zagra-
nicznych w całej sieci ma wzrosnąć 
z 37 proc. do 45 proc. n

Możliwość szybkiej i bezgotów-
kowej płatności to idealna wizja za-
równo dla kierowców, jak 
i managerów floty.  
Pozwala zaosz-
czędzić cenny 
czas spę-  
dzany do-
tychczas 
w kolej-
ce. Wy-
godne 
rozwią-
zanie 
Shell 
SmartPay 
pozwala 
uiścić opłaty  
w wygodny i bez-  
pieczny sposób za pomocą 
jednego narzędzia. Transakcji moż-
na dokonać za pośrednictwem 
urządzenia mobilnego, bez ko-
nieczności opuszczania pojazdu 
i  okazywania karty. SmartPay to 
wyjście naprzeciw potrzebom kie-
rowców flotowych, ułatwiające im 
codzienną pracę dzięki dostępnej 
technologii.

Usługa Shell SmartPay współpra-
cuje z aplikacją Shell ClubSmart. 
Można w niej wyszukać m.in. stacje 
Shell w najbliższym sąsiedztwie, 
zbierać punkty oraz otrzymywać 
specjalne oferty.

Karta paliwowa Shell Card jest 
dedykowana wszystkim flotom 
niezależnie od ich wielkości. Jest 
ona akceptowana na ponad 38 tys. 
stacjach Shell i partnerskich w Eu-
ropie. A w Polsce w ponad 950 punk-
tach: Shell i Lotos. Shell Card oprócz 
możliwości mobilnej bezgotówko-
wej płatności za paliwo oferuje wie-
le innych rozwiązań. Karta pozwa-
la na uiszczanie opłat za przejazdy 
drogami, tunelami i mostami. Do-

datkowo dzięki partnerstwu z Tra-
vis przewoźnicy mogą zarezerwo-

wać takie usługi jak parkingi, 
mycie i naprawa cię-

żarówek oraz cy-
stern. Zapłacą 

za nie kartą 
paliwową. 
Dzięki in-

nowa-
cyjnej 

techno-
logii  

Chip&Pin 
  oraz do-
datkowym 

zabezpiecze-
niom weryfika-

cyjnym właściciele 
flot mogą czuć się pewnie 

i bezpiecznie. W ramach użytkowa-
nia karty, zarządcy flot mogą korzy-
stać z nowoczesnej platformy in-
ternetowej Shell Fleet Hub. Dzięki 
niej mogą kontrolować wydatki 
i zużycie paliwa, generować rapor-
ty czy określać limity. Z Shell Card 
w łatwy sposób można odzyskać 
też podatek VAT i akcyzę z 31 krajów.

Z początkiem roku Shell wystar-
tował z pionierskim rozwiązaniem 
na polskim rynku – kartą paliwową 
Shell Card EV. Można nią zapłacić 
zarówno za paliwo, jak również za 
ładowanie samochodu elektryczne-
go czy hybrydowego. Dzięki współ-
pracy z GreenWay, EV+ i Ionity, Shell 
Card EV jest akceptowana w ponad 
1000 punktów na terenie całego 
kraju oraz ponad 260 000 punktów 
ładowania w Europie, wliczając su-
perszybkie ładowarki o  mocy do 
350 kW! Użytkownicy karty mogą 
korzystać też z wygodnej aplikacji 
Shell Recharge. Umożliwia ona 
znajdywanie najbliższych punktów 
ładowania, uzyskiwanie aktualnych 

informacji o taryfach, prędkościach 
i dostępności punktów czy pod-

gląd przewidywanego czasu łado-
wania i kosztu. n

GrupA orlen podwoi  
liCzbę stACji pAliw  
nA słowACji
Grupa Orlen zwiększy sieć stacji paliw na Słowacji o 25 nowych obiektów. 
W efekcie podpisanej umowy, Koncern będzie właścicielem łącznie 
47 stacji i umocni pozycję w gronie liderów sprzedaży detalicznej na tym 
rynku. Nowe stacje będą zlokalizowane na terenie całej Słowacji m.in. 
w Bratysławie czy Koszycach, co ułatwi dalsze wzmacnianie 
rozpoznawalności marki Orlen.

nowA usłuGA shell smArtpAy 
dlA klientów biznesowyCh
Shell wprowadza nowe rozwiązanie SmartPay dostępne dla klientów 
posiadających kartę paliwową Shell Card. Dzięki niemu w wygodny i szybki 
sposób kierowcy flotowi bezgotówkowo zapłacą za tankowanie bez 
konieczności wchodzenia do sklepu.

10 STaCja BEnzynowa marzec-kwIecIeń 

PaNOrama



11STaCja BEnzynowamarzec-kwIecIeń 

W listopadzie 2021 r. Anwim pod-
pisał umowę nabycia udzia-
łów The Fuel Company 
Holding BV (TFC). 
Po spełnieniu 
określonych 
w tej umowie 
tzw. „warun- 
ków zawiesza-
jących”, 29  
marca 2022 r., 
Anwim nabył  
prawo własności  
90  proc. udziałów TFC. 

Wartość nabytych udziałów wynio-
sła ponad 9 mln EUR.

Przejęcie spółki TFC 
i poszerzanie usług  

flotowych na Eu-
ropę jest kom-
plementarne  
    z rozwojem 
  programu 
    Moya Firma.   

    Składają się na 
   niego obecnie 

      karty paliwowe 
i aplikacja mobilna. n

Stacja Lotos SF820 MOP Mała Ho-
landia prowadzi działalność pod ad-
resem: Dworek 8E, 82-103 Dworek, 
w woj. pomorskim. W swojej ofercie 
posiada zarówno wszystkie podsta-
wowe typy paliw płynnych, jak i pa-
liwa premium marki Dynamic. 
Umożliwia także tankowanie do-
datku AdBlue. W ramach 
usług pozapaliwo-
wych podróżni 
mogą skorzy-
stać: ze skle-
pu conve- 
nience, 
prysznica, 
odkurzacza, 
kompresora, 
parkingu tir, 
kolektury Lotto. 
Stacja akceptuje 

większość kart flotowych obsługi-
wanych w ramach sieci Lotos. Jest 
czynna całą dobę przez siedem dni 
w tygodniu.

Według przedstawicieli Grupy 
Lotos to już piąte otwarcie franczy-
zowej restauracji Subway na stacji 
sieci w tym roku. W ramach rozwo- 

      ju usług pozapaliwo-
wych Lotos zwięk-

sza dostępność 
oferty przygo-

towywanych 
   na miejscu 

sandwiczy, 
sałatek i wra- 
   pów przy 

głównych 
    szlakach ko-

munikacyjnych 
w kraju. n

Anwim sFinAlizowAł 
przejęCie the Fuel CompAny
Anwim, właściciel sieci stacji paliw Moya, nabył 90 proc. udziałów 
The Fuel Company Holding BV. Holenderska spółka jest emitentem 
i operatorem kart paliwowych TFC. Celem akwizycji jest umożliwienie 
użytkownikom programu Moya Firma prostego, bezgotówkowego 
tankowania poza granicami Polski. Rozwiązanie umożliwi także rozliczanie 
opłat drogowych, szybki zwrot podatku i akcyzy za zakupione paliwo. 
Pozwoli także znacznie poszerzyć portfel klientów flotowych GK Anwim.

47 subwAy w sieCi lotos
Jak dowiedziała się nasza redakcja, w lutym na stacji paliw Lotos MOP 
Mała Holandia sieć otworzyła restaurację Subway. Obiekt znajduje się 
przy trasie S7 na odcinku Gdańsk – Nowy Dwór Gdański.
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W 2021 roku Grupa Orlen wypra-
cowała ponad 10 mld zł zysku net-
to. Jednocześnie przeznaczyła na 
inwestycje rekordowe 9,9 
mld zł. W tym czasie 
w zakładzie w 
Trzebini za-
kończyła 
się bu-
dowa 
pierw-
szej 
w Pol-
sce 
i naj- 
więk-
szej w 
Europie 
instalacji do 
produkcji eko-
logicznego glikolu. 
Koncern oddał do użytku 
także nowoczesne Centrum Badaw-
czo-Rozwojowe w Płocku. Kontynu-
ował również rozbudowę instalacji 
do produkcji nawozów azotowych 
we Włocławku. Jednocześnie trwa-

ła budowa instalacji Visbreakingu w 
Płocku, która znacząco zwiększy 
uzysk produktów lekkich, czyli ben-

zyny i oleju napędowego.
Jeśli zapropono-

wana przez za-
rząd PKN Or-

len wyso-
kość dy-

widen- 
  dy za 
  2021 
  rok 
 spo- 

 tka  
się z ak-

ceptacją 
ZWZ spół-

ki, w drugiej 
 połowie tego 

 roku koncern wy- 
 płaci swoim Akcjonariu-

szom blisko 1,5 mld zł. Zarząd kon-
cernu na dzień dywidendy zapro-
ponował 10 sierpnia 2022 roku, a na 
dzień wypłaty dywidendy 3 paź-
dziernika 2022 roku. n

lotos rozwijA oFertę  
menu pełne smAku
W ofercie restauracyjnej Cafe Punkt pojawiły się nowe dania. Klienci 
mogą spróbować m.in. sznycla przygotowanego na różne sposoby, 
pierogów z kurkami, łososia na warzywnym kaszotto czy gofrów 
drożdżowych. Jeszcze przed majówką oferta pojawi się na wszystkich 
stacjach Lotosu z ofertą restauracyjną.

Sklep działa całą dobę, jego po-
wierzchnia wynosi 92 mkw. Dostęp-
ne są dwa 
sta-

nowi- 
ska kasowe oraz duży parking dla 
tirów. Klienci mogą zamawiać gorą-

ce napoje i ciepłe dania przygoto-
wywane na miejscu w Bean Tree 
Cafe. W ofercie konceptu są też hot 
dogi, zapiekanki i pizza wypiekana 

 ze świeżych składników jak 
w pizzerii. Posiłki można zjeść 

w strefie jadalnianej przy 
stolikach.

Spar Express to format 
convenience, który speł-
nia podstawowe potrze-
by klientów. Strefy relak-

su w sklepach są wygod-
nym miejscem do jedze- 

      nia, picia i odpoczynku.  
     Placówki są czynne 365 dni 

w roku.
Sieć stacji paliw Avia, zarządzana 

przez Grupę Unimot, liczy już po-
nad 90 obiektów w całej Polsce. n

Pierwszy raz nowa odsłona oferty 
restauracyjnej Cafe Punkt została 
uruchomiona na stacji MOP w Olsz-
tynku. Motywem przewodnim ofer-

ty „Menu Pełne Smaku” jest sznycel 
przygotowany na różne sposoby. 
Klienci mogą skomponować danie 
tak, jak lubią. Do wyboru jest mięso 

wieprzowe lub z indyka, panierka 
klasyczna z ziołami lub pikantna, 
chrzan w czterech odsło-
nach smakowych – 
ze śliwką, ostry z 
chilli, z miętą 
lub z bura-
kiem oraz 
dodatki. 
Do tego 
ziemnia-
ki, frytki, 
gratin 
(zapie-  
kanka  
ziemniacza-
na), kaszotto 
warzywne, mar- 
chewka z groszkiem za-
smażana i na parze, kapusta zasma-
żana lub mieszanka pikli.

Oprócz tradycyjnego dania obia-
dowego ze sznyclem, w menu po-
jawia się także kanapka w formie 

burgera, naleśnik i sałatka – wszyst-
ko ze sznyclem! Na najmłodszych 

klientów czeka sznycelek 
drobiowy w zestawie 

z frytkami i wa-
rzywami z pary. 

Nowościami 
   w ofercie 
   restaura- 
  cyjnej są 
 także 
 pierogi 

 z  kurka- 
  mi i łosoś 

na warzyw- 
  nym kaszot-

to. Dołączyły do 
niej także przygo- 

   towywane na miejscu 
naleśniki oraz gofry drożdżowe.

W menu pozostały dotychczasowe 
bestsellery: zupy (gulaszowa, flaki, 
żurek), śniadania oraz dania obiado-
we – golonka i udko z kurczaka. n

pkn orlen plAnuje 
przeznACzyć nA dywidendę 
1,5 mld zł
Zarząd PKN Orlen zarekomendował wypłatę dywidendy za 2021 rok 
na poziomie 3,5 zł na akcję. Jej wysokość jest zgodna z przyjętą przez 
koncern polityką dywidendy i jednocześnie stanowi odzwierciedlenie 
bardzo dobrych wyników finansowych Grupy Orlen. Finalną decyzję 
o wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
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piąty spAr express  
nA stACjACh pAliw AviA
Piąty sklep Spar Express na stacjach paliw Avia został otwarty w Gorzkowie, 
w województwie małopolskim. To kontynuacja współpracy obu marek, 
realizowana w ramach pilotażu na pięciu stacjach Avia. W grudniu 2021 roku 
otwarte zostały sklepy w Poznaniu przy ul. Juraszów i w Bielsku Białej przy 
ul. Żywieckiej, a w styczniu w Poznaniu przy ul. Mieszka oraz ul. Grunwaldzkiej.





unimot uruChAmiA dostAwy 
oleju nApędoweGo przez 
terminAl w dAnii
Grupa Unimot dywersyfikuje kierunki dostaw oleju napędowego 
i wykorzysta w tym celu terminal Gulfhavn w Danii. Unimot zakontraktował 
już pierwszą dostawę diesla z Bliskiego Wschodu, która przez terminal 
w Danii trafi do Polski już w kwietniu.

GreenwAy zmieniA Cennik 
łAdowAniA sAmoChodów 
elektryCznyCh
GreenWay dostosowuje cennik usług ładowania do wzrostu kosztów energii, 
rosnącej inflacji oraz coraz wyższych kosztów pracy. Pomimo wzrostu cen 
klienci korzystający z programów abonamentowych nadal będą płacić za kWh 
najmniej na rynku. Nowy cennik GreenWay obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

kolejne szybkie łAdowArki 
nA stACjACh shell
Shell poszerzył sieć stacji dużej mocy do ładowania samochodów 
elektrycznych o dwa nowe punkty. Tym razem są zlokalizowane przy 
autostradzie A2 w województwie łódzkim. Kierowcy mogą naładować 
swoje auta na stacji w Niesułkowie oraz w Nowostawach. Dzięki szybkim 
ładowarkom o mocy do 350kW ładowanie może trwać nawet o 7 razy 
krócej w porównaniu do standardowych rozwiązań dostępnych przy 
autostradach. Łącznie w Polsce funkcjonuje już obecnie 12 szybkich 
ładowarek Shell-Ionity na 6 stacjach.

Zmiana cennika GreenWay jest 
spowodowana ponad 100 proc. 
wzrostem cen rynkowych energii 
elektrycznej w ciągu ostatniego 
roku. Wpłynęły na nią 
także: wzrost opłat 
za dystrybucję 
energii oraz wy- 
soka inflacja 
skutkująca 
wzrostem  
pozostałych 
kosztów. Śred-
ni wzrost cen za 
kilowatogodzinę 
dostarczanej ener-
gii wyniósł 16 proc. Na-
tomiast opłaty abonamentowe w 
programach cenowych Energia Plus 
i Max wzrosły o 14 proc. Mimo wyż-
szych cen GreenWay utrzyma naj-
niższą na polskim rynku stawkę za 
1 kWh ładowania auta w abona-
mentach Energia Plus i Max.

Równocześnie GreenWay upro-
ścił strukturę cennika za ładowanie 

w zależności od mocy stacji. Opłaty 
określono dla trzech kategorii: dla 
stacji AC, stacji DC o mocy mniejszej 

lub równej 100 kW, oraz stacji 
DC o mocy wyższej niż 

     100 kW. Ważną –  
     i postulowaną 

wcześniej przez 
klientów sieci 
– zmianą, jest 
podniesienie 
opłat za czas 

postoju samo-
chodu przy sta-

cji ładowania po 
przekroczeniu limi-

tu bezpłatnych minut na 
stacjach AC oraz ujednolicenie tego 
limitu na stacjach DC dla wszystkich 
planów cenowych. Celem tego dzia-
łania jest ograniczenie blokowania 
miejsc postojowych przy stacjach.

W ramach Tarczy Antyinflacyjnej, 
od lutego br. GreenWay w cenniku 
stosuje tymczasowo obniżoną do 
5 proc. stawkę podatku VAT. n

Głębokowodny terminal paliwo-
wy Gulfhavn umożliwia wyładunek 
oleju napędowego z największych 
tankowców przypływających do 
Europy z innych kierunków niż Ro-
sja. Daje możliwość dalszego trans-

portu paliwa do Polski, także – w ra-
zie potrzeby – do wszystkich innych 
portów w basenie Morza Bałtyckie-
go. Trzy zbiorniki o łącznej pojem-
ności 127 tys. m sześc., które wyna-
jął Unimot, będą do jego dyspozy-

cji od 15 kwietnia br. Pierwsze do-
stawy surowca o wolumenie 70 tys. 
m sześc. dotrą do terminala w dniach 
17-21 kwietnia. Firmy zawarły umo-
wę na korzystanie ze zbiorników w 
terminalu Gufhavn w Danii na rok, 
z możliwością jej przedłużenia.

Możliwości przeładunkowe ter-
minala pozwalają na zaspokojenie 
w pełni potrzeb importowych ole-
ju napędowego do Polski. Nie tylko 
chodzi tu o wolumeny obecnie re-
alizowane przez Unimot. Zainicjo-
wana współpraca stwarza dodatko-
we możliwości tradingowe. Grupa 
Unimot poszukuje kolejnych alter-

natywnych źródeł dostaw surow-
ców, by móc jak najszybciej unieza-

leżnić się od importu surowców 
z Rosji. n

Obydwie stacje są zlokalizowane 
przy autostradzie A2, w bliskiej od-
ległości od węzła A1, co stanowi 
ważny punkt na mapie Polski. Sta-
cja MOP Niesułków jest położona w 
kierunku Warszawy, a Nowostawy 
w kierunku Poznania. Na każdej sta-
cji znajdują się dwie ładowarki o 
mocy do 350 kW. Stanowiska posia-
dają możliwość zainstalowania 
dwóch kolejnych w każ-
dym z tych punktów.

Na stacji Shell 
MOP Niesułków 
oraz MOP No-
wostawy  
klienci mogą 
nie tylko nała-
dować auto. 
Mogą tam rów- 
nież skorzystać 
 z hotelu i samoob-
sługowej pralko-su-  
szarki firmy Break&Wash czyn-
nej całą dobę. Wizyta na stacji to 
również okazja, by zjeść w bistro lub 

napić się kawy z ekspresu kolbowe-
go w ramach autorskiego koncep-
tu kawiarniano-gastronomicznego 
Shell Café. Shell oferuje dwie mie-
szanki kawy – espresso lub lungo, 
a napój jest serwowany przez bari-
stów.

Poza stacjami w Niesułkowie i No-
wostawach, ładowarki Shell-Ionity 
znajdują się również w punktach 

MOP Olsze-Wschód i Za-
chód, w Kaszewach 

Kościelnych oraz 
       w Świecku. 

   Wszystkie są 
zlokalizowane 
przy autostra-
dach, aby za- 

    pewnić jak 
największą wy- 

   godę kierow-
com. W najbliższym 

    czasie Shell planuje 
również wystartować w Pol-

sce z ładowarkami własnymi o mocy 
ok. 150+ kW. n
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Więcej niż dobre paliwa.

Rozwijaj biznes z siecią stacji paliw MOYA

Współpraca
partnerska

Uszlachetniony
ON MOYA Power

Rozpoznawalna
marka MOYA

Atrakcyjna
oferta Caffe MOYA

+48 506 286 260 | www.moyastacja.pl

Wsparcie
marketingowe

Dołącz do MOYA!



Kamil KobylańsKi

AgnieszkA Samel-Gorzela

Dyrektor Biura Jakości Sieci StacJi Paliw PkN orleN

oraz

KierowniK Działu StanK Działu StanK DarDów i relacji z Klientami Sieci Detalicznej PKn orlen, 

ambaSaDorKa marKi PracoDawcy PKn orlen

Orlen wyznacza 
standardy
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IIle stacji Orlen jest w Polsce?
K.K. Rozwijamy naszą sieć bardzo dynamicznie. Na koniec 

2021 roku działało w niej ok. 1 800 stacji, z czego ok. 75 proc. to 
stacje własne, a 25 proc. franczyzowe. W 2022 roku zakładamy dal-
szy wzrost, m.in. poprzez uruchamianie nowych obiektów w atrak-
cyjnych lokalizacjach. 

Czy Biuro Jakości Sieci Stacji Paliw PKN Orlen, którym Pan zarządza, 
oprócz nadzoru nad krajową siecią, będzie także odpowiedzialne za 
nadzorowanie jakości stacji na zagranicznych rynkach? Czy może te 
same kompetencje będą rozwijane w innych spółkach Grupy Orlen?

K.K. Ujednolicamy standardy, jakość usług oraz obsługi na 
wszystkich naszych stacjach. Rozpoczęcie działalności na nowych 
rynkach i związana z tym potrzeba wdrożenia standardów naszej 
sieci będzie dla nas wyzwaniem, któremu, oczywiście, w pełni 
sprostamy. Biuro Jakości Sieci Stacji Paliw będzie włączone w pro-
ces standaryzacji całej sieci. On zresztą już trwa. Na przykład 
spółka Orlen Deutschland wprowadza na kolejnych swoich sta-
cjach logotyp Orlenu. W ten sposób wzmacniamy rozpoznawal-
ność marki Orlen. Efekty już widać. Niemieccy klienci chętnie 
wybierają nasze stacje, ponieważ kojarzą je z profesjonalizmem, 
wysoką jakością usług i produktów.

Przy ilu stacjach Orlen funkcjonują sklepy convenience oraz koncep-
ty Stop Cafe?

K.K. Naszym flagowym konceptem jest Stop Cafe 2.0. Mamy już 
ok. 900 takich punktów w Polsce. Co roku zwiększamy ich udział 
w sieci. W 2022 roku pozyskamy nowe lokalizacje oraz będziemy 
kontynuowali rebranding już istniejących starszych formatów – 
Stop Cafe i Stop Cafe Bistro do wersji Stop Cafe 2.0.

W konkursie Stacja Benzynowa Roku 2018, współorganizowanym 
przez naszą redakcję, stacja Orlen zlokalizowana przy ul. Marcin-
kowskiego na warszawskiej Pradze zwyciężyła w kategorii „Sklep 
convenience na stacji benzynowej”.  To otwarty w 2017 roku zmoder-

nizowany obiekt, który ze względu na ograniczenia w przestrzeni 
został wyposażony w piętrowy pawilon handlowy. Czy to jedyny 
taki obiekt w sieci?

K.K. Mamy kilka takich stacji w Polsce, w tym jedną w Warsza-
wie. Decydujemy się na takie projekty tylko w wyjątkowych sytu-
acjach, wynikających z lokalizacji stacji lub możliwości modernizo-
wanego obiektu. Co do zasady staramy się jednak, żeby standard 
dotyczył nie tylko obsługi i jej jakości, ale także infrastruktury. 

Czy podczas nowych inwestycji lub podpisywania umów z kolejny-
mi partnerami segmentują Państwo swoją sieć, wyróżniając w niej 
np. obiekty typu premium?

A.S.G. Hasło premium traktujemy jako wyznacznik standardu, 
który chcemy, by obowiązywał w całej naszej sieci. Dążymy do 
tego, aby wszystkie stacje funkcjonowały na podobnym poziomie 
w zakresie usług convenience, oferty gastronomicznej, czy też ele-
mentów identyfikacji wizualnej. Klienci mają dzisiaj bardzo wyso-
kie oczekiwania, co wiąże się z dynamicznym rozwojem technolo-
gicznym, dostępnością usług, pojawianiem się rozwiązań zwięk-
szających wygodę konsumentów.

Czy dzielą Państwo swoją sieć na formaty, np. według kryterium 
rozbudowania poszczególnych usług?

K.K. Z badań, które przeprowadzamy, wynika, że dla większości 
klientów bardzo ważna jest szybka obsługa. Dlatego zadbaliśmy 
o ofertę i rozwiązania dla tych, którzy chcą tylko błyskawicznie 
zatankować i odjechać. Jednocześnie mamy bogatą ofertę dla 
klientów, którzy po zatankowaniu chcą spokojnie wypić kawę, 
smacznie zjeść, odpocząć. W pełni odpowiadamy na te potrzeby. 

Czy wprowadzenie przez Orlen stacji samoobsługowych byłoby 
przede wszystkim umotywowane przyspieszeniem procesu sprze-
dażowego i obsługi kierowców?

A.S.G. Klienci oczekują przede wszystkich trzech rzeczy: wyso-
kiej jakości obsługi i produktów, szybkiego tankowania oraz 

PKN Orlen, zgodnie ze strategią, buduje koncern multienergetyczny, którego silnym 
filarem jest segment detaliczny. O wyzwaniach związanych z rozwijaniem oferty 

pozapaliwowej, wdrażaniem konceptów kawowo-gastronomicznych Stop Cafe 2.0 oraz 
inwestycjach w innowacyjne rozwiązania mówią: Kamil Kobylański, Dyrektor Biura 
Jakości Sieci Stacji Paliw PKN Orlen oraz agnieszka samel-Gorzela, Kierownik Działu 

Standardów i Relacji z Klientami Sieci Detalicznej PKN Orlen, Ambasadorka Marki 
Pracodawcy PKN Orlen.

rozmawiał
EDWin KAniUK
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dostępności innowacyjnych rozwiązań. Według badań, nieustan-
nie najważniejsza jest wysoka jakość paliwa. Kolejnym ważnym 
czynnikiem jest poziom obsługi. Ma to bardzo duży wpływ na 
wybór stacji. Równocześnie obserwujemy, że wraz ze spadkiem 
wskaźników zadowolenia związanego z szybkością obsługi, spa-
dają wskaźniki dotyczące poziomu obsługi i zadowolenia z niej. 
Dlatego poszukujemy i sprawdzamy dostępne na rynku rozwiąza-
nia, które pomogą nam obsługę przyspieszyć.

W jaki jeszcze sposób planują Państwo zwiększać szybkość obsługi 
na stacjach Orlen?

K.K. Wdrożyliśmy wiele rozwią-
zań, które znacząco przyspieszyły 
obsługę klientów. Mogą oni np. 
korzystać z aplikacji Orlen Vitay, w 
której dostępny jest moduł Orlen 
Pay, czyli możliwość płatności za 
paliwo przy dystrybutorze. 

Ilu użytkowników skupia aplikacja? 
A.S.G. Aktualnie mamy blisko 

500 tys. użytkowników i stale ich 
przybywa. 

Czy płatności za pośrednictwem 
aplikacji są możliwe na wszystkich 
stacjach sieci?

K.K. Oczywiście. Wystarczy zain-
stalować w smartfonie aplikację, 
podpiąć do niej kartę płatniczą i już 
można samemu, bezobsługowo 
dokonywać płatności. 

Czy w Państwa sieci działają inne 
rozwiązania przyspieszające doko-
nywanie płatności?

K.K. Na około 400 stacjach, na 
których zaobserwowaliśmy szcze-
gólnie duże natężenie ruchu, uru-
chomiliśmy funkcję mobilnego 
kasjera. To pracownik stacji wypo-
sażony w tablet z mobilną aplikacją 
kasową, drukarkę fiskalną oraz ter-
minal płatniczy POS, który przyj-
muje płatności za paliwo bezpo-
średnio na podjeździe, po zatanko-
waniu. To udogodnienie, które 
pozwala na szybkie zwolnienie dys-
trybutora kolejnemu kierowcy. 
Wśród rozwiązań, które uspraw-
niają obsługę klientów na stacjach 
Orlen, jest też kolejkowanie nalewu. 
Dzięki temu kierowcy, którzy zatan-
kują samochód, a za paliwo zamie-
rzają zapłacić przy kasie, mogą od 
razu przeparkować auto na wolne 

miejsce parkingowe, zwalniając dystrybutor innemu klientowi. To 
możliwie, ponieważ na stacjach Orlen dystrybutor nie blokuje się 
na czas płatności pierwszego klienta, co pozwala kolejnemu kie-
rowcy natychmiast skorzystać z tego samego stanowiska. To funk-
cjonalność, która jest dostępna na wszystkich stacjach Orlen.

A co z mobilnym kasjerem? Czy tacy pracownicy pojawiają się sezo-
nowo, czy może cała załoga jest przeszkolona, żeby w momencie 
największego natężania ruchu wyjść do klientów?

K.K. Analizując piki sprzedażowe oraz piki ruchu klientów 
wiemy, w jakich godzinach udostępnić usługę mobilnego kasjera.

Kamil Kobylański i Agnieszka Samel-Gorzela oraz Edwin Kaniuk
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Jakie innowacyjne rozwiązania oferuje klientom Orlen?
A.S.G. Standardem na naszych stacjach są samoobsługowe eks-

presy do kawy, natomiast w wybranych lokalizacjach zainstalowa-
liśmy ekspresy z opcją płatności prepaid. Dzięki temu klienci, któ-
rzy mają ochotę napić się tylko kawy, nie muszą stać w kolejce do 
kasy. Rozwiązanie to jest dostępne głównie na stacjach działają-
cych w Miejscach Obsługi Podróżnych zlokalizowanych przy auto-
stradach i drogach szybkiego ruchu.

Czy to rozwiązanie ma potencjał, aby pojawiło się także w lokaliza-
cjach poza autostradami?

A.S.G. Nasza sieć ma bardzo duży potencjał wdrażania różnych 
innowacyjnych rozwiązań. Rozwijamy koncept „Orlen w ruchu”, 
który funkcjonuje także w wariancie przystosowanym wyłącznie 
do samoobsługi. 

Państwa biuro nadzoruje także jakość obsługi w tym formacie?
A.S.G. Tak. To projekt stworzony z myślą o klientach, którzy chcą 

korzystać z naszej bogatej oferty pozapaliwowej także poza sta-
cjami. Dobrze rozpoznaliśmy ich potrzeby, ponieważ sprzedaż 
w punktach „Orlen w ruchu” dynamicznie rośnie. 

Ile punktów „Orlen w ruchu” działa 
na terenie Polski?

A.S.G. Jest ich już 14. Są zlokali-
zowane w dużych miastach, w róż-
nych rejonach Polski, m.in. w War-
szawie, Bydgoszczy, czy Lesznie. 
Jeden z konceptów działa wyłącz-
nie w formacie samoobsługowym, 
jest placówką typu „shop in store” 
w centrum handlowym. Natomiast 
w punktach „Orlen w ruchu” płatno-
ści przyjmuje pracownik obsługi 
w tradycyjnej kasie. Jedną z wpro-
wadzonych przez nas innowacji są 
ekspresy wyposażone w system 
bezdotykowego wydawania kub-
ków do gorących napojów. Zale-
żało nam, aby zadbać o komfort 
i bezpieczeństwo naszych klientów, 
zwłaszcza w dobie pandemii.

Kiedy przeprowadzają Państwo ba-
dania konsumenckie, jakie wartości 
poza szybkością obsługi respondenci 
wskazują najczęściej, jako ważne dla 
siebie? Czego oczekują współcześni 
klienci?

A.S.G. Przede wszystkim dokła-
damy wszelkich starań, żeby każdy 
na naszej stacji czuł się dobrze. 
A będzie to możliwe tylko wtedy, 
jeśli klient zostanie profesjonalnie 
i miło obsłużony. To bardzo ważne, 
aby obsługa równocześnie była 
naturalna i szczera. Wiemy, że klienci 
nie lubią nachalnych sprzedawców, 
którzy wkraczają w ich strefę kom-
fortu. Oczywiście, musimy także 
patrzeć na cele sprzedażowe, dla-
tego uczymy sprzedawców, aby 
w procesie obsługi posługiwali się 
językiem korzyści. Nasze badania 
wykazały, że klienci są otwarci, 
a nawet wręcz oczekują przedsta-
wienia im atrakcyjnych ofert. Fo
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Nie mają nic przeciwko temu, aby pracownicy informowali ich 

o trwających promocjach. 

W jaki sposób sprawdzają Państwo satysfakcję klientów?
A.S.G. Korzystamy z całego spektrum narzędzi. Mamy dostęp 

m.in. do branżowych badań rynkowych, które wykonuje np. pra-

cownia IBRiS. Już czwarty rok realizujemy badania tajemniczego 

klienta, które na bieżąco pozwalają nam monitorować dość 
dokładnie poziom spełnienia obowiązującego standardu. Równo-
legle prowadzimy badanie satysfakcji uczestników programu 
Vitay. Pozyskujemy więc szczegółowe informacje zwrotne. Bazu-
jemy nie tylko na wskaźnikach ilościowych i statystyce, ale też 
przykładamy dużą wagę do analizowania komentarzy responden-
tów, aby możliwie precyzyjnie zebrać informacje na temat tego, co 
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jest dla nich ważne. Przeprowadziliśmy także badanie konkurencji, 
aby zweryfikować w jaki sposób standard, który oferujemy na 
naszych stacjach paliw, prezentuje się na tle wyników całej branży.

I co wyszło z takiego porównania?
A.S.G. Według zebranych danych, wszystkie sieci w Polsce mają 

zbliżony standard obsługi. W zakresie jakości ofert i obsługi różnią 
nas niuanse. Czasami okazuje się, że szalę na korzyść danej sieci 
przeważa podejście do klienta. Branża bacznie się sobie przygląda, 
stara się nadążać za trendami, a czasami je wyprzedzać. Najtrud-
niejszym obszarem pozostaje właśnie kwestia jakości obsługi, 
ponieważ jej filarem są ludzie. Dlatego w naszej sieci wdrażamy 
rozwiązania, które mają na celu podnoszenie kompetencji i moty-
wacji. Realizujemy wiele programów szkoleniowych i motywacyj-

nych. W ubiegłym roku prowadziliśmy dwa duże programy moty-
wacyjne skoncentrowane na podnoszeniu jakości obsługi. W dość 
krótkim czasie, odnotowaliśmy wzrost wskaźników zadowolenia 
klientów. Mamy bardzo rozwinięty system wewnętrznych weryfi-
kacji z systemem monitorowania online i systematycznym rapor-
towaniem. Te wszystkie obszary nałożyliśmy na siebie i byliśmy 
w stanie wygenerować ranking stacji, które zakwalifikowały się do 
atrakcyjnych nagród finansowych.

Posiadają Państwo wewnętrzny ranking najlepszych stacji Orlen?
K.K. Wysokie oceny jakości obsługi na stacjach Orlen rozkładają 

się dość równomiernie w całej sieci. Poziom satysfakcji klientów, 
dzięki m.in. programom motywacyjnym oraz szkoleniom stacjo-

narnym i online dla pracowników stacji, mocno wzrósł, o ok. 
4 proc. w ujęciu rok do roku. Narzędzia umożliwiające kontakt 
online z pracownikami przyspieszyły procesy szkoleniowe i poka-
zały nowe możliwości.

Czyli okazało się, że w wielu przypadkach to nie dostępność techno-
logii, a nastawienie ich użytkowników odgrywa decydującą rolę 
w procesie zmiany?

A.S.G. Zdecydowanie nastawienie, postawa i odpowiednia 
komunikacja mają kluczowe znaczenie dla implementacji nowych 
rozwiązań. Z perspektywy widzimy, że pandemia była rzeczywi-
ście mocnym impulsem do przełamania oporów w podejściu do 
rozwiązań technologicznych. Bez niej cyfryzacja w szkoleniach na 
pewno by nastąpiła, ale proces ten potrwałby nieco dłużej. 

A na jakiej tematyce najbardziej Państwu zależy w procesie edukacji 
personelu stacji? Jak wyszkolić idealnego pracownika, który nie 
dość, że będzie chciał pracować, to na dodatek będzie wiedział, jak 
ma to robić?

A.S.G. Zawsze zależy nam, żeby dobrze wybrzmiała idea: po co 
coś robimy, jaka jest moja rola i w jaki sposób powinienem praco-
wać, aby z jednej strony spełniać się w tym co robię, a z drugiej, 
aby klient miał satysfakcję z tego, jak został obsłużony. Mocno kła-
dziemy nacisk na to, by personel stacji czuł, że to, co robi, jest 
ważne, ma sens i jest potrzebne w codziennej pracy. Realizujemy 
również zaawansowany program, który pozwala rozwijać kompe-
tencje zarządcze prowadzących stacje paliw. Od trzech lat prowa-
dzimy akademię lidera, która jest długofalowym programem, 
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realizowanym w formie 
cyklu praktycznych warsz-
tatów umiejętności.

K.K. Dodatkowo pro-
wadzący, który jest świa-
domy swojego zespołu, 
umie wykrzesać odpo-
wiednie kompetencje, 
widzi, że dany pracow-
nik wyróżnia się – może 
skierować go do udziału 
w programie szkolenio-
wym „Ławka rozwojo-
wych”. Przygotowujemy 
w ten sposób personel 
z potencjałem do zarzą-
dzania ludźmi do roli 
prowadzących stacje 
paliw. Gama projektów 
szkoleniowych jest sze-
roka. Obecnie naszym 
głównym programem 
jest kalibracja gastrono-
miczna. W ten sposób 
ujednolicamy standard 
gastronomiczny w całej 
sieci stacji paliw. 

Proszę doprecyzować – 
czym jest możliwość ka-
librowania oferty? Jakie 
jej elementy chcą Pań-
stwo poddać temu pro-
cesowi?

K.K. Dążymy do uzy-
skania efektu powtarzal-
ności najwyższej jakości 
oferty gastronomicznej 
na wszystkich naszych 
stacjach.  K al ibracja 
gastronomiczna obej-
muje 10 modułów szko-
leń praktycznych, które występują w obszarze pozapaliwowym na 
stacji. Wypracowujemy standard, który gwarantuje, że na każdej 
stacji, każdy produkt gastronomiczny jest dokładnie tak samo 
przygotowany, składa się z tych samych składników i wszędzie 
smakuje tak samo.

Jaki efekt mają przynieść Państwa szkolenia w zakresie kreowania 
doświadczeń zakupowych klientów? Jaki obraz sieci oraz marki ma 
wynieść klient po wizycie na stacji Orlen?

A.S.G. Przede wszystkim mamy nadzieję, że nasi klienci wiedzą, 
że jesteśmy szeroką i ogólnodostępną siecią. Jeżeli Orlen jest ich 
ulubioną marką, ważne, aby na trasie mogli łatwo znaleźć nasz 
punkt. Chcemy, aby wszyscy nasi klienci mieli pewność, że zapew-
nimy im dostęp do szerokiej oferty usług gastronomicznych i skle-

powych. Zależy nam na tym, aby korzystanie z oferty Orlen odby-
wało się w estetycznych, przyjaznych warunkach. Pracownicy 
powinni być autentycznie uprzejmi i zainteresowani potrzebami 
klientów. W takich okolicznościach chcemy budować pozytywne 
doświadczenia naszych klientów. Z tych względów cyklicznie 
monitorujemy Customer Journey Map. Monitorujemy nasze love 
points – czyli wszystko to, za co nas klienci kochają. Równocześnie 
zbieramy informacje o hate points – aspektach nad którymi wciąż 
musimy pracować. 

Ambasadorzy marki PKN Orlen – kim są? Jak zostali powołani?
K.K. To projekt employer brandingowy. W naszej firmie odbył 

się konkurs na ambasadorów marki Orlen, w którym zespół 
employer brandingu wybrał reprezentantów z poszczególnych 
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obszarów. Z obszaru detalicznego wybranych zostało dwoje 
ambasadorów, oboje z naszego biura. To Agnieszka i Marcin Jan-
kowski z działu weryfikacji standardów.

Co należy do zadań ambasadorów?
A.S.G. Dzielimy się dobrymi praktykami. O naszych działaniach 

opowiadamy m.in. podczas spotkań ze stażystami i studentami. 
Ważne jest, aby przybliżać specyfikę pracy naszego obszaru, jego 
zadania oraz biznesową rolę w firmie. 

W strukturze PKN Orlen funkcjonuje też rzecznik stacji paliw. Czym 
się zajmuje? Kto obecnie pełni tę funkcję?

K.K. Stanowisko rzecznika stacji paliw zostało powołane w lipcu 
2021 roku. Mam zaszczyt pełnić tę funkcję. Rolą rzecznika jest kon-

takt z pracownikami sieci, 
głównie z prowadzącymi 
stacje paliw. Mogą oni 
zgłaszać innowacyjne 
pomysły i inne sprawy, 
z  którymi mierzą się 
w  codziennej pracy. 
Ścieżka komunikacji jest 
bardzo szybka, dzięki 
te mu, że jako rzecznik 
zarządzam równocześnie 
biurem jakości. Możemy 
błyskawicznie reagować 
i wdrażać właściwe roz-
wiązania. 

Jakie inne ważne projek-
ty obecnie Państwo re-
alizują?

K.K. Zarówno w po-
 przednim, jak i w bieżą-
cym roku skupialiśmy 
się na rozwoju naszej 
nowej usługi, jaką jest 
„Orlen Paczka”. Pracu-
jemy nad rozbudową 
sieci automatów pacz-
kowych, wdrażamy tę 
usługę na kolejnych sta-
cjach paliw. 

Na ile projekt jest za-
awansowany? Przy ilu 
stacjach działają już au-
tomaty?

K.K. Usługa nadawa-
nia i odbierania paczek 
jest dostępna na wszyst-
kich stacjach naszej sieci. 
Jeśli chodzi o paczkoma-
 ty, obecnie posiadamy 
ich już 600. Oprócz tego 

usługa „Orlen Paczka” jest dostępna w punktach Ruchu oraz 
w punktach partnerskich. 

Co Państwa zdaniem najbardziej wyróżnia Orlen na tle konkurencji?
K.K. Według badań przeprowadzonych przez IBRiS, 90 proc. 

ankietowanych i 94 proc. aktywnych kierowców zna markę Orlen. 
Stacje należące do naszej sieci są także najbardziej lubianymi 
przez Polaków. Odpowiadając na rynkowe trendy, konsekwentnie 
unowocześniamy swoje obiekty, wprowadzamy nowe usługi 
pozapaliwowe oraz dbamy, aby jakość produktów i obsługi speł-
niała oczekiwania klientów. Wyniki badań potwierdzają, że to nam 
się w pełni udaje.

Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia na XXI Forum Rynku 
Stacji Paliw PetroTrend 2022!



Podczas tegorocznego Forum Rynku Stacji Paliw PetroTrend będę miał 
okazję moderować dyskusję oraz przedstawić jedną z dwóch prezentacji 
wprowadzających, gdzie temat przewodni panelu to „Customer Journey – 

jakość, obsługa, standardy”.

DR TOMASZ ZAWADZKI 
dyrekTor oPeracyJny BusinessweLL; wsPółwłaścicieL BasT-PaL zawadzcy

O KlieNCie PODCzAS  
XXi PeTROTReND 2022

Customer Journey to pojęcie 
marketingowe w literaturze 
przedmiotu jest definiowa-

ne najczęściej jako ścieżka klienta, 
czyli zbiór emocji, które doświad-

cza Klient podczas odwiedzenia 
naszej stacji paliw. Co ważne, na 
większość z tych emocji przy odpo-
wiednim zarządzaniu możemy 
mieć wpływ.

Podczas panelu postaramy się 
wraz z Panelistami podejść do te-
matu w bardziej holistyczny spo-
sób – omówić kwestie potrzeb 
klienta, determinant wyboru stacji 

paliw, roli poszczególnych składo-
wych oferty, a także wiedzy klienta 
na temat mechanizmów wewnątrz 
sektora. Zastanowimy się na ile ha-
sła z podręczników operacyjnych 
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innych sieci można zastosować do 
biznesu paliwowego, np. „zamie-
niaj do widzenia w kolejne dzień 
dobry” (Ikea) czy „biorę na siebie 
odpowiedzialność za problemy go-
ści i natychmiast je rozwiązuję” 
(Ritz-Carlton).

Na konferencjach 
marketingowych od 
dobrych kilku lat 
mówi się o persona-
lizacji jako kluczu do 
sukcesu. Zastanowi-
my się na ile perso-
nalizować możemy 
proces obsługi Klien-
ta stacji paliw, gdyż 
niejako personaliza-
cja stoi w opozycji 
do standaryzowane-
go procesu obsługi. 
Przedstawiony zo-
stanie także frag-

ment aktualnych, autorskich badań 
na temat sektora stacji paliw w Pol-
sce, przeprowadzonych na odpo-
wiednio licznej grupie Polaków (o 
cechach reprezentatywności). Wy-
darzenia z ostatnich tygodniach 
pokazały, że w społeczeństwie czę-

sto panuje mylny obraz na temat 
praw, regulacji i efektywności oma-
wianego fragmentu handlu deta-
licznego, stąd badani musieli od-
powiedzieć na kilka pytań typu 
prawda / fałsz czy też na kilka py-
tań otwartych dotyczących ich 
wiedzy. W omawianym badaniu 
odniosę się także do ciekawej ana-
lizy, która swego czasu została opu-
blikowana na łamach Harvard Busi-
ness Review Poland, gdzie badano 
jaki poziom różnicy cen detalicz-
nych sprzedawanego paliwa może 
skłonić danego kierowcę do zmia-
ny miejsca tankowania paliwa. Ba-
danie to także w pewnym stopniu 
dotknie spraw związanych z pro-
gramami lojalnościowymi, kształ-
tem oferty stacji paliw czy marke-
tingiem sportowym. 

Badanie traktować można jako 
uzupełnienie wiedzy ze znanych 

publikacji w tematyce badań – 
przykładowo z badania IBRiS „Ana-
liza postrzegania stacji paliw w Pol-
sce” (trzecia edycja z 2021 r.) do- 
wiadujemy się, która marka ocenia-
na jest jako ta o najlepszej jakości 
usług (PKN Orlen) czy też, że we-
dług 41 proc. społeczeństwa auta 
spalinowe znikną z polskich dróg 
dopiero po 2040 roku. Natomiast 
cykliczne badanie syndykatowe 
„Monitor satysfakcji klientów stacji 
paliw” (ARC Rynek i Opinia) dostar-
cza między innymi informacji, któ-
re czynniki mają decydujący wpływ 
na ogólne poczucie satysfakcji 
u Klienta.

Opisywane powyżej badanie 
własne, a także referat wprowadza-
jący Przedstawiciela PKN Orlen bę-
dzie bardzo dobrą podstawą do 
nawiązania owocnej dyskusji po-
między Panelistami. n

REK L AMA
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Uniezależnienie się w jak największym stopniu od dostaw paliw i innych 
surowców z Rosji i Białorusi, wzmacnianie pozycji Polski w Unii europejskiej 
i w NATO oraz utrzymywanie jak najlepszych stosunków międzynarodowych 

z sojusznikami to zdaniem Polaków najważniejsze wnioski, jakie Polska 
powinna wyciągnąć z wojny w Ukrainie. znacznie rzadziej Polacy opowiadają 

się za obowiązkową służbą wojskową czy upowszechnieniem posiadania 
broni – tak wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

ARC RyNEK I OPINIA

WNiOSKi z WOJNy 
wyniki ankiety

Od s e te k  z wo l e n n i k ów 
uniezależnienia się Polski 
od dostaw paliw i innych 

surowców z Rosji i Białorusi wyno-
si 44 proc. i jest zdecydowanie 
wyższy wśród osób z najstarszej 

badanej grupy wiekowej (45-65 
lat): 53  proc. oraz wśród osób z 
najwyższym wykształceniem: 57 

proc. Te same grupy demograficz-
ne w największym stopniu opo-
wiadają się za wzmacnianiem po-
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zycji Polski w Unii Europejskiej 
i NATO.

O ile co trzeci badany jest za tym, 
by Polska przygotowywała zaple-
cze dla ludności na wypadek woj-
ny, a co czwarty – żeby szkoliła spo-
łeczeństwo w tym obszarze, o tyle 
znacznie mniej chętnie responden-
ci opowiadają się za wprowadze-
niem obowiązku służby wojskowej 
(14 proc.) czy pozwalanie na posia-
danie broni (8 proc.).

Odsetek osób, które popierają 
obowiązkową służbę wojskową 
niemal dwukrotnie spada w przy-
padku osób z najmłodszej badanej 
grupy wiekowej (od 18 do 24 lat) – 
zaledwie 8 proc. z nich popiera ten 
pomysł. Te osoby z kolei są więk-
szymi niż pozostali zwolennikami 
utrzymywania jak najlepszych sto-
sunków z sojusznikami Polski 
(tego zdania jest 43 proc. najmłod-
szych).

Z kolei zwolenników upowszech-
nienia możliwości posiadania broni 

jest stosunkowo więcej wśród męż-
czyzn (12 proc. mężczyzn versus 
5  proc. kobiet) oraz wśród osób 
z grupy wiekowej od 25 do 34 lat 
(13 proc. versus średnia 8 proc.).

Czy Polacy wyciągnęli 
z wojny w Ukrainie jakieś 
wnioski dla siebie?

13 proc. badanych twierdzi, że 
temat ich nie dotyczy i nie wycią-
gają z tej sytuacji żadnych wnio-
sków. n

informacja o badaniu

Badanie zostało zrealizowane 
w dniach 17-23 marca 2022 r. przez 
ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – 
ankiety online zrealizowane na epa-
nel.pl (N=1072). Próba reprezenta-
tywna pod względem płci, wieku, 
wielkości miejscowości zamieszka-
nia, wykształcenia oraz regionu GUS 
próba populacji Polaków w wieku 
18-65 lat. 

Jakie wnioski Polska powinna wyciągnąć z wojny w Ukrainie?

W jak największym stopniu uniezależnić się od 
dostaw paliw i innych surowców z Rosji i Białorusi

Wzmacniać swoją pozycję w EU i NATO

Utrzymywać jak najlepsze stosunki międzynarodowe
z sojusznikami

Przygotować zaplecze dla ludności na wypadek
wojny (budowa schronów, zapasy żywności)

Szkolić społeczeństwo na wypadek wojny (pierwsza 
pomoc, obsługa masek gazowych, broni)

Przeznaczyć więcej środków na zbrojenia

Wprowadzić obowiązek służby wojskowej

W większym stopniu pozwalać na posiadanie broni
wśród mieszkańców

Jak najszybciej wejść do strefy Euro
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Główne wnioski, jakie Polacy wyciągają osobiście
z wojny w Ukrainie

Trzeba być 
przygotowanym 

na wszystko
i się zabezpieczyć

Trzeba być 
solidarnym, 
pomocnym

Trzeba doceniać to, 
co się ma, 
żyć chwilą
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Źródło: ARC Rynek i Opinia, 17-23.03.2022.

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 17-23.03.2022.
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komenTarz 
dr nauk ekonomicznych Adam Czarnecki
wiceprezes zarządu
ARC Rynek i Opinia

Za najważniejszy wniosek z agresji Rosji na Ukrainę Polacy uznali 
konieczność odcięcia się od dostaw ropy, gazu, węgla i innych surow-
ców pochodzących z Rosji. Te dostawy mają dwa aspekty – pierwszy 
– kupując te surowce wspieramy rządy Putina. Drugi aspekt – jeste-
śmy zdani na wrogie i destrukcyjne działania ze strony Rosji, które 
mają bezpośredni wpływ na naszą gospodarkę. Polacy zobaczyli, jak 
wojna wpłynęła choćby na wzrosty cen paliw. Gra podażą, ogranicza-
nie tej podaży, przekłada się na wzrost cen w naszym kraju. Dlatego 
właśnie teraz jest dobry moment na upowszechnianie i rozwój róż-
nych źródeł odnawialnej energii, w tym energii atomowej, do której 
Polacy dotychczas podchodzili sceptycznie. W sytuacji zagrożenia, ła-
twiej będzie przekonywać Polaków do takich rozwiązań.



nasze strategie 
biznesowe 
budujemy 

odpowiedzialnie
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Kładziemy duży nacisk nie tylko 
na zagęszczenie sieci stacji 

obsługowych, ale staramy się także 
nieustannie podnosić jakość 

i atrakcyjność poszczególnych 
placówek. Dzisiaj udział stacji 

własnych w sieci wynosi ok. 30 proc. 
Uznajemy, że jest to korzystny dla 

naszego modelu biznesowego układ 
i nie planujemy go zmieniać – mówi 

w rozmowie z redakcją naszego 
magazynu Paweł Grzywaczewski, 

członek zarządu Anwim.

rozmawiał
EDWin KAniUK
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Strategia rozwoju Moya zakłada rozbudowę sieci do 500 obiektów 
do końca 2024 roku. Czy proces ten przebiega zgodnie z planem?

Anwim jest doświadczoną spółką, która na polskim rynku funk-
cjonuje już 30 lat. Na przestrzeni trzech dekad z niewielkiej firmy 
– hurtowego sprzedawcy paliw – przekształciła się ona w najwięk-
szą niezależną spółkę branży paliwowej i właściciela najszybciej 
rozwijającej się w Polsce sieci stacji paliw Moya. Ten dynamiczny 
rozwój możliwy był dzięki konsekwencji w działaniu, racjonal-
nemu planowaniu, ale też elastyczności w podejściu do prowadze-
nia biznesu. 

Nasze strategie biznesowe budujemy odpowiedzialnie, w opar-
ciu o analizy, dane rynkowe, potencjał rozwoju naszej spółki 
i realne możliwości finansowania dalszych wzrostów. Właśnie dla-
tego, nawet biorąc pod uwagę obecne niepokoje na rynkach, pod-
trzymujemy nasze plany na koniec 2024 r. Dziś w sieci Moya funk-
cjonuje niemal 380 stacji. W tym roku przekroczymy poziom 
400 obiektów Moya. Wszystko idzie zgodnie z planem. 

Jak planują Państwo rozłożyć na akcenty rozwój segmentów stacji: 
własnych, automatycznych oraz franczyzowych/partnerskich?

Moya to jedyna w Polsce sieć stacji paliw, w której z powodze-
niem funkcjonują trzy typy stacji paliw. Są to konwencjonalne, 
obsługowe – z przystacyjnymi sklepami i konceptami gastrono-
micznymi Caffe Moya, automatyczne – wyłącznie dla flot oraz 
samoobsługowe, Moya express, które są doskonałą alternatywą 
zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych. 

Rzecz jasna, gros naszej działalności stanowi ten pierwszy typ 
stacji paliw. Są one dziś wielobranżowymi centrami usług, z któ-
rych chętnie korzystają nie tylko kierowcy. Kładziemy duży nacisk 
nie tylko na zagęsz-czenie sieci stacji obsługowych, ale staramy się 
także nieustannie podnosić jakość i atrakcyjność poszcze-gólnych 
placówek. Dzisiaj udział stacji własnych w sieci wynosi ok. 30 proc. 
Uznajemy, że jest to korzystny dla naszego modelu biznesowego 
układ i nie planujemy go zmieniać.

Nie ustajemy także w rozwoju placówek bezobsługowych, które 
świetnie wpisują się w potrzeby klientów. Stacje automatyczne 
popularne są wśród kierowców flotowych. Są one zlokalizowane 
w strategicznych dla logistyki miejscach – w pobliżu dużych 
węzłów komunikacyjnych czy granic kraju. Tankowanie na nich 
odbywa się bardzo szybko, a rozliczenia możliwe są wyłącznie za 
pomocą kart flotowych.

Podobnie dziś możemy mówić o stacjach Moya express. W pew-
nej już perspektywie od przejęcia sieci eMila możemy stwierdzić, 
że stacje samoobsługowe spełniły nasze oczekiwania względem 
poziomów sprzedaży w tym modelu. Dziś stacji tego typu w naszej 
sieci jest już 37. Systematycznie będą pojawiały się kolejne – 
zarówno w modelu automatycznym, jak i samoobsługowym, 
a przede wszystkim – tradycyjne placówki.

Na początku bieżącego roku dołączyli Państwo do grona członków 
Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alter-natywnych. Czy to oznacza, 

że również w segmencie paliw alternatywnych planują Państwo 
intensywny rozwój?

Owszem, jesteśmy świadomi tego, jakie wyzwania stoją przed 
sektorem paliwowym. Agendy Unii Europejskiej dość precyzyjnie 
określiły program odchodzenia od zużycia paliw kopalnych 
i redukcji emisji CO2. Podobnie nasza krajowa strategia rozwoju 
energetyki jasno formułuje konieczność transformacji energetycz-
nej, a popyt na pojazdy elektryczne wzrasta już dziś. Wprawdzie 
odsetek noworejestrowanych „elektryków” wciąż nie jest wysoki, 
jednak rozwój tego sektora imponuje. 

Jako Anwim tworzymy więc szczegółową strategię lokalizacji 
punktów ładowania w sieci Moya. W ramach działań złożyliśmy 
wnioski o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska na budowę 48 szybkich ładowarek. Mamy nadzieję, że 
pierwsze ładowarki pod marką Moya pojawią się jeszcze w tym 
roku. 

Jakie będą główne korzyści wynikające z członkostwa Anwim 
i Moya w PSPA?

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych jest największą 
organizacją tego typu nie tylko w Polsce, ale także w całym regio-
nie środkowo-wschodniej Europy. Jest to organ, który aktywnie 
przyczynia się do kształtowania świadomości społecznej, a przede 
wszystkim jest współodpowiedzialny za budowanie odpowied-
niego otoczenia gospodarczego i prawnego do rozwoju trans-
portu w nisko- i zeroemisyjnych technologiach. Członkostwo 
w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych pozwala nam 
być na bieżąco z wszelkimi trendami rynkowymi oraz zmianami 
legislacyjnymi w Polsce i Europie. Jesteśmy w ten sposób częścią 
dialogu branżowego i możemy brać udział w procesach legislacyj-
nych dotyczących elektromobilności w Polsce. To także możliwość 
współuczestniczenia w projektach badawczych i edukacyjnych 
przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania paliw alterna-
tywnych w transporcie.

W ostatnim czasie udało się Państwu także wdrożyć nowy system 
SAP. Na ile znacząco to narzędzie usprawni pracę Państwa sieci?

Wdrożenie systemu SAP było koniecznością, by móc kontynu-
ować dotychczasowe wzrosty naszej spółki. Musieliśmy pozbyć się 
wszelkich „wąskich gardeł” i zoptymalizować wewnętrzne procesy 
naszej firmy. System został wdrożony w kluczowych obszarach 
przedsiębiorstwa, m.in. w działach logistyki paliw, fakturowania 
i sprzedaży, w zarządzaniu sprzedażą flotową, finansami i księgo-
wością oraz w kontrolingu. Wcześniej zaimplementowany został 
w naszej spółce zależnej, czyli Esppol Trade. Dużym wyzwaniem 
całego przedsięwzięcia była integracja z istniejącymi wcześniej 
systemami informatycznymi. Dzisiaj, po wdrożeniu systemu, 
mamy pełne przekonanie, że implementacja SAP była dobrym 
pomysłem i możemy spokojnie kontynuować dynamiczny rozwój 
naszej spółki. 

JStrategia rozwoju Moya zakłada rozbudowę sieci do 500 obiektów JStrategia rozwoju Moya zakłada rozbudowę sieci do 500 obiektów 
do końca 2024 roku. Czy proces ten przebiega zgodnie z planem?Jdo końca 2024 roku. Czy proces ten przebiega zgodnie z planem?

Anwim jest doświadczoną spółką, która na polskim rynku funkJAnwim jest doświadczoną spółką, która na polskim rynku funk
cjonuje już 30 lat. Na przestrzeni trzech dekad z niewielkiej firmy 
J

cjonuje już 30 lat. Na przestrzeni trzech dekad z niewielkiej firmy 
– hurtowego sprzedawcy paliw – przekształciła się ona w najwięk

J
– hurtowego sprzedawcy paliw – przekształciła się ona w najwięk
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Od 28 marca br. zniesiono obowiązek noszenia maseczek w miej-
scach publicznych. Czy rezygnacja z większości obostrzeń jest od-
czuwalna dla Państwa sieci? Czy można powiedzieć o tym, że zaczy-
nają Państwo odbudowywać sprzedaż paliwową i pozapaliwową?

Dla branży paliwowej największym wyzwaniem związanym 
z  pandemią COVID-19 zdecydowanie był lock-down z wiosny 
2020 r. Wówczas obroty na stacjach paliw znacznie spadły – kon-
sumenci spędzali czas w domach. Zaraz po zniesieniu tak ścisłych 
restrykcji rozpoczęła się mozolna i systematyczna odbudowa 
sprzedaży. Wprawdzie mieliśmy następnie kolejne fale nawrotu 
pandemii, jednak jej konsekwencje dla sprzedaży nie były już tak 
istotne. Rzecz jasna, koronawirus spowodował wiele wyzwań nie 
tylko bezpo-średnio, lecz także wywołał spory niepokój na świato-
wych rynkach, co w konsekwencji wywołało m.in. niestabilność 
w cenach surowców. 

Czy w najbliższym czasie planują Państwo wprowadzenie nowych 
usług, które w perspektywie czasu wesprą sprzedaż pozapaliwową 
na stacjach Moya?

Oferta „non-fuel” dla stacji benzynowych jest równie ważnym 
obszarem funkcjonowania, co sprzedaż paliw. Asortyment skle-
powy jest stale poszerzany, a menu gastronomiczne coraz bogat-
sze i dostosowane do zróżnicowanych preferencji konsumentów. 
Celem jest skłonienie klientów do zatrzymania się na stacji paliw 
nie tylko po to, by zatankować pojazd czy skorzystać z toalety 
będąc w trasie, ale spędzić czas w przystacyjnym bistro przy kawie 
i przekąsce, a także zrobić zakupy na dalszą drogę lub do domu. 
Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszych usług pozapaliwo-
wych zarówno w ramach przystacyjnych sklepów, jak i Caffe Moya.

W zeszłym roku obchodzili Państwo dziesięciolecie istnienia progra-
mu flotowego Moya Firma. Jak z perspektywy dekady rozwinęła się 
Państwa współpraca z klientami flotowymi? Czy potencjał wzro-
stów nadal jest znaczący?

Flota jest bardzo istotnym segmentem w rozwoju naszej firmy. 
Dlatego nasze podejście do tej grupy klientów jest wyjątkowe. 
Bardzo szybko po otwarciu pierwszej stacji w barwach Moya 
wprowadziliśmy na rynek ofertę kart paliwowych Moya Firma. 
Ofertę konsekwentnie rozwijaliśmy i dynamicznie zdobywaliśmy 
nowych klientów. Początkowo w ramach naszych kart paliwowych 
oferowaliśmy jedynie rabaty i możliwość bezgotówkowego tanko-
wania. W wyniku ścisłej współpracy z firmami transportowymi 
zakres usług z czasem był wzbogacany. Rozwiązanie było coraz 
lepiej dostosowywane do potrzeb poszczególnych grup użytkow-
ników – zarówno mikroflot, jak i firm dysponujących potężnymi 
parkami samochodowymi. 

Na przestrzeni dekady oferta Moya Firma stała się komplek-
sowa, elastyczna i w pełni skalowalna – w zależności od potrzeb 
konkretnej firmy. Najważniejszym jej zadaniem jest umożliwienie 
użytkownikom optymalizacji kosztów poprzez atrakcyjne rabaty 
na paliwa oraz uproszczenie procesu rozliczania tankowania 
poprzez wystawianie zbiorczych faktur. Stosowanie kart Moya 
Firma ponadto zapewnia pełną kontrolę nad dokonanymi tanko-
waniami poprzez panel klienta oraz aplikację mobilną.

Polska jest największym rynkiem transportowym w Europie. 
Krajowe spółki odpowiadają za ponad 21 proc. tankowań w Unii 

Europejskiej spoza kraju swojego pochodzenia. Potencjał wzro-
stów zatem nadal jest znaczący, choć należy go szukać także poza 
granicami Polski. Między innymi dlatego właśnie zdecydowaliśmy 
się na przejęcie holenderskiej spółki The Fuel Company, właści-
ciela i emitenta międzynarodowych kart flotowych TFC.

Czy przejęcie holenderskiej spółki The Fuel Company znacząco wes-
prze Państwa plany rozwoju sprzedaży w segmencie flotowym? 
Jakie łączą Państwo nadzieję w związku z akwizycją TFC?

Głównym celem akwizycji holenderskiej spółki The Fuel Com-
pany BV, emitenta i operatora kart paliwowych TFC, jest umożli-
wienie użytkownikom programu Moya Firma prostego, bezgotów-
kowego tankowania, także poza granicami Polski. Klienci flotowi 
programu Moya Firma to często firmy, które oferują swoje usługi w 
całej Europie. Do sprawnego i efektywnego funkcjonowania 
potrzebują one jednolitej w całej Europie oferty na zakup paliwa 
i innych usług. 

Dzięki akwizycji spółki The Fuel Company, która ma wieloletnie 
doświadczenie w działalności na terenie Europy, jesteśmy w stanie 
znacznie poszerzyć nasz zasięg i portfolio usług dla klientów floto-
wych. Oprócz zapewnienia korzystnych cen za paliwo i bezgotów-
kowych rozliczeń, oferujemy także możliwość rozliczania opłat 
drogowych oraz szybki zwrot podatku VAT i akcyzy za zakupione 
za granicą paliwo. Przy podejmowaniu decyzji o przejęciu tej 
spółki ważne dla nas było to, że TFC oferuje w ramach swoich 
usług również możliwość ładowania samochodów elektrycznych 
za pomocą sieci ładowarek w 46 krajach oraz to, że dysponuje wła-
sną automatyczną stacją paliw, która zlokalizowana jest w kluczo-
wym dla europejskiej logistyki miejscu – w belgijskim miasteczku 
Meer, w pobliżu granicy z Holandią.

Naszym celem jest znaczne przyspieszenie procesu pozyskiwania 
nowych klientów i zwiększenie naszych udziałów w krajowym rynku 
flotowym. Przejęcie TFC jest kolejnym kamieniem milowym w roz-
woju GK Anwim. Dzięki akwizycji znacząco dywersyfikujemy naszą 
działalność i zyskujemy okazję do zbudowania strategicznej prze-
wagi nad innymi firmami paliwowymi w Polsce. Warto wspomnieć, 
że zarówno spółka, jak i marka TFC nadal będą mocno rozwijane. 

Dziękuję bardzo za rozmowę!

sieć sTacJi PaLiw moya
Stacje paliw Moya obecne są we wszystkich województwach 

przy głównych trasach tranzytowych, drogach lokalnych i w mia-
stach. Oferują najwyższej jakości paliwa: benzynę 95, 98, LPG oraz 
olej napędowy w wersji standardowej oraz premium – ON Moya Po-
wer. Kierowcy pojazdów ciężarowych i dostawczych mają do dys-
pozycji dystrybutory zapew-niające szybkie tankowanie paliw oraz 
dostęp do coraz popularniejszego płynu AdBlue. Część stacji Moya 
wyposażona jest dodatkowo w parkingi dla samochodów ciężaro-
wych, myjnie, kompresory czy odkurzacze. Stacje działające w ra-
mach sieci spełniają najwyższe standardy obsługi i jakości. Gwaran-
cją jakości paliw na stacjach w barwach Moya jest niezależny 
program badania paliw – TankQ. Moya jest najszybciej rosnącą sie-
cią stacji paliw w Polsce.



Relax ... it’s coffee

www.mikocoffee.com/pl
Paccor (Bydgoszcz) Poland Sp. z o.o. , ul. Dąbrowa 21 ,85-147 Bydgoszcz 

Mail : info@miko-kawa.pl , Tel : +48 52 3205946 , +48 52 3205904
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Program flotowy Avia Card powstał głównie z myślą o przedsiębiorcach 
zajmujących się transportem drogowym, którzy szukają skutecznych 
sposobów na optymalizację kosztów związanych z paliwem – mówi 

w rozmowie z naszą redakcją Krzysztof Szalc, Avia Fleet Card Manager 
w Grupie Unimot.

rozmawiał
EDWin KAniUK

KRZYSZTOF SZALC
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Dlaczego właśnie teraz postanowili Państwo udostępnić klientom 
Avia własną kartę flotową?

Planowaliśmy udostępnienie karty flotowej Avia Card naszym 
klientom od dłuższego czasu i właśnie teraz, kiedy usługa przeszła 
szereg testów i jest perfekcyjnie dopracowana, uznaliśmy, że 
chcemy wyjść z nią na rynek. Szczególnie w czasie, kiedy rynek 
paliwowy mierzy się z wieloma wyzwaniami, oferta flotowa cieszy 
się uznaniem, dając w zamian korzyści naszym klientom.

Jak szeroko w Polsce będzie honorowana Avia Card? O jakie sieci 
i rynki w przyszłości może rozwinąć się lista stacji akceptujących 
kartę?

W pierwszej fazie rozwoju tego projektu karta będzie akcepto-
wana na stacjach Avia zarządzanych przez Grupę Unimot, czyli 
mówimy tu obecnie o około 100 stacjach paliw. Chcielibyśmy, aby 
kolejnym krokiem była akceptacja naszej karty na stacjach Avia za 
granicą. To potencjalnie duży rynek, ponieważ obecnie w całej 
Europie funkcjonuje 3200 stacji pod marką Avia, co daje tej sieci 
siódmą pozycję pod względem liczby stacji paliw na Starym Kon-
tynencie. Naszą ambicją jest, żeby w jak najszybszym czasie pro-
gram był spięty z analogicznymi programami działającymi w sie-
ciach Avia na kilku innych rynkach europejskich poza Polską 
i zakładamy, że docelowo jego użytkownicy będą mogli korzystać 
ze swoich kart m.in. w takich krajach jak Niemcy, Holandia, Fran-
cja, Hiszpania czy Węgry.

Jakie realne możliwości optymalizacji kosztów zakupu paliw daje 
Avia Card?

Korzystamy z tego, że Unimot jest największym niezależnym 
importerem paliw i bardzo dużym graczem na krajowym rynku. 
Dzięki temu nasza oferta jest bardzo atrakcyjna i z powodzeniem 
konkurujemy o klientów. Możemy im zaproponować rabat oparty 
o cenę hurtową lub cenę widniejącą na dystrybutorze. Oczywiście 
nie mogę zdradzić szczegółów dotyczących wysokości upustów, 
ponieważ jest to nasza tajemnica handlowa, jednak mogę zapew-

nić, że są one atrakcyjne i nasze portfolio klientów stale się 
powiększa. 

Jakich benefitów mogą spodziewać się użytkownicy karty?
Korzyści jest wiele. Wśród najważniejszych oczywiście atrak-

cyjne upusty na paliwo, o których już wspomniałem, a ponadto 
możliwość otrzymywania zbiorczych faktur elektronicznych oraz 
obsługa wpłat w formie split payment, co pozwala na wykorzysta-
nie kwoty podatku VAT, z którym przedsiębiorcy często zwyczajnie 
nie mają co zrobić. Ponadto oferujemy dostęp do całodobowego 
internetowego serwisu flotowego dającego możliwość zarządza-
nia kontem i kartami. Bardzo ważna jest dla nas również dobra 
współpraca z naszymi klientami, dlatego każdemu z nich przydzie-
lamy indywidualnego opiekuna. Warto wspomnieć, że same karty 
mogą zostać spersonalizowane albo wydane w wariancie na oka-
ziciela. W kolejnych etapach rozwoju naszego programu floto-
wego chcielibyśmy zwirtualizować kartę Avia Card, tak by była ona 
podpięta do aplikacji mobilnej.

Kto może skorzystać z oferty Avia Card?
Program flotowy Avia Card powstał głównie z myślą o przedsię-

biorcach zajmujących się transportem drogowym, którzy szukają 
skutecznych sposobów na optymalizację kosztów związanych 
z paliwem. Do współpracy zapraszamy jednak każdego kto prowa-
dzi działalność gospodarczą, spółkę prawa handlowego, stowarzy-
szenie, fundację, a także osoby prowadzące gospodarstwo rolne 
lub przedstawicieli jednostek budżetowych.

Jak sprawdzają się funkcjonalności Avia Card na innych europejskich 
rynkach?

Karty flotowe Avia funkcjonują już w wielu europejskich krajach 
i cieszą się zainteresowaniem klientów. Tak jak zaznaczyłem – 
nasza karta również będzie akceptowana za granicami naszego 
kraju i stanie się to w niedalekiej przyszłości. Z całą pewnością 
przedstawimy wtedy szczegóły naszej oferty.

Dziękuję za rozmowę!

DDlaczego właśnie teraz postanowili Państwo udostępnić klientom DDlaczego właśnie teraz postanowili Państwo udostępnić klientom 
Avia własną kartę flotową?DAvia własną kartę flotową?

Planowaliśmy udostępnienie karty flotowej Avia Card naszym DPlanowaliśmy udostępnienie karty flotowej Avia Card naszym 
klientom od dłuższego czasu i właśnie teraz, kiedy usługa przeszła Dklientom od dłuższego czasu i właśnie teraz, kiedy usługa przeszła 
szereg testów i jest perfekcyjnie dopracowana, uznaliśmy, że Dszereg testów i jest perfekcyjnie dopracowana, uznaliśmy, że 
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WyKORzySTANie POTeNCJAłU 
MyJNi PRzy SKlePACh  

CONveNieNCe

W marcu bieżącego roku, 
producent samochodów 
Volvo i sieć Starbucks 

ogłosiły, że wspólnie tworzą pilota-
żowy program zakładający urucho-
mienie sieci ładowania pojazdów 
elektrycznych przy kawiarniach 
Starbucks. Pilotaż będzie realizowa-
ny wzdłuż autostrady prowadzącej 
z Denver na południu USA, na pół-
noc do Seattle, miasta w którym 

znajduje się główna siedziba świa-
towego giganta sprzedaży kawy*…

Firmy planują zbudować sieć 
60  ładowarek w 15 lokalizacjach 
Starbucks, ulokowanych na odcin-
kach co około 160 kilometrów tej 
liczącej blisko dwa tysiące kilome-
trów trasy. Model projektowanej ła-
dowarki pozwoli na uzupełnienie 
baterii w Volvo V40 z 20 proc. do 
90 proc. w ciągu 40 minut. 

Projekt Volvo-Star-
bucks pokazuje wyraź-
nie, że formuła stacji 
paliw jako miejsca uzu-
pełnia aut paliwem mo-
że ulec w najbliższych 
latach zasadniczej zmia-
nie. Dotychczasowy mo-
del tradycyjnej stacji 
z ofertą paliw węglowo-
dorowych z oczywistych 

*Źródło: https://www.media.volvocars.com/us/en-us/media/pressreleases/297119/volvo-cars-explores-electric-vehicle-charging-network-at-us-starbucks-stores

Convenience  
na świecie
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względów wymusza jej lokalizację, 
format, bezpieczeństwo, czego kon-
sekwencją są wysokie koszty kapi-
tałowe budowy obiektu, a co ogra-
nicza ekspansję. 

Elektryfikacja pojazdów powodu-
je, że rolę stacji odegrać będzie mo-
gła kawiarnia, sklep convenience, 
sieć wielkopowierzchniowa (hiper/
supermarketów), a nawet wydzie-
lona strefa na osiedlu mieszkalnym. 
Jedynym wymogiem będzie dedy-
kowane miejsce parkingowe z ła-
dowarką.

Jeżeli kawiarnia lub sklep conve-
nience ze stacją ładowania będzie 
przyciągać klientów zmotoryzowa-
nych, amerykańscy przedsiębiorcy 
uznali, że idealnym uzupełnieniem 
propozycji wartości dla takiego 
obiektu może być myjnia samocho-
dowa. 

Warto zwrócić uwagę, że rynek 
usług mycia pojazdów w myjniach 
samochodowych stale się rozwija 
i w 2021 roku w Stanach Zjedno-
czonych wzrósł do ponad 15 miliar-
dów dolarów i prawie 30 miliardów 
dolarów na całym świecie. Statysty-
ki pokazują, że w USA jest już około 
5 tysięcy myjni, które znajdują się 
w bezpośrednim sąsiedztwie i są 
zarządzane przez właścicieli skle-
pów convenience.

Bardzo sprzyjającym wzrostowi 
wartości rynku mycia pojazdów 
jest nienotowany wcześniej skok 
cen sprzedaży fabrycznie nowych 
samochodów, który jest wynikiem 
pandemii COVID-19 i zerwanych 
łańcuchów dostaw (brak półprze-
wodników). W USA ceny nowych 
aut wzrosły w 2021 roku o 12,2 proc. 
(Consumer Price Index Summary, 
styczeń 2022 do stycznia 2021). 
Drastyczny wzrost cen nastąpił tak-
że na rynku pojazdów używanych, 
gdzie ceny wzrosły o około 40 proc. 

Użytkownicy pojazdów, mając 
więc w perspektywie zakup kolej-
nego pojazdu po znacząco wyższej 
cenie, wolą wydać więcej na jego 
bieżące utrzymanie w dobrym sta-
nie technicznym oraz estetycznym. 
W czasie pandemii gwałtownie roz-
winęła się także grupa zawodowa, 
która zarobkowo eksploatuje sa-

mochody i ze względów wizerun-
kowych musi dbać o ich czystość. 
Są to kurierzy Uber, DoorDash i po-
dobnych systemów dostaw. 

Według Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Myjni Samochodo-
wych, około 46 proc. wszystkich 
myjni w Stanach Zjednoczonych to 
myjnie portalowe, 28 proc. to myj-
nie tunelowe, a 26 proc. to myjnie 
ręczne samoobsługowe. W tych 
statystykach sklepy convenience 
wyróżniają się posiadaniem blisko 
w 95 proc. myjni portalowych, co 
spowodowane jest ograniczoną 
powierzchnią do umieszczenia in-
nych rodzajów myjni. Plusy myjni 
portalowych dostrzegane przez 
przedsiębiorców to stosunkowo 
niewielka zajmowana powierzch-
nia, możliwość rozbudowania ofer-
ty programów mycia oraz minimal-
ne zapotrzebowanie na siłę roboczą. 
Minusy to możliwość obsługi tylko 
jednego pojazdu, co potencjalnie 
może tworzyć kolejkę.

Myjnie ręczne samoobsługowe, 
ze względu na znacznie większą niż 
myjnia portalowa zajmowaną po-
wierzchnię oraz niższe marże osią-
gane na tej usłudze nie są popular-
ne wśród detalistów convenience.

Obecna cena rynkowa za umycie 
jednego pojazdu w myjni portalo-
wej to średnio, w zależności od sta-
nu, około 8-10 $ za najtańszy pro-
gram. 3-4 $ więcej kosztuje średni 
(najczęściej wybierany), a najdroż-
szy program, to cena około 20 $. 
Przy takich wartościach biznes 
plan, który jest podstawą do inwe-
stycji w myjnię, zazwyczaj pokazu-
je rentowność przy liczbie około 
650 cykli myć miesięcznie (około 
8  tys. cykli rocznie). Inwestując 
w myjnię portalową, przedsiębior-
cy muszą się liczyć z wydatkiem 
około 150 tys. $ plus ewentualny 
koszt gruntu pod zabudowę. Czę-
sto niezbędny teren w sąsiedztwie 
sklepu jest już w posiadaniu przed-
siębiorcy lub jest dostępny np. po-
przez długoletnią dzierżawę. W po-
kryciu kosztów przedsięwzięcia 
pomagają przedsiębiorcom wy-
specjalizowane instytucje banko-
we oferujące różnorodne możliwo-

ści finansowania budowy hali i np. 
leasingu myjni.

na co detaliści convenience 
zwracają uwagę planując 
myjnię w swojej lokalizacji? 

Dla zbudowania popularności no-
wobudowanej myjni najważniejsze 
jest zwrócenie uwagi klientów na 
ten obiekt. Widoczność wjazdu i wy-
jazdu z myjni nie powinna być zasła-
niania, a droga wyjazdu nie powinna 
kolidować z żadnym inny ruchem 
na terenie obiektu. Myjnia powin-
na być łatwo widoczna dla kierow-
ców podjeżdżających pod sklep 
pod wieloma kątami a także dla 
klientów wchodzących do i wycho-
dzących ze sklepu. Wyjazd z myjni 
powinien umożliwiać kierowcom 
łatwą komunikację z ulicą, przy któ-
rej stoi sklep, aby przechodnie mogli 
zauważyć czyste samochody wy-
jeżdżające z myjni. Dodatkowo, 
wielokolorowe oświetlenie, duże 
przeszklone ściany budynku myjni, 
a także podświetlony wjazd i wy-
jazd pomagają przyciągnąć uwagę 
i „sprzedają” ofertę prezentując 
proces mycia. Producenci myjni ofe-
rują także zaawansowane rozwią-
zania techniczne upraszczające 
proces mycia, czyli np. moduł od-
czytu tablic rejestracyjnych, co np. 
w połączeniu z aplikacją mobilną, 
umożliwia przejście całego proce-
su mycia bez konieczności wysia-
dania z samochodu.

Posiadanie myjni przy sklepie con-
venience otwiera paletę możliwości 
marketingu klientowskiego. Dąże-

niem każdego przedsiębiorcy pro-
wadzącego sklep jest zwiększenie 
liczby transakcji i wzrost wartości ko-
szyka zakupowego. Synergia usługi 
mycia z szybkimi zakupami w skle-
pie idealnie wpisuje się w ten scena-
riusz, szczególnie w epoce rozwoju 
aplikacji mobilnych, które są plat-
formą do programów lojalnościo-
wych. Klient kupujący w sklepie za 
określoną sumę lub np. wybierający 
asortyment danego producenta mo-
że zostać wynagrodzony bezpłat-
nym myciem auta do wykorzystania 
przy kolejnej wizycie w sklepie. I vice 
versa, kupując np. subskrypcję (jed-
norazowy zakup większej liczby 
myć, np. 8 lub 10 cykli) klient może 
zostać wynagrodzony darmowym 
produktem z półki sklepowej lub 
zniżką na zakupy. Aplikacje mobil-
ne dają też możliwość wpływania 
na zachowania zakupowe klientów, 
wysyłając informację o atrakcyjnym 
rabacie na myjnię, kiedy np. pogo-
da nie sprzyja sprzedaży usługi lub 
ruch w myjni jest zmniejszony z in-
nych przyczyn (np. remont drogi). 

Idealną kategorią do cross-sel-
ling’u usług mycia z ofertą sklepu 
convenience jest gastronomia. Pro-
dukty fast-food są również coraz 
częściej oferowane w modelu sub-
skrypcyjnym (szczególnie dotyczy 
to kawy), więc poranna wizyta 
w sklepie convenience, aby wypić 
Latte i zjeść kanapkę może być tak-
że świetną okazją do umycia samo-
chodu. I to bez konieczności od-
wiedzenia tradycyjnie rozumianej 
stacji paliw… n

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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Już w pierwszym tygodniu wojny w Ukrainie, na polskim rynku FMCG dało się 
zaobserwować zmiany, jakie spowodował ten konflikt zbrojny.

MICHAŁ RUDECKI 
cLienT Team manaGer NielsenIQ

zmiany na rynku 
FmcG w Polsce

w związku z wojną w ukrainie

Dynamika sprzedaży 
w kolejnych tygodniach 
wojny

Analizując dane dynamiki 
obrotów sklepów należą-
cych do grupy ponad 30 

wiodących sieci detalicznych w 
Polsce, w 8 tygodniu bieżącego 
roku (w dniach 21-27 lutego tj. 

pierwszym tygodniu wojny), obro-
ty odnotowały 12 proc. wzrost 
w porównaniu do analogicznego 
tygodnia roku poprzedniego. War-
tość ta była również wyższa w od-
niesieniu do średniej dynamiki z ty-
godni 1-7 2022 r. (+8 proc.), które 
poprzedzały wojnę. Najsilniejsze 
wzrosty odnotowały podstawowe 

kategorie spożywcze o długim ter-
minie przydatności: mąka (+157 
proc.), cukier (+83 proc.), konserwy 
mięsne (+80 proc.), makaron (+59 
proc.) czy ryż (+53 proc.). Wyraźnie 
wyższe wzrosty sprzedaży wykaza-
ły również kategorie pieluch, arty-
kułów kobiecych i jedzenia dla 
dzieci. 

W tygodniu 9 (28 lutego – 6 mar-
ca) monitorowane sklepy zanoto-
wały najwyższy wzrost obrotów – 
tempo przyspieszyło do +17 proc. 
(W09'2022 vs W09’2021). Kategorie 
spożywcze nadal utrzymywały wy-
soką dynamikę: cukier (+124 proc.), 
konserwy mięsne (+115 proc.) czy 
mąka (+97 proc.), jednak największe 
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przyspieszenie obrotów odnotowa-
ły kategorie higieny osobistej oraz 
jedzenia dla dzieci. Sprzedaż jedze-
nia dla dzieci podniosła się o 116 
proc., a mleka dla dzieci o 84 proc. 
Bardzo silne wzrosty wykazały ka-
tegorie pieluch (+133 proc.) oraz 
szczoteczek do zębów (+121 proc.). 
Wzrosty widoczne były w artyku-
łach kobiecych (+74 proc.), w że-
lach pod prysznic (+63 proc.) czy 
pastach do zębów (+46 proc.). 

W następnych 
dwóch tygodniach 
10-11 (7-20 marca) 
obroty na całym 
rynku nadal wyka-
zywały dwucyfrową 
dynamikę (+14 proc. 
w tyg. 10, +11 proc. 
w tyg. 11), ale tem-
po zmian wyraźnie 
osłabło. Kategorie 
spożywcze, które 
notowały znaczne 
wzrosty w tygodniu 
10, w  kolejnym ty-
godniu wyhamowa-

ły: konserwy mięsne (z +97 proc. 
na +41 proc.), mąka (z +95 proc. na 
+34 proc.) czy cukier (z +63 proc. 
na 29 proc.). Również ograniczenia 
dynamiki widoczne były w katego-
riach higieny osobistej oraz jedze-
nia dla dzieci. W tygodniu 11 sprze-
daż jedzenia dla dzieci wzrosła 
o jedynie o 5 proc., a w silnie rosną-
cej uprzednio kategorii pieluch od-
notowano spadki na poziomie 
-12 proc. 

Ostatnie monitorowane okresy 
– tygodnie 12. i 13. (od 21 marca 
do 3 kwietnia) – pokazują wy-
płaszczenie i spadek dynamiki ob-
rotów. Całkowite obroty w tygo-
dniu 12 wyniosły niecałe +1 proc., 
a w tygodniu 13 widać spadek na 
poziomie -2 proc. Taka sytuacja 
może wynikać z faktu, iż nastąpiła 
pewna stabilizacja na rynku, który 
zdążył już zaabsorbować zwięk-
szony popyt z poprzednich tygo-
dni. Ponadto, tydzień 13 (28 mar-
ca-3 kwietnia) porównuje się do 
tygodnia, który bezpośrednio po-
przedzał Święta Wielkanocne 
w 2021 r. (Wielkanoc przypadała 
na 4 kwietnia), a zatem odnosi się 
do bazy ze zdecydowanie podwyż-
szoną dynamiką obrotów. W tygo-
dniu 13 widoczne ograniczenie 
sprzedaży nastąpiło w katego-
riach mlek dla dzieci (-10 proc.), 
pieluch (-6 proc.) oraz jedzenia 
dla dzieci (-2 proc.). Ponownie 
jednak zanotowano silną dynami-
kę dla podstawowych kategorii 
spożywczych: cukier (+83 proc.), 

konserwy mięsne (+78 proc.), 
mąka (+52 proc.).

Geograficzne zróżnicowanie 
dynamiki sprzedaży

Od początku wybuchu wojny, 
gdy odnotowaliśmy zwiększone 
obroty na rynku, widoczne było 
geograficzne zróżnicowanie dyna-
miki sprzedaży – największe wzro-
sty notowały regiony wschodnie 
oraz południowo-wschodnie Polski. 
Oba te regiony w tygodniach 8-10 
zwiększyły obroty o 15-20 proc., co 
zdecydowanie wyróżniało je na tle 
pozostałych regionów. Ponadto, 
w  tygodniu 9 znaczące przyspie-
szenie dynamiki (średnio o ok. 
20 proc.) również w największych 
miastach Polski: Kraków, Warszawa, 
Wrocław. W kolejnych tygodniach, 
wraz z przemieszczaniem się lud-
ności z obszarów przygranicznych 
w kierunku większych miast, rów-
nież dynamika obrotów uległa wy-
równaniu pomiędzy regionami, 
a  nadal pozostała podwyższona 
w największych miastach. n

-20%

40%

100%

160%

TOTAL
SALES

FLOUR SUGAR CANNED
MEAT

BABY MILK
FORMULA
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(incl. Cereals)
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Źródło: NielsenIQ.

Ryc. 1. Dynamika koszyka TSR (całkowite obroty sklepów) i wybranych kategorii, 
Week 08-13’2022 vs YearAgo, NielsenIQ TSR
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W ciepłe, słoneczne dni wiosny i lata częściej niż w pozostałe 
miesiące sięgamy po orzeźwiające napoje – poczynając od 
krystalicznie czystej wody, przez soki wypełnione owocami 

i witaminami, wszelkie izotoniki dodające wigoru, elektrolitów 
i minerałów, aż po całą gamę napojów z bąbelkami. zgodnie 

z danymi CMR, wartość sprzedaży wszystkich napojów 
bezalkoholowych była o 46 proc. większa w miesiącach 

wiosenno-letnich (kwiecień – wrzesień) niż 
w jesienno-zimowych (październik-marzec) w 2021 roku 

w sklepach małoformatowych do 300 mkw. W sezonie zyskują 
na znaczeniu przede wszystkim wody czyste i smakowe, a także 

herbaty mrożone i napoje izotoniczne.

JULIA KIJO 
cenTrum moniTorowania rynku (cmr)

SPRzeDAż NAPOJóW 
BezAlKOhOlOWyCh

Kategoria napojów jest jedną 
z najlepiej rotujących w ma-
łym formacie – odpowiada 

za około 7 proc. wartości sprzedaży 
oraz pojawia się na co czwartym 
paragonie. Segmentami o najwięk-
szym wolumenie sprzedaży są wo-
da czysta (49 proc. w okresie wio-
senno-letnim), napoje gazowane 
(23 proc.) oraz soki/nektary/napoje 
niegazowane (13 proc.). Jednakże 
ze względu na znaczne różnice 
w poziomie cen między segmenta-

mi rozkład sił w wartości sprzedaży 
jest odmienny. Napoje gazowane 
są kategorią numer 1 pod wzglę-
dem wartości z wagą 33  proc. 
(w okresie wiosenno-letnim), woda 
czysta odpowiada za 20 proc. war-
tości sprzedaży, a soki/nektary/na-
poje niegazowane 17 proc. w skle-
pach małoformatowych.

W miesiącach wiosenno-letnich 
obserwowane są zmiany trendów 
zakupowych przy wyborze wielko-
ści opakowań, sprzedaż napojów 

w  mniejszych pojem-
nościach, czyli tych 
bardziej poręcznych, 
kupowanych do szyb-
kiego spożycia rosła 
zdecydowanie szybciej 
niż sprzedaż napojów 
w dużych, rodzinnych 
opakowaniach. Ciężko 
znaleźć na rynku sklep 
małoformatowy, który 
by nie posiadał w ofer-
cie jak iegokolwiek 
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asortymentu napojowego. Wa-
chlarz dostępnych wariantów jest 
bardzo szeroki, na półce sklepowej 
w 2021 roku znajdowaliśmy ponad 
70 różnych produktów z kategorii 
soki/nektary/napoje niegazowane, 
45 różnych wariantów z kategorii 
napoje gazowane oraz 30 różnych 
wód czystych. W okresie letnim 
półka staje się jeszcze bardziej „ob-
fita”, liczba dostępnych produktów 
rośnie średnio o dodatkowe 2-5 SKU 
w zależności od kategorii.

Producentami o najwyższych 
udziałach rynkowych w sklepach 
małego formatu są Coca-Cola oraz 
Pepsico (liderzy segmentu napo-
jów gazowanych), Maspex (z naj-
ważniejszą marką soków Tymbark 
oraz m.in. marką energetyków 
Tiger) oraz Danone i Nałęczów 
Zdrój (producenci wód Żywiec 
Zdrój i Cisowianka), których zna-
czenie w sprzedaży wolumenowej 
wzrasta w okresie letnim. 

  Analizując rynek napojów bez-
alkoholowych warto pamiętać, iż 
w pierwszym dniu 2021 roku we-
szła w życie opłata cukrowa, która 
znacząco wpłynęła na poziom cen 
większości kategorii napojowych. 
Podatek cukrowy obejmuje napoje 
bezalkoholowe z dodatkiem cukrów, 
substancji słodzących oraz kofeiny 
lub tauryny. Wyróżnione zostały 
dwie części opłaty naliczane na 
każdy 1 litr napoju: stała, która wy-
nosi 0,50 zł oraz zmienna – 0,05 zł 
za każdy gram cukrów przekracza-
jących określony limit (5 gra-
m/100ml). Dodatkową opłatą obję-
te są napoje zawierające kofeinę 
lub taurynę (0,1 zł za litr napoju). 
Niższy podatek dotyczy napojów 
mających co najmniej 20 proc. soku 
owocowego/warzywnego w skła-
dzie (np. nektary), czy roztworów 
węglowodanowo-elektrolitowych 
(np. izotoniki), wymienione zwol-
nione są z części stałej opłaty cu-
krowej. Napoje słodzone z dominu-
jącą zawartością mleka (np. kawa 
mrożona) oraz suplementy diety 
i wyroby medyczne zwolnione są 
całkowicie z opłaty.

Producenci napojów podejmują 
się różnych działań mających na 

celu obniżenie wielkości płacone-
go podatku, a tym samym zniwelo-
wanie wzrostu cen rynkowych. 
Jednym z działań jest zmniejszanie 
bądź całkowite eliminowanie cu-
kru ze składu, stosowane przede 
wszystkim przez główne marki na-
pojów gazowanych (np. Coca Cola 
Zero Cukru, Pepsi Max, Red Bull 
Zero itp), ale również wód smako-
wych (np. Żywiec Zdrój Naturals). 
Innym przykładem jest wzbogaca-
nie napojów o soki owocowe (min. 
20 proc. zawartości). Takie działania 
podejmuje m.in Maspex (Kubuś 
Waterrr, Nestea, Tiger), czy firma 
Zbyszko (3 owoce, Maxer). Kolej-
nym ruchem widocznym na pół-
kach sklepowych jest proces tzw. 
„downsize’ingu”, czyli wprowadza-
nie mniejszych opakowań popular-
nych, flagowych produktów, redu-
kując cenę jednostkową za butelkę 
i obniżając psychologicznie barierę 
cen. Takich zmian dokonali m.in. 
Hellena, Zbyszko, Żywiec Zdrój czy 
Pepsico.

Pomimo licznych zabiegów ma-
jących na celu zniwelowanie wzro-

stu cen, średni poziom cen napo-
jów bezalkoholowych w sklepach 
małoformatowych wzrósł o 19,3 
proc. (65 gr) w 2021 w porównaniu 
do 2020 roku. Największy wzrost 
odnotowały napoje gazowane, 
woda smakowa, herbaty mrożone 

oraz napoje energetyzujące. Dzia-
łania rządu, których głównych ce-
lem było ograniczenie spożycia cu-
krów poskutkowały spadkiem 
wolumenu sprzedaży napojów 
o  blisko 8 proc. w analizowanym 
panelu. n

0

NAPOJE TOTAL

NAPOJE GAZOWANE

HERBATY MROŻONE

WODA SMAKOWA

WODA CZYSTA
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SOKI, NEKTARY, NAPOJE NGAZ.
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20%
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Źródło: CMR.

Źródło: CMR.

Ryc. 2. Średnia cena za litr, 
sklepy małoformatowe do 300m2

Ryc. 1. Udziały wartościowe – producenci napojów
sklepy małoformatowe do 300m2 z salonikami i kioskami, 2021
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Każdego roku na polski rynek trafia około 8 mln smartfonów. Warto więc 
wykorzystać ten ogromny potencjał i wyposażyć klienta w niezbędne 
akcesoria do telefonu. Jaki sprzęt jest szczególnie przydatny a co jest 

miłym dodatkiem? Podpowiadamy co należy zrobić by wybrany 
asortyment najlepiej rotował. 

ANDRZEJ SZULęCKI 
Prezes zarządu eXc moBiLe PoLska,  

właścicieL marki EXC MOBILE

AkcesoriA  
do urządzeń  

mobilnych  
must have na stacji paliw

Od dłuższego czasu stacje 
paliw mocno stawiają na 
ofertę pozapaliwową. Na 

szczególną uwagę zasługuje ga-
stronomia, dzięki której klienci wa-
bieni zapachem hot doga czy pizzy 
spędzają na stacjach więcej czasu 
niż zazwyczaj wystarczało, żeby za-
płacić za paliwo. Teraz muszą po-
czekać na przyrządzenie posiłku 
czy gorącej kawy. To stwarza możli-
wość zainteresowania ich innymi 
produktami. Pojawia się oczywiste 
pytanie – jakimi? 

Można założyć, że klient kupi na 
stacji tylko produkty spożywcze, 
ewentualnie zrealizuje nagłą po-

trzebę – płyn do spryskiwaczy albo 
żarówkę. Okazuje się to jednak 
błędnym założeniem. Poza potrze-
bami istnieją też impulsy zakupo-
we. Impuls nie zawsze prowadzi do 
finalizacji ale można zwiększyć 
prawdopodobieństwo zakupu je-
żeli okaże się, że ów impuls wiąże 
się z ukrytą i nie rozpoznaną wcze-
śniej potrzebą. 

Dostępność pierwszym 
krokiem do sukcesu

Każdy kierowca ma w samocho-
dzie co najmniej jedno urządzenie 
elektroniczne – telefon komórko-
wy a dokładniej – z 90 proc. praw-

dopodobieństwem – 
smartfon. Co najmniej 
jedno, a biorąc pod 
uwagę liczbę kart SIM 
na rynku, powinien 
mieć 1,5 urządzenia. 
Jeżeli weźmiemy pod 
uwagę rodzinę będą-
cą w drodze na waka-
cje, okaże się, że w po-
jeździe, w którym 
znajdują się 4 osoby, 
znajdziemy nawet 
8 urządzeń – telefony, 
powerbanki, słuchawki, głośniki, 
e-papierosy, itp… Wszystkie te urzą-
dzenia wymagają ładowania i więk-

szość z nich jest używana w trakcie 
podróży. To stwarza ogromną szan-
sę sprzedażową.
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Mogłoby się wydawać, że użyt-
kownicy są świetnie wyposażeni 
w  akcesoria. Okazuje się, że nie! 
Większość z nich jest przekonana, 
że to co dostarczył producent urzą-
dzenia, jest wystarczające. Tymcza-
sem poza telefonami rzadko który 
produkt elektroniczny ma ładowar-
kę w zestawie. Albo kabel dłuższy 
niż 100 cm. Nawet Ci użytkownicy, 
którzy coś dokupili, zazwyczaj do-
brali etui i szkło do swojego mode-
lu telefonu. Wciąż jednak brak im 
dodatkowego kabla, ładowarki sa-
mochodowej, o uchwycie nie wspo-
minając. Posiadanie w ofercie ww. 
akcesoriów to krok w dobrą stronę 
ale do sukcesu sprzedażowego na-
dal jest daleko. 

Łam schematy – jak 
zainteresować klienta  
ofertą 

Załóżmy, że potencjalni klienci 
czekają na stacji na przekąski. 
15-letnia córka rozgląda się znu-
dzona, aż nagle dostrzega pastelo-
wo różowy przewód – idealny do 
jej nowego telefonu. Zaciekawiona 
podchodzi bliżej, oczy jej błyszczą. 
Zaczyna przeglądać inne kolory – 
jest! Ulubiony jej mamy – granat. 
Woła – mamo, mamo, chodź, zo-
bacz jakie piękne! Teraz już we 
dwie wyszukują kabli do swoich 
telefonów. Nagle okazuje się, że 
ojca zaciekawił uchwyt magne-
tyczny. Ten, którego aktualnie uży-
wa, nie zabezpiecza jego telefonu 
przed upadkiem podczas gwał-
townych skrętów czy jazdy po wy-
boistym terenie więc z chęcią 
sprawdzi inny – nic nie ryzykuje a 
ten wydaje się idealny. Biorą trzy 
produkty, płacą za nie, odbierają 
jedzenie i uradowani jadą dalej.

To, co się wydarzyło nie jest dzie-
łem przypadku. Zadziałał impuls, 
który byłby niemożliwy do odpale-
nia, gdyby nie prawidłowo dobra-
ne opakowanie produktu, jego es-
tetyka, czy w tym przypadku kolor. 
W kategorii produktów elektronicz-
nych, a do takich zaliczają się akce-
soria do urządzeń mobilnych, ma-
my zazwyczaj do czynienia z nud - 
nymi a tym samym „pozbawionymi 

emocji” opakowaniami, niezrozu-
miałymi opisami oraz liczbą kolo-
rów ograniczoną do dwóch – czar-
nego i białego. Ktoś kiedyś 
zadecydował, że tego pragną klien-
ci, a to nie prawda. Klienci oczekują 
jedynie wysokiej jakości, użytecz-
nego produktu w racjonalnej ce-
nie. O reszcie chcą sami decydo-
wać. Można zaciekawić klienta 
produktem, który wykracza poza 
utarte schematy, zwiększając tym 
szansę na sprzedaż. Jak wskazuje 
praktyka – to się sprawdza. Wzrosty 
sprzedaży na kategorii w niektó-
rych lokalizacjach sięgają nawet 
400 proc.! 

Ekspozycja i opakowanie 
kluczem do finalizacji 
sprzedaży

Przyciągnęliśmy uwagę poten-
cjalnego klienta, tym samym 
pierwszy etap mamy już za sobą. 
Nie możemy jednak zapominać, że 
mamy do czynienia z produktami 
technicznymi, które dla wielu osób 
są „niezrozumiałe”, mówiąc prościej 
– nie mają pojęcia, do czego służą 
i  jak ich używać. Niestety wielu 
producentów, nawet tych najwięk-
szych, wychodzi z założenia – chcesz 
kupić – powinieneś się znać. Na ich 
opakowaniach znajdziemy enig-
matyczne opisy – często tylko tech-
niczne oraz nazwy, które niewiele 
wyjaśniają.

Wybierając do oferty produkty 
warto przeanalizować potrzeby 
i  poziom wiedzy klienta oraz, co 
równie ważne – pracownika stacji 
– on też nie musi być specjalistą 
w zakresie doboru kabli, ładowarki 
czy uchwytu do smartfona. Odpo-
wiednie oznaczenia, zrozumiałe 
opisy, zdjęcia czy ikony na opako-
waniach sprawiają, że konsument 
już po chwili zna przeznaczenie 
produktu. Równie ważna jest intu-
icyjna „nawigacja” po ekspozycji, 
tak aby móc łączyć ze sobą artyku-
ły np. kabel z ładowarką albo 
sprawdzić rodzaj wtyku. Dalej po-
zostaje już tylko akceptacja ceny, 
natomiast wysoka jakość w racjo-
nalnej cenie, zawsze znajdzie 
klienta. n
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POMAGAMy 
zARząDzAć 

SPRzeDAżą NAPOJóW

Aby pobrać jeden kubek 
z  tzw. rękawa, w którym 
umieszczony jest zapas kub-

ków, koniecznym jest przytrzyma-
nie drugą ręką pozostałych kubków. 
Najczęściej kontakt dłoni przytrzy-
mującej odbywa się z rantem kub-
ków, które mają pozostać w rękawie. 
Kubki te są pobierane i użytkowa-
ne przez kolejnych klientów, którzy 
postępują identycznie jak poprzedni. 

Można takich kubków nie przy-
trzymywać, ale wiąże się to z ryzy-
kiem wyciągnięcia jednorazowo co 
najmniej kilku sztuk. Co zrobić z ta-
kimi kubkami? włożyć ponownie do 
rękawa, czy wyrzucić?

W przypadku nakrywek do kub-
ków sytuacja wygląda podobnie. 
Nakrywki są zeskładowane w wy-
odrębnionym miejscu w kąciku ka-
wowym i ułożone w systemie „je-
den na drugim”. Aby pobrać jedną 
pokrywkę ze stoku, bardzo często 

koniecznym jest oddzielenie jej 
drugą ręką od pozostałych nakry-
wek, które do siebie przylegają. 

Pomimo powszechnie dostęp-
nych płynów dezynfekcyjnych 
trudno założyć, iż dłoń przytrzymu-
jąca kubki lub nakrywki jest dłonią, 
z której chcielibyśmy np. jeść. 

Z badań ankietowych przepro-
wadzonych na grupie 27 stacji pa-
liw – analiza porównawcza liczby 
sprzedanych (zarejestrowanych 
przez kasę fiskalną) kaw i herbat, 
a liczbą zużytych (pobranych) opa-
kowań (kubków) wynika, iż w za-
leżności od wielkości stacji paliw, 
a właściwie ich usytuowania, różni-
ca wynosi od 5 proc. do 16 proc., tj. 
na 100 dokumentów fiskalnych no-
tuje się od 105 do 116 pobranych 
kubków. Badanie dotyczyło kub-
ków, ponieważ nie wszyscy pijący 
gorące napoje korzystają z nakry-
wek do kubków.

Możemy założyć kilka 
możliwości:
• brakujące w bilansie 
kubki (liczba sprzeda-
nych/liczba zużytych) 
są wynikiem pobrania 
kilku kubków jednocze-
śnie, a następnie wyrzu-
ceniu ich (względy hi-
gieniczne), 
• pobranie przez osoby 
korzystające ze stacji 
paliw bezpłatnych kub-
ków do wykorzystania 
w przyszłości,
• niekontrolowanego przez pracow-
ników stacji paliw bezpłatnego po-
boru gorących napojów (pracowni-
cy obsługujący kasy nie są w stanie 
kontrolować punktów samoobsłu-
gowych – ekspresów do kawy).

Opatentowany przez polską ro-
dzinną firmę Kram dyspenser wypo-
sażony w czytniki kodu kreskowe-

go lub czytnik kodu QR gwarantuje 
w pełni higieniczny pobór kubka 
i dekli oraz pełną kontrolę wyda-
wanych napojów.

Tylko osoby dysponujące niepo-
wtarzalnym kodem, który jest gene-
rowany po uregulowaniu zapłaty 
za produkt, mogą pobrać określony 
kubek i/lub dekiel do kubka i sporzą-
dzić sobie wybrany, gorący napój. n

Czas epidemii „Covid-19” unaocznił nam 
konieczność zwiększenia uwagi na aspekty 
higieniczne we wszystkich miejscach, gdzie 

istnieje możliwość pośredniego przenoszenia 
różnego rodzaju zanieczyszczeń, bakterii, czy 

wirusów z człowieka na człowieka. Jednym 
z takich miejsc są kąciki kawowe na stacjach 
paliw. Newralgicznymi punktami wydają się 
być sposoby pobierania pustych kubków do 

przygotowania gorącego napoju oraz 
pobieranie dekli do kubków.

ZBIGNIEW PRZyBySZ 
Prezes zarządu KRAM
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MINIMUM INWESTYCJI, 
MAKSIMUM ZYSKU!
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zwiększenie konkurencyjności

wzrost koszyka zakupowego

oszczędność w wydatkach na kosztowny ekspres 
i aranżację przestrzeni
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Kawa wCiąż  
naJpopularnieJsza

Niemal połowa świeżo przy-
gotowywanych kaw, goto-
wych do spożycia, kupo-

wanych poza domem jest sprze- 
dawana na stacjach paliw. Na dru-
gim miejscu znalazły się sklepy 
spożywcze, które wyprzedziły ka-
wiarnie, restauracje i bary szybkiej 
obsługi typu fast food.

W każdym z tych miejsc  
kawę kupuje nieco inny  
typ klientów

Klienci stacji paliw kupujący kawę 
na wynos to przede wszystkim 
mieszkańcy wsi (grupa ta stanowi 
37 proc. kupujących w tym kanale) 
i małych miast [do 49 tys. miesz-
kańców – (27 proc.)]. Patrząc na ich 

wiek – największe grupy stanowią 
osoby w wieku od 35 do 44 lat 
(30  proc.) oraz od 25 do 34 lat 
(24 proc.), natomiast zdecydowa-
nie najmniejszą grupą są tu osoby 
w wieku od 18 do 24 lat (6 proc.).

W sklepach spożywczych kawę 
kupują niemal w takim samym 
stopniu wszystkie grupy wiekowe. 

Najwyższy odsetek stanowią osoby 
w wieku od 45 do 54 lat (26 proc.), 
osoby od 35 do 44 lat (25 proc.) 
oraz od 25 do 34 lat (22 proc.).

Kawa kupowana w kawiarniach 
sieciowych, choćby ze względu na 
swoją lokalizację, cieszy się najwięk-
szą popularnością wśród mieszkań-
ców największych miast – stanowią 

Najpopularniejszymi miejscami, w których kupujemy gotową 
do spożycia kawę są stacje paliw oraz sklepy spożywcze. 

Najczęściej wybieranymi rodzajami napojów są espresso, kawa 
latte/ latte macchiato oraz cappuccino. Co jeszcze wynika 

z najnowszego raportu OOh Café ARC Rynek i Opinia?

ARC RyNEK I OPINIA
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oni 28 proc. Patrząc na wiek klien-
tów kupujących kawę w kawiar-
niach sieciowych to najwyższy od-
setek stanowią osoby w wieku od 
25 do 34 lat (29 proc.) oraz od 35 do 
44 lat (25 proc.).

Jaka kawa jest kupowana 
poza domem najczęściej?

Każda z najczęściej wybieranych 
kaw ma swoich zwolenników w po-
szczególnych grupach wiekowych.

Wśród klientów wybierających 
espresso najwyższy jest odsetek 
osób w wieku od 55 do 65 lat 
(25 proc.), najniższy zaś osób z naj-
młodszej grupy wiekowej (18-24) – 
7 proc. Pozostałe grupy wiekowe są 
reprezentowane w takim samym 
stopniu wśród smakoszy tego ro-
dzaju kawy (po 23 proc.). 

Wśród klientów wybierających 
kawę latte i latte macchiato naj-
wyższy jest odsetek osób w wieku 
od 35 do 44 lat (32 proc.), najniższy 
zaś osób z najmłodszej grupy wie-
kowej od 18 do 24 lat (10 proc.) 
i z najstarszej badanej grupy wie-
kowej od 55 do 65 lat (12 proc.).

Wśród klientów wybierających 
cappuccino taki sam (24 proc.) jest 
odsetek osób w wieku od 25 do 
34 lat oraz od 35 do 44 lat. Najniż-
szy jest odsetek osób najmłodszych 
w wieku od 18 do 24 lat (11 proc.). 

Trendy konsumenckie 

O ile kilka czy kilkanaście lat temu 
dobrą jakościową kawę można 
było kupić tak naprawdę głównie 
w kawiarniach, o tyle obecnie – ze 
względu na dostępność i technolo-
gię ekspresów do kawy jak również 
podążanie za potrzebami klientów 
– liderami są stacje paliw, do któ-
rych od dwóch lat dołączają sklepy 
detaliczne, które już wyprzedziły 
miejsca typowo gastronomiczne.

Sprzedaż kawy jest bardzo opła-
calną usługą. W przypadku stacji 
paliw od lat można zaobserwować 
zmianę modelu biznesowego od 
sprzedaży paliwa po sprzedaż in-
nych usług, ułatwiających czy uprzy-
jemniających podróż. Stąd coraz 
szersza oferta kawowa czy gastro-
nomiczna.

Pandemia wpłynęła  
na sprzedaż

Warto podkreślić, że w dużym 
stopniu pandemia zmieniła modele 
zakupu kawy na mieście. Po pierw-
sze w czasie lock downów konsu-
menci przeszli na model picia kawy 
w domu. Wzrosła sprzedaż ekspre-
sów do kawy. Cały rynek gastrono-
miczny, w tym kawowy stracił na 
pandemii. Jednocześnie zyskały 
w obszarze sprzedaży kawy stacje 
paliw i sieci sklepów detalicznych, 
których nie dotknęły ograniczenia.

Wydaje się, że ten rok może po-
zytywnie wpłynąć na powroty do 
kawiarni, choćby ze względu na to, 
że sprzyjają one spotkaniom towa-
rzyskim, których w czasie pandemii 
mieliśmy niedosyt. n

informacja o badaniu

OOH Caféto największe badanie 
dotyczące rynku kawy w Polsce, prze-
prowadzane jest od dwóch lat. Bada-
nie jest realizowane metodą CAWI 
na panelu badawczym epanel.pl, 
a dane są zbierane w trybie DAR (day 

after recall). Tryb ten polega na tym, 
że badani są pytani w pierwszej ko-
lejności o picie kawy w dniu wczoraj-
szym i dopiero po spełnieniu tego 
warunku dopytywani o dalsze kwe-
stie. W trakcie tygodnia jest realizo-
wana próba około N=130, a kwartal-
nie około N=2400. Ze względu na 
dbałość o wysoką jakość do final-
nych obliczeń włączane są jedynie 
poprawnie zweryfikowane wywiady. 
Łącznie analizę w 2021 roku prze-
prowadzono na 9835 kupionych ka-
wach.

Najczęściej kupowane rodzaje kaw gotowych
do spożycia

0%

Espresso 22%

La�e/La�e macchiato 21%

Cappuccino 17%

20% 40% 60% 80% 100%

Miejsca, w których kupowana jest gotowa kawa
(TOP 5)

0%

Stacje paliw 44%

Sklepy spożywcze/punkty sprzedaży 12%

Kawiarnie sieciowe 9%

Restauracje 9%

Bary szybkiej obsługi typu fas�ood 8%

20% 40% 60% 80% 100%

Źródło: Raport OOH Café za cały 2021 rok, ARC Rynek i Opinia.

Źródło: Raport OOH Café za cały 2021 rok, ARC Rynek i Opinia.
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wieloFunkCyjny 
sAmoobsłuGowy  
odkurzACz pArowy  
selF serviCe mAx
aby sprostać potrzebom właścicieli stacji paliw oraz myjni bezdotyko-
wych, 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 kompresorem. stacje 
paliw i myjnie bezdotykowe mają teraz doskonałą okazję do tego, aby 
poszerzyć swoją ofertę o wyjątkowe usługi, na które jest na rynku ogrom-
ne zapotrzebowanie. za pomocą self service max kierowcy własnoręcz-
nie odkurzą wnętrze samochodu, wyczyszczą metodą parową z szybkim 
czasem schnięcia zabrudzoną tapicerkę samochodową, dywaniki, bagaż-
nik, a także napompują koła. z jednego stanowiska bez konieczności 
przeparkowania pojazdu zadbają kompleksowo o wnętrze swojego sa-
mochodu. 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 ener-
gia elektryczna. n

łAdowArkA sAmoChodowA 
exC liGht 
niedawno do naszej oferty dołączyła ładowarka samochodowa eXc Light. Jej 
główną zaletą są trzy porty usB, z których jeden obsługuje szybkie ładowa-
nie. Telefon, tablet, słuchawki podłączone jednocześnie? — dla Light to nie 
problem, może ładować trzy urządzenia w tym samym czasie. Port szybkiego 
ładowania pracuje na niezależnym obwodzie, dzięki czemu działa zawsze, 
niezależnie od liczby podłączonych urządzeń!
Light wygląda lekko i elegancko. niebieskie podświetlenie Led, szczególnie 
w nocy, tworzy w aucie przyjemny klimat. ładowarka dostępna jest w dwóch 
wariantach – 33w (3 x usB) i 35w (2 x usB + usB-c Pd) oraz w trzech wer-
sjach kolorystycznych: czarnej, szarej i białej. 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
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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 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 pojemności, jak i na rurociągi prze-
syłowe 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 zwięk-
sza odporność na agresywne media. n

monin spiCed  
red berries 
syrop monin spiced red Berries to dokładnie 
wywarzona mieszanka aromatów owoców le-
śnych i odpowiednio wyselekcjonowanych 
przypraw. wyczuwalne noty goździków oraz 
imbiru idealnie komponują się z malinami, ja-
godami, bzem i żurawiną, których naturalny sok 
łącznie stanowi 13 proc. syropu. monin spiced 
Berries jest idealny do tworzenia gorących na-
pojów, ale także koktajli bezalkoholowych i le-
moniad cały rok. można go wykorzystać w po-
łączeniu z czarną i zieloną herbatą lub jako 
dodatek do grzańców, latte i koktajli. dzięki 
swojemu zbalansowanemu smakowi wystarczy 
go wymieszać z wodą lub sokiem, aby już stwo-
rzyć aromatyczny bezalkoholowy napój goto-
wy do podania. n

GórAlki top 
marka Góralki znów zaskakuje wyjątkowym sposobem oblewania wafelków. 
Tym razem w portfolio marki pojawiła się nowa sublinia, Góralki Top – wy-
śmienite wafelki oblewane od góry. 
Pyszna polewa i ciemne wafelki chrupią przy każdym kęsie. całość dopełnia 
kremowe nadzienie w dwóch smakach do wyboru: mlecznym i z czekoladą. 
opakowanie wafelków również zaskakuje – brązowe odcienie ze złotymi 
i czerwonymi elementami, to coś co wyróżnia Góralki Top na półce i sprawia, 
że nie można przejść koło nich obojętnie. n
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Dekoniunktura wynikająca ze skutków pandemii i wojny na Ukrainie wymusza zmiany i optymalizację kosztów 
w większości sektorów polskiej gospodarki z powodu braku środków na utrzymywanie specjalistów, którzy 

są realnie potrzebni przy jednym czy dwóch projektach w roku. Obecnie spółki nie zatrudniają lekarzy 
zakładowych, ale oferują pracownikom pakiety medyczne, nie zatrudniają mechaników, ale flota jest 

obsługiwana i monitorowana, a usługi księgowe są wykonywane przez zewnętrzne wyspecjalizowane biuro. 
Wszystko to, aby zminimalizować koszty własne i zmaksymalizować efektywność procesu powierzonego. 

O współczesnych wyzwaniach związanych z pozyskiwaniem wykonawców usług inwestycyjno-budowlanych 
nasza redakcja rozmawia z Łukaszem Ławniczakiem, prezesem ZBM.

NA rAtUNeK iNweStycjoM 
w trUdNych cZASAch

Czy można zrezygnować z własnego działu inwestycyjno-budowla-
nego w firmie? 

Można, a struktura EPCM nie tylko go zastąpi, ale obniży jego 
koszty i w założeniu dowiezie projekt na czas. Jak to możliwe? 
Przeszło 6 lat temu zbudowaliśmy usługę EPCM dla potrzeb kon-
kretnego klienta lub konkretnego zamierzenia inwestycyjnego 
jako outsourcing działu inwestycyjno- budowlanego. Jesteśmy 
firmą specjalistyczną i rozwijamy swoje aktywności w dużo więk-
szej skali niż największe firmy niezwiązane z projektowaniem, 
budowaniem czy zarządzaniem projektami. Koszt jednostkowy 
usługi z punktu widzenia Klienta staje się przez to znacznie mniej-
szy, a jakość usługi oraz jej efektywność jest dobrana tak, aby speł-
nić wymogi jego oczekiwania. To, co nas wyróżnia, to polski kapi-
tał i polski Zarząd, tj. rozumiemy klienta i rynek, w którym lokuje 
swoje inwestycje.

Jakim Klientom usługa EPCM się opłaci?
Z pewnością jest to usługa, której sukces widać najbardziej 

w sektorach produkcyjnych czy sieciach sprzedaży np. od roku 
2016 obsługujemy dział Developmentu Shell Polska. W zasadzie 
wszędzie tam, gdzie jest potrzebne szybkie działanie oraz uzyska-
nie efektu w postaci uruchomienia i otwarcia inwestycji.  Usługa 
jest dedykowana inwestorom, którzy chcą mieć możliwość dużej 
ingerencji w zastosowaną technologię, w postanowienia kontrak-
tów z wykonawcami oraz dostawcami materiałów i wyposażenia. 
Sprawdza się, gdy zależy mu na minimalizacji marży Generalnego 
Wykonawcy.

Skąd pomysł na taką usługę?
To nie jest nasz pomysł. Większość rynku sektora energetycz-

nego, czy dojrzałe, rozwinięte korporacje zachodnie od lat korzy-
stają z formuły EPC lub EPCM. Gdzie istotny jest rachunek ekono-
miczny, tam jest potrzebna najwyższa efektywność i realizacja pro-
jektu w czasie oraz budżecie założonym przez Inwestora.  

Dziękujemy za rozmowę!
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Firma Green Steam ma w swojej ofercie odkurzacze wielofunkcyjne, przy użyciu 
których można dostarczyć z jednego automatu aż trzy różne usługi. za pomocą 

odkurzaczy Self-Service kierowcy z jednego stanowiska, bez konieczności 
przeparkowania pojazdu, własnoręcznie odkurzą wnętrze samochodu, 

wyczyszczą metodą parową z szybkim czasem schnięcia zabrudzoną tapicerkę 
samochodową, dywaniki, bagażnik, a także napompują koła.

ADAM SZARWIŁO 
kraJowy kierownik sPrzedaży GREEN STEAM

dlaczego warto 
zainwestować  

w odkurzacze parowe?

Odkurzacze Self-Service, 
oparte na technologii pa-
rowej, pozwalają na naj-

szybsze, najbardziej dokładne i co 
najważniejsze bezpieczne wy-
czyszczenie tapicerki samochodo-
wej. Wszystko za sprawą parownicy 
odpowiedzialnej za ciśnienie i pręd-
kość strumienia pary, a także do-
datkowych akcesoriów, takich jak 
pistolet z możliwością aplikowania 
detergentu na mocniejsze zabru-
dzenia. Urządzenie bazuje na tech-
nologii parowej, czyli takiej, która 
pozwala tapicerce na prawie na-
tychmiastowe wyschnięcie.

Pamiętajmy, że czyszczenie parą 
redukuje zużycie wody aż o 95 proc., 
co powoduje, że rozwiązanie w po-
staci samoobsługowego odkurza-
cza parowego jest ekologiczne. Para 
w przeciwieństwie do tradycyjnego 
czyszczenia tapicerki wodą i mocny-
mi środkami chemicznymi, skutecz-
nie dezynfekuje i odświeża wnętrze 
pojazdu i jest przy tym całkowicie 
przyjazna dla środowiska natural-
nego. Dodatkowo dzięki odpowied-

nim rozwiązaniom technicznym sa-
moobsługowy odkurzacz parowy 
działa 24 h na dobę przez cały rok 
łącznie z zimą, a do zainstalowania 
urządzenia wymagana jest tylko 
energia elektryczna, bez koniecz-
ności stałego podłączenia do wody. 

Inwestycja w samoobsługowy 
odkurzacz parowy do prania tapi-
cerki trafia idealnie w rosnące zapo-
trzebowanie rynku na usługi z sekto-
ra samochodowego. Przeznaczona 
jest zarówno dla właścicieli stacji 
paliw, myjni samoobsługowych jak 
i dla klientów indywidualnych, któ-
rzy myślą o bezpiecznej inwestycji 
przy minimalnym nakładzie pracy 
oraz czasu. Poszerzenie oferty swo-
jej firmy o usługę parowego prania 
tapicerki pozwala na bardziej kom-
pleksową obsługę klienta na stacji 
paliw oraz myjni samoobsługowej. 
Dodatkowo każdy, kto zainwesto-
wał w samoobsługowy odkurzacz 
parowy, ma możliwość rozszerze-
nia dostępności swoich usług o pra-
nie parowe dywanów, wystarczy 
zamontowanie trzepaka obok sta-

cji czyszczącej. Klien-
ci myjni parowej bę dą 
korzystać z niej tak że 
podczas prania foteli-
ków dziecięcych, a na-
wet małych mebli ta-
picerowanych. Nasile- 
nie tego typu usług 
następuje w okresach 
przedświątecznych 
oraz na wiosnę.

Usługa prania tapi-
cerki daje szansę na 
pozyskanie wielu no-
wych oraz stałych kli- 
entów. Dodatkowo właściciele sa-
moobsługowych odkurzaczy pa- 
rowych często współpracują z 
flotami. Częstymi klientami tego 
rodzaju usług są taksówkarze czy 
inni przewoźnicy, którzy mają real-
ną potrzebę cyklicznego prania 
i dezynfekcji tapicerki samochodo-
wej, a dając im taką możliwość na 
danej myjni samoobsługowej czy 
stacji paliw, automatycznie uzysku-
jemy przewagę konkurencyjną 
i zwiększamy swoje obroty.

W przypadku tego rodzaju inwe-
stycji konkurencja jest bardzo mała 
i ogranicza się jedynie do myjni 
ręcznych, w których pranie tapicer-
ki samochodowej czy odkurzenie 
wnętrza pojazdu jest usługą rela-
tywnie drogą (kosztuje średnio 
200zł/komplet) i czasochłonną. Na-
tomiast za pomocą odkurzaczy pa-
rowych Self -Service klient wypierze 
fotel już od 5 zł, a wszystkie fotele 
w kwocie 25/30 zł, czyli sam decydu-
je, kiedy, jak długo i za ile to zrobi. 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.

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.

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.

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.

Paccor (Bydgoszcz) Poland
ul. Dąbrowa 21
85-147 Bydgoszcz
tel. (52) 320 59 46, (52) 320 59 04 
tel. kom. 691 958 844
info@miko-kawa.pl
www.mikocoffee.com/pl/

Firma MIKO Coffee została założona w  1801 roku i  specjalizuje się w  obsłudze firm oraz segmentu 
horeca w kawę oraz gorące napoje, będąc jedną z najstarszych marek kawowych na rynku międzyna-
rodowym. Poprzez ponad 40 firm w Europie, Turcji, Japonii, Australii, oraz RPA, umacnia swoją pozycję 
jako sprawdzony dostawca kawy oraz urządzeń do jej zaparzania. W ciągu ponad 200 lat palenia kawy 
zdobyliśmy bogate doświadczenie, pozwalające nam na produkcję najszlachetniejszych kaw espresso. 
Przykładamy olbrzymią wagę do sztuki palenia kawy, która jest kluczem do przygotowania doskona-
łego espresso.
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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.

PKN Orlen 
ul. Chemików 7
09-411Płock
tel. (24) 365-00-00
www.orlen.pl

Jesteśmy zintegrowanym koncernem multienergetycznym, prowadzącym działalność w Europie 
Środkowej i Kanadzie. Zapewniamy energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a nasze 
zaawansowane produkty dostępne są w blisko 90 krajach na 6 kontynentach. Konsekwentnie budu-
jemy pozycję regionalnego lidera transformacji energetycznej, wdrażając czyste, przyjazne środowisku 
technologie oraz energetykę opartą o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Nasze działania podpo-
rządkowane są realizacji strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

 

 

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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smaż   na cebulka
HOT DOG

www.lantmannen-unibake.pl

wzbogaci twoja oferte wyraziscie! 

ZŁOCISTA, SMAŻONA CEBULKA
∙   Dodaliśmy aż 11% smażonej cebulki  

do naszej bagietki hot-dogowej

∙   Po zgrillowaniu, kompozycja nabiera  
wyjątkowego, słodko-wytrawnego smaku  
i aromatu

UNIKALNE POŁĄCZENIE  
∙   Oferta dla klasycznych rozwiązań, jak i pole do eksperymentów

∙    Dla prawdziwych smakoszy rekomendujemy spróbować z: 

- Kiełbaską wiejską i musztardą francuską 

- Kiełbaską drobiową i musztardą miodową 

- Białą kiełbaską i musztardą chrzanową

SUPER CHRUPNIĘCIE
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