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Szanowni Państwo,

Witam serdecznie wszystkich uczestników piętnastej, jubileuszowej edycji Forum Rynku Paliwowego PetroTrend. 
Od tylu lat jesteśmy z Państwem, jako platforma wymiany informacji i dyskusji o najważniejszych problemach sektora 
paliwowego w naszym kraju. Na nasze skromne możliwości staramy się wspierać konsolidację sektora w obronie jego 
interesów, merytoryczne dyskusje, dzielenie się pomysłami na prowadzenie biznesu, czy wspólne przeciwstawianie 
się nieprawidłowościom i patologiom w obrocie paliwami. Taka jest między innymi rola konferencji, a także naszych 
wydawnictw – miesięcznika “Stacja Benzynowa & Convenience Store” i portalu internetowego petrolnet.pl. 
Zachęcamy wszystkich do korzystania z naszych mediów. Kierujemy je do Państwa, a zwłaszcza do właścicieli stacji 
benzynowych, od najmniejszych, pojedynczych obiektów aż do wielkich sieci paliwowych.

Tegoroczna konferencja prowadzona jest w nowej formule. Tym razem wszystkie referaty podzielone zostały na 
części przeplatane dyskusjami. Powinno to zdynamizować przebieg konferencji i zachęcić do aktywnego udziału 
w dyskusjach, do czego gorąco namawiam. Wprowadziliśmy też nowy blok, w którym prezentowani są laureaci 
ubiegłorocznego konkursu “Stacja Benzynowa Roku”.

W tym roku, już po raz czwarty poznamy kolejnych zwycięzców konkursu „Stacja Benzynowa Roku”, którego uroczyste 
rozstrzygnięcie nastąpi na zakończenie naszego spotkania. Mamy nowe kategorie konkursowe i rekordową liczbę 
zgłoszeń. Bardzo cieszy mnie coraz aktywniejszy udział w konkursowych szrankach obiektów niezależnych, partnerskich 
i franczyzowych. Dziękuję wszystkim, którzy nadesłali zgłoszenia oraz Jurorom. Przed tymi ostatnimi co roku staje coraz 
trudniejsze zadanie, nie tylko ze względu na liczbę ankiet do oceny, ale także coraz bardziej wyrównany poziom. 
Gratuluję serdecznie finalistom oraz przede wszystkim zwycięzcom poszczególnych kategorii i laureatowi głównemu 
konkursu. Pisząc te słowa nie znam jeszcze zwycięzcy.

Po raz kolejny konferencji towarzyszy cykl specjalnych spotkań handlowych – Business Speed Dating, których głównym 
celem jest umożliwienie dostawcom produktów i usług bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami sektora 
odpowiedzialnymi za zakupy. Ubiegłoroczne spotkania zostały bardzo wysoko ocenione przez wszystkich uczestników 
– z obu stron stolika. Mam nadzieję, że podobnie będzie także w tym roku.

Korzystając z okazji, składam ogromne podziękowania prelegentom i panelistom za trud przygotowania ciekawych 
materiałów oraz zagadnień do dyskusji. Dziękuję naszym gościom oraz uczestnikom konferencji za przybycie na 
spotkanie i udział w obradach. Jeszcze raz bardzo zachęcam do aktywnego uczestnictwa w konferencji, włączania się 
do polemik, zadawania pytań, rozmów w kuluarach... ForumPetroTrend to także, a może przede wszystkim, koleżeńskie 
spotkanie ludzi paliwowego biznesu.

Chciałbym również podziękować naszym wystawcom i partnerom konferencji, którzy zaprezentowali nam swoją ofertę. 
Proszę traktować obecność na Forum nie tylko w kategoriach biznesowych, ale także jako wsparcie głównej idei naszej 
konferencji – miejsca spotkania i wymiany poglądów przedstawicieli sektora paliwowego.

Na koniec dziękuję wszystkim naszym pracownikom i współpracownikom dokładającym wszelkich starań, 
aby konferencja przebiegła sprawnie, a przede wszystkim była interesująca dla uczestników.

Życzę owocnych obrad i jestem przekonany, że spostrzeżenia i wnioski, które pojawią się w wyniku dyskusji będą dla 
Państwa inspiracją w prowadzeniu trudnego w obecnych czasach biznesu paliwowego.

Z poważaniem,

Piotr Rudnicki

Prezes Zarządu
BROG Marketing Sp. z o.o. S.K.

Informujemy, że wszystkie materiały towarzyszące wystąpieniom prelegentów
zostaną rozesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, jako pliki do pobrania.
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Uczestnicy Forum PetroTrend 2015

• 7 Car Polska K.A. Traczyńscy
• Agro-Pol Przedsiębiorstwo Rolne Władysław Bartosik
• Amtra
• Anwim
• Apla
• Ardo Oil
• Areon
• Arge Paliwa
• Arge Stacja Paliw nr 14
• Auto Duet s.c. Janusz Malinowski, Marek Suchoicki
• Axan
• BD. Firma Handlowo-Usługowa Daniel Wiśniewski
• BIC Polska
• BM Reflex
• Boutique Advice
• BP Europa SE Oddział w Polsce
• Branch Brothers
• Branfood Pietrzykowski Goerick
• BRANFOOD Pietrzykowski Goerick
• BROG Marketing
• Catman Group
• CEDC Polska
• Citronex Group
• Coffee Zone
• Dulcet
• Ekonaft Bolesławiec
• eMILA
• Eu.promotions Central Europe Kft
• Eurocash
• Falco Mazurkiewicz, Gwiazda
• GFT Goldfruct
• Good Oil
• Grupa Lotos
• Grupa Naftowa Speed
• Grupa ZPR
• Handel i Transport Jarosław Mazepa
• Havi Logistics
• Hortex Holding
• Huzar PSP
• Huzar PSP Radom
• Huzar PSP Sokołowice
• Huzar PSP Uniszki Zawadzkie
• Instytut Studiów Energetycznych
• Inter Europol Piekarnia Szwajcarska
• Internet Media Services
• JET
• KDM
• KDM Porajów
• Kondej Marketing
• Kram Polska
• Lantmannen Unibake Poland
• Lemar R.L.E. Leśniak
• Lotos Paliwa
• Mactronic
• Magna Trade Łukaszewicz i Niedźwiecki
• Marco-Oil Polska
• Mar-Rom
• Mateus
• Milton Trustee
• Mirage
• MOP Brwinów Północ 814
• Moya
• Nazaret
• Nowości Gastronomiczne
• Oney Servicios Financieros EFC, SAU
• OWO Fabryka Owoców
• P.P.H. “Juka” Pawłowski Józef, Pawłowska Elżbieta
• P.P.U.H. Marves
• Partnerska Stacja Paliw Moya - Konary

• Pawtrans Holding
• Petro-Hurt Małgorzata Gonczewska
• Petrokan Polska
• Phonedecor
• PHT Tracom
• PHU Wimex Tadeusz Wiszowaty
• PKN Orlen
• PKN Orlen Stacja Paliw nr 1536
• PKN Orlen Stacja Paliw nr 4419
• PKN Orlen Stacja Paliw nr 7462
• PKN Orlen Stacja Paliw nr 7496
• PKN Orlen Stacja Paliw nr 7559
• Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji
• Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
• PPH „JUKA” Pawłowski Józef, Pawłowska Elżbieta
• PPHU Petrol-Hawen
• Primulator
• Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Polski Tytoń
• Repiński Paliwa
• RSK Polska
• Segafredo Zanetti Poland
• Slovnaft Polska
• Shell Polska
• Soley - Areca
• Stacja Benzynowa&Convenience Store
• Stacja Moya Anwim Miłomłyn
• Stacja Moya HiT Radymno
• Stacja Moya Mirage Konary
• Stacja Moya Repiński Dziemiany
• Stacja Paliw Anody 70220
• Stacja Paliw Bliska 7511
• Stacja PAliw BP Granica
• Stacja Paliw BP Gutkowo 883
• Stacja Paliw BP Krępice
• Stacja Paliw BP Mirowska
• Stacja Paliw BP Mszana Północ
• Stacja Paliw BP Parma
• Stacja Paliw BP Polesie
• Stacja Paliw Cel
• Stacja Paliw Lotos MOP nr 812
• Stacja Paliw Lotos nr 212 Białystok
• Stacja Paliw Lotos nr 312 Gdańsk Osowa
• Stacja Paliw Lotos nr 348 Częstochowa
• Stacja Paliw Lotos nr 382 Warszawa
• Stacja Paliw Lotos Optima nr 502
• Stacja Paliw Lotos Optima nr 743
• Stacja Paliw Porajów
• Stacja Paliw Speed
• Stacja Paliw Statoil nr 71084
• Stacja Paliw Statoil ul. Puławska Warszawa
• Stacon TiS Duszak
• Statoil Fuel & Retail Poland
• Statoil Serwis 75087
• Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw Delfin
• Sygnity
• Świat Hoteli
• Taks-Oil
• TNS POLSKA Spółka Akcyjna
• Tobacco Trading International Poland
• Tomy Show K. Zimny
• Total Polska
• USP Zdrowie
• Vandemoortele Polska
• Vlight
• Winterhalter Gastronom Polska 



Wydarzenie dla branży gastronomicznej
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Prelegenci, paneliści

Marek Balawejder, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej, PKN Orlen 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej 
Handlowej gdzie uzyskał tytuł MBA. Pracował w globalnych korporacjach takich jak PepsiCo, Vodafone czy Raiffeisen. W 2007 roku 
objął stanowisko prezesa i dyrektora generalnego spółki Sferis, gdzie odpowiadał za restrukturyzację i przygotowanie nowej strategii. 
Od 2009 r. w GK PKN Orlen, gdzie pracował na stanowisku dyrektora Biura Biznesu Detalicznego Europa, prezesa zarządu Orlen Gaz 
i przewodniczył Radzie Dyrektorów Ventus Nafta (sieć stacji Orlen Lietuva), był też członkiem Rady Nadzorczej Orlen Deutschland.

Bartłomiej Dudka, dyrektor zarządzający, Branch Brothers

Absolwent politologii i marketingu na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu oraz zarządzania projektami w Wyższej Szkole Bankowej. 
Dyrektor zarządzający Branch Brothers, pionierskiej na polskim rynku firmy konsultingowej projektującej i zarządzającej doświadczeniami 
zakupowymi klientów sieci handlowych. Team leader skoncentrowany na zespole, doradca w dziedzinie zwiększania skuteczności 
komunikacji marketingowej i maksymalizacji zysków z inwestycji w sieci sprzedaży, customer experience expert. Certyfikowany project 
manager i konsultant z doświadczeniem w projektach z udziałem wieloosobowych zespołów wykonawczych, strukturach rozproszonych 
i współpracy między klientem i dostawcami zewnętrznymi. Wicedyrektor poznańskiego oddziału Project Management Institute. Jako 
menedżer prowadził projekty m. in. dla Santander Consumer Bank, Polkomtel, PKO BP, DnB NORD Bank, Pekao SA, BNP Paribas, Fortis 
Bank, Dominet Bank.

Leszek Hendzel, dyrektor ds. operacyjnych Moya, Anwim

25 lat doświadczenia w sprzedaży. Trener, lider zespołów sprzedażowych. Twórca strategii sprzedaży dla działów handlowych. Od 14 lat 
w branży paliwowej. W Anwim odpowiada za rozwój i wsparcie stacji franczyzowych w projekcie Moya Sieć Stacji Paliw. Nie boi się 
nowych rozwiązań, myśli nieszablonowo. W zarządzaniu stawia na relacje, motywuje i docenia sukcesy swojego zespołu.
Z wykształcenia reżyser, laureat i finalista konkursów filmowych.

Piotr Ignaczak, prezes zarządu, Catman Group

Partner zarządzający, członek rady nadzorczej, członek zarządu, superwizor oraz trener i konsultant w firmach: Catman Group, Ośrodek 
Rozwoju Trenerów Biznesu, dyrektor ds. sprzedaży oraz dyrektor ds. szkoleń i rozwoju. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. 
Specjalista w zakresie sprzedaży, Category Management i Merchandisingu. Autor ponad 40 artykułów w prasie branżowej i uczestnik 
w ponad 20 konferencjach w branży FMCG. Współtwórca autorskich programów i narzędzi szkoleniowych; doradca handlowy, Speed 
Learning System, Catman Look oraz gier szkoleniowych; Go Fast, Speed Sale, GoWork. W 22-letniej karierze konsultacyjno-szkoleniowej 
przeprowadził ponad 30 projektów doradczych oraz ponad 1100 dni szkoleniowych dla takich firm jak: Unilever, Henkel, Nestle, Kraft, 
Maspex, JTI, Ahold, OBI, Orlen, Rossmann, Real, Polbank, GSK i wielu innych.

Ireneusz Jabłonowski, prezes zarządu, Huzar PSP

Jest absolwentem ART W Olsztynie. Ukończył również MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. 
Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych. W lutym 2001 roku został dyrektorem nowo powstałej spółki 
POLpetro. Jeszcze w tym samym roku objął stanowisko Prezesa Zarządu tej spółki. Od początku istnienia do dnia dzisiejszego firmie 
udało się wypracować korzystne dla stacji paliw warunki w zakresie m.in. ubezpieczeń, zaopatrzenia w paliwa oraz produkty 
pozapaliwowe. Dzięki sprawnemu systemowi dystrybucji spółka wprowadziła na rynek produkty pod własnym logo (Czysta Szyba – płyn 
do spryskiwaczy, Chłodnica – płyn do chłodnic). Od 2004 roku firma jest organizatorem sieci Polskie Stacje Paliw Huzar, która 2011 rok 
zakończyła 100 umową uczestnictwa w sieci Huzar.

Edwin Kaniuk, redaktor naczelny: Stacja Benzynowa & Convenience Store, petrolnet.pl, BROG Marketing

Andrzej Kondej, właściciel, Kondej Marketing

Właściciel firmy Kondej Marketing, specjalizującej się badaniach rynkowych, szkoleniach i konsultingu w dziedzinach handlu 
i marketingu.Autoryzowany analityk rynkowy światowej agencji badawczej Euromonitor International ze specjalizacją w zakresie 
polskiego rynku FMCG. Twórca Marketingowego Rankingu Sieci Detalicznych będącego opiniotwórczym badaniem rynku 
spożywczego. Autor publikacji prasowych i książkowych w zakresie marketingu i handlu detalicznego. Wykładowca Uniwersytetu 
w Białymstoku w dziedzinie Public Relation



7

PetroTrend
XV FORUM RYNKU PALIWOWEGO 2015

Zbigniew Łapiński, członek zarządu, dyrektor ds. zaopatrzenia i klientów kluczowych, Anwim

Od roku 1996 związany z branżą paliwową. Od 15 lat zatrudniony w firmie Anwim. Od roku 2002 nieprzerwanie pełni funkcję członka 
zarządu spółki. Odpowiada za zakupy, transport oraz logistykę paliw, a także za sprzedaż do klientów kluczowych.

Paweł Maślakiewicz, dyrektor ds. zarządzania sprzedażą, Grupa Lotos

Jest absolwentem wydziału chemicznego Politechniki Krakowskiej. W latach 1994-2002 pracował w BP Polska na stanowiskach 
związanych ze sprzedażą środków smarnych, paliw, zarządzaniem siecią stacji paliw oraz w BP International w obszarze strategii. 
Od 2003 do 2005 roku zajmował stanowisko dyrektora ds. sprzedaży w firmie Lurgi. W latach 2005-2008 był dyrektorem wykonawczym 
ds. sprzedaży hurtowej w PKN Orlen oraz członkiem rad nadzorczych Petrolot, Orlen Oil, Uniraf i Możejki Nafta Trading House. Od 2009 
roku pracował w firmie Sawex Chemicals jako dyrektor ds. handlu. Od Października 2012 roku obejmuje stanowisko dyrektora ds. 
zarządzania sprzedażą w Grupie Lotos.

Marek Parzyński, kierownik ds. rozwoju rynku, Moya

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Zarządzenie i Marketing oraz Finanse i Bankowość). W Anwim od 10 lat. 
Odpowiedzialny za pozyskiwanie i obsługę klientów kluczowych. W sieci stacji paliw Moya odpowiedzialny za zakupy produktów 
pozapaliwowych.

Mariusz Piętak, dyrektor biura zarządzania siecią, PKN Orlen

Marek Robacha, dyrektor sprzedaży, Primulator

Krzysztof Romaniuk, dyrektor ds. analiz rynku paliw, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Piotr Rudnicki, prezes zarządu, BROG Marketing

Właściciel i prezes zarządu BROG Marketing, wydawcy m.in. miesięcznika „Stacja Benzynowa” i portalu petrolnet.pl oraz organizatora 
konferencji Petro Trend. Od ponad 20 lat zaangażowany w działalność na rynku mediów dla sektora paliwowego. Wielokrotny 
moderator konferencji branżowych. Zainteresowania: historia wojskowości, jazda konna w stylu western, kuchnie świata.

Andrzej Sikora, prezes zarządu, Instytut Studiów Energetycznych

Dr inż. Ukończył w 1986 studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; również szkolenia w Szkole Bankowej w Wiedniu, University 
of Southern California Jackson, Mississippi, USA oraz INSEAD we Francji. Jest prezesem zarządu Instytutu Studiów Energetycznych. 
Specjalność: surowce energetyczne, bezpieczeństwo energetyczne, optymalizacja aktywów energetycznych.
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Prelegenci, paneliści

Tadeusz Sławik, dyrektor operacyjny, BP Europa SE Oddział w Polsce

Dołączył do zespołu BP Retail w 1997 r. i od tego czasu rozwijał swoje kompetencje na stanowiskach: Category Manager, 
COCO Operation Manager, Finance Manager. Od roku 2008 pełni funkcję dyrektora operacyjnego sieci stacji BP w Polsce.

Krzysztof Starzec, dyrektor działu paliw, Statoil Fuel & Retail Poland

Ekonomista, absolwent SGPiS (obecnie SGH) wydziału handlu zagranicznego. W latach 1985-1994 pracował w kraju i za granica (Bliski 
Wschód, Indie) w budownictwie i sektorze maszynowym. Od 1994 związany z branżą paliwowa. Ponad 16 lat pracował w koncernie 
paliwowym Shell na wielu stanowiskach menadżerskich, w tym w latach 2007-2010 jako członek zarządu Shell Polska. Od 2011 roku 
zatrudniony na stanowisku dyrektora działu paliw w Statoil Fuel & Retail Poland. 

Jan Tar, dyrektor biura rozwoju sprzedaży pozapaliwowej, PKN Orlen

Anna Walczowska, partner zarządzający, prezes zarządu, Boutique Advice

Jest ekspertem w dziedzinie budowania i wdrażania strategii firm. Posiada wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą 
w zarządzaniu dużymi organizacjami, sprzedażą i marketingiem, w budowaniu sieci detalicznych oraz wprowadzaniu 
i repozycjonowaniu marek. Pełnione funkcje: Obecnie prezes zarządu butikowej firmy konsultingowej Boutique Advice zajmującej sie 
doradztwem w zakresie zarzadzania strategicznego. Sprawowała funkcje członka zarządu ds. marketingu i sprzedaży detalicznej Ruch 
(w latach 2010-2012) oraz dyrektora wykonawczego ds. marketingu i komunikacji w PKN Orlen (w latach 2000-2009). Zdobywała również 
doświadczenia na stanowiskach menadżerskich w BP w Polsce i w europejskiej centrali BP w Brukseli (w latach 1996-2000). Członek rad 
nadzorczych w wielu firmach, m.in. Equus, spółkach zależnych firmy Orlen w Polsce, Niemczech, Czechach i Litwie.
Najważniejsze osiągnięcia:
• wprowadzenie strategii dwóch marek, w tym opracowanie i wdrożenie oferty produktowej, merchendisingu oraz polityki cenowej dla 

paliwowych sieci detalicznych w Polsce, Czechach, Niemczech i Litwie  
• opracowanie i wprowadzenie na rynek marek:Verva, Bliska, Orlen Team, Stop Cafe, Ruch Cafe, marek własnych Orlen i Ruch,  
• opracowanie i wprowadzenie na rynek programów lojalnościowych Vitay, Flota,
• restrukturyzacja i budowa organizacji sprzedażowo-marketingowej w Ruch,  
• udział w restrukturyzacji europejskiej centrali BP prowadzącej do stworzenia zarządzania segmentowego w Koncernie.
Wykształcenie: Doktor nauk ekonomicznych, były wykładowca i pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
a także dyrektor programu MBA Teesside University. Absolwentka Harvard Business School w Bostonie, wiedzę zdobywała również 
w Northwestern University w Chicago oraz w INSEAD we Francji.

Robert Zarzecki, wiceprezes, Citronex Group

Odpowiedzialny jest m.in. za zarządzanie branżą transportu i spedycji; myjniami i serwisem TIR; rozwojem hoteli i restauracji, stacji paliw 
oraz supermarketów. Jest twórcą marki „Dyskont Paliwowy”, która w założeniach strategii rozwoju Grupy Citronex będzie podlegała 
dalszej ekspansji.

Tomasz Zawadzki, niezależny ekspert ds. handlu i marketingu, rynek stacji paliw

Absolwent Zarządzania i Marketingu, Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań i studiów Executive MBA UE Poznań. Autor prac z zakresu 
rynku stacji paliw w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu stacjami paliw w oparciu o różne modele współpracy z koncernem. 
W wolnej chwili uprawia cross-fit i podróżuje.
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Business Speed Dating
Indywidualne spotkania przedstawicieli największych sieci stacji paliw odpowiedzialnych za inwestycje  
i zaopatrzenie („kupców”) z zainteresowanymi dostawcami produktów, urządzeń lub usług.

Grzegorz Filipowski, dyrektor operacyjny, Arge Paliwa

W Arge zarządza stacjami paliw. Uczestniczy w budowaniu strategii dla spółki.

Magdalena Kościółek, category manager – food, Arge Paliwa

W Arge zarządza kategoriami produktów spożywczych i alkoholi (napoje, alkohol, piwo, art. spożywcze).

Andrzej Wrzesiński, category manager – non food, Arge Paliwa

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, specjalność Gospodarka Paliwami i Energią. W ARGE zarządza kategorią 
produktów przemysłowych (papierosy i tytonie, akcesoria i kosmetyki samochodowe, płyny eksploatacyjne, oleje, farmacja OTC, 
doładowania komórkowe EJD, etc.)

Paweł Brzozowski, kupiec, Axan

Odpowiedzialny za zakupy usług zewnętrznych oraz elementów wyposażenia stacji paliw w spółce Axan.

Łukasz Pietrulewicz, kierownik działu zakupów, Axan

Odpowiada za zakupy asortymentu spożywczo-napojowego oraz alkoholi.

Ireneusz Socha, kupiec, Axan

Odpowiada za zakupy asortymentu motoryzacyjno-przemysłowego na stacje paliw Axan.

Marzena Maurek, kupiec, BP Europa SE Oddział w Polsce

Robert Mroczkiewicz, kierownik ds. convenience, Eurocash

Tomasz Wojtal, kierownik zarządzania kategorią convenience, Eurocash

Zakres obowiązków:
• dobór surowców, półproduktów do produkcji wyrobów złożonych (kanapki, dania gotowe, tworzenie receptur)
• dobór produktów chłodzonych z grup (zupy, dania gotowe, dania garmażeryjne, produkty ultrafresh)
• listing produktów do oferty sklepów convenience
• opieka produktowa – analiza sprzedaży
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Krzysztof Witkowski, kierownik ds. zarządzania stacjami paliw, Falco Mazurkiewicz, Gwiazda

Odpowiedzialny jest za całokształt funkcjonowania stacji paliw w firmie, w tym za koordynację zakupów, poszukiwanie nowych 
produktów i rozwiązań dla własnych stacji paliw.

Monika Gorzelana, szef działu sprzedaży, Huzar PSP

Hubert Koziński, koordynator – rozwój i zaopatrzenie sieci Huzar, Huzar PSP

Alicja Bilska, menadżer kategorii – art. spożywcze, prasa, papierosy, Lotos Paliwa

Irmina Karpińska, kierownik działu sklepów i usług, Lotos Paliwa

Emilia Wasilewska, menadżer kategorii – piwo, alkohol, napoje, Lotos Paliwa

Mirosław Połeć, dyrektor zarządzający, Mateus

W firmie od 2010 roku. Od 20 lat związany z branżą motoryzacyjną i chemiczną. Doświadczenie w zarządzaniu, handlu, produkcji. 
Absolwent Politechniki Łódzkiej.

Marek Parzyński, kierownik ds. rozwoju rynku, Moya

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Zarządzenie i Marketing oraz Finanse i Bankowość). W Anwim od 10 lat. 
Odpowiedzialny za pozyskiwanie i obsługę klientów kluczowych. W sieci stacji paliw Moya odpowiedzialny za zakupy produktów 
pozapaliwowych.

Marcin Czyż, starszy menadżer sprzedaży, dział zarządzania kategoriami gastronomicznymi, PKN Orlen

Od 2012 r. związany z PKN ORLEN gdzie odpowiada za zarządzanie kategoriami gastronomicznymi w obszarze sprzedaży detalicznej. 
Poprzednio przez 10 lat pracował w American Restaurants, sieci KFC oraz Pizza Hut.
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Dariusz Kącki, starszy menadżer sprzedaży, dział zarządzania kategoriami sklepu, PKN Orlen

Od 2006 r. związany z PKN Orlen gdzie odpowiada za zarządzanie kategoriami sklepu w obszarze sprzedaży detalicznej. W latach 
1995–2005 pracował w Statoil Polska.

Kacper Tyburski, Category Manager Non-Food, PKN Orlen S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
W PKN Orlen od 2006 roku gdzie odpowiada za zarządzanie kategoriami Non-Food w obszarze sprzedaży detalicznej. Wcześniej od 2004 
roku w ORLEN Deutschland AG.

Łukasz Kalisz, category manager (Food2go, Coffee & Tea), Shell Polska

W Shell od 2013r. Do Jego obowiązków należy zarządzanie kategoriami gastronomicznymi takimi jak Deli2Go, kategoria hot dog oraz 
kawa i herbata.

Maciej Szumiński, category Manager – Convenience Retail, Shell Polska

W Shell pracuje od lutego 2014 rok. Odpowiada za kategorie Snacks (słodycze, słone, lody, gumy); Nonfood (Car Care, płyny do 
spryskiwaczy, gazety, zabawki etc); OTC oraz prezerwatywy; zarządzanie projektem myjni samochodowych (Car Wash).

Magdalena Kicka, senior manager convenience support, Statoil Fuel & Retail Polska

Odpowiada za: wyposażenie stacji w meble, urządzenia, food, kawa, opakowania (np. na sok świeżo wyciskany), kategorie / produkty 
z potencjałem dla stacji.

Marek Pietrzak, prezes, Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw Delfin

Marek Pietrzak, prezes SNOSP, jest absolwentem politechniki gdańskiej. Po studiach zdobywając uprawnienia budowlane rozpoczął 
prowadzenie i nadzorowanie budów na terenie całego kraju związanych z elektroenergetyką, obejmując w tej branży wielokrotnie 
stanowiska kierownicze. W 1989 roku zakłada własną firmę elektro-budowlaną.W latach 90. skierował swe zainteresowania dodatkowo 
na branżę paliwową, inwestując we własną stację paliw. W roku 2000 podjął samodzielną inicjatywę zrzeszenia niezależnych właścicieli 
stacji paliw, co zaskutkowało rok później rejestracją Stowarzyszenia Niezależnych Operatorów Stacji Paliw. Od tej pory nieustannie 
podejmuje działania i walkę o godne traktowanie właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności właścicieli stacji 
paliw. W 2003 roku integruje grupę w formułę ekonomiczną pod nazwą Delfin, gdzie od początku był w niej przewodniczącym rady 
nadzorczej, a w latach 2008-2011 prezesem. Dzisiaj przewodzi Grupie Delfin skupiającej różne podmioty gospodarcze. Na bazie Grupy 
jest inicjatorem powołania Konsorcjum “Jesteśmy Razem”. Jest również założycielem Agencji Solidarni w Biznesie, będącej dzisiaj 
Liderem KJR, zajmującej się głównie organizowaniem handlu grupowego i wzajemnej współpracy między podmiotami gospodarczymi 
z branży paliwowej i branż współpracujących.

Paulina Janas, regionalny kierownik d/s rozwoju sieci franczyzowej, Total Polska

Odpowiedzialna za ofertę gastronomiczną na stacjach paliw Total.

Sylwia Mieteń, specjalista ds. marketingu, Total Polska

Odpowiedzialna za marketing stacji paliw + ofertę dla sieci stacji paliw Total.

Business Speed Dating
Indywidualne spotkania przedstawicieli największych sieci stacji paliw odpowiedzialnych za inwestycje  
i zaopatrzenie („kupców”) z zainteresowanymi dostawcami produktów, urządzeń lub usług.
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Wystawcy

Areon
Tomy Show jest wyłącznym przedstawicielem firmy Balev Ltd w Polsce. Balev Ltd specjalizuje się w produkcji 
samochodowych i domowych odświeżaczy powietrza. Firma istnieje od 1990 roku, założona przez Mr. Dimitara Baleva 
bardzo szybko stała się liderem produkującym odświeżacze na Centralną i Wschodnią Europę. Od samego początku 
produkcji, BALEV Company zarejestrował swój własny znak firmowy markę Areon. Aktualnie, odświeżacze Areon sprzedają się z sukcesem w ponad 60 krajach 
świata. Filozofia firmy. Wierzymy, że nasz team jest źródłem naszego sukcesu, dlatego sukcesywnie powiększamy grono naszych współpracowników. W naszej 
pracy zdecydowanie idziemy w stronę powiększania zaufania wśród naszych partnerów i przyjaciół poprzez kreowanie innowacyjnych rozwiązań w naszych 
produktach, które sprawiają, że ich życie staje się milsze, łatwiejsze i bardziej komfortowe. Produkcja: Zakład produkcyjny BALEV Company usytuowany jest na 
areale 10 000 m² w mieście Varna w Bułgarii. Aby spełniać oczekiwania naszych klientów, prowadzimy ustawiczne badania i kontrolę jakości oraz używamy 
najwyższej klasy materiałów w procesie produkcyjnym.

Best Coffee Systems
Firma Best CS jest wyłącznym dystrybutorem ekspresów do kawy marki Franke w Polsce. Szwajcarska firma Franke jest liderem inteligentnych rozwiązań w procesie 
automatycznego przygotowania kawy oraz różnorodnych napojów na bazie zimnej/gorącej piany mlecznej, czekolady i syropów smakowych. Najnowsza 
technologia oraz niepowtarzalny design sprawiają, iż ekspresy Franke spotykają się z szerokim uznaniem na całym świecie. W port folio firmy znajduje się również 
wiele innych niezawodnych producentów i wartych uwagi rozwiązań w tym: wyciskarki do świeżego soku pomarańczowego ZUMEX, piec hybrydowy ATOLLSPEED 
300 T oraz wyposażenie dla gastronomii Palux. Oferowane przez nas urządzenia posiadają wszystkie te cechy, które ogrywają najważniejszą rolę w nowoczesnej 
gastronomii: wysoką jakość w oparciu o najnowsze odkrycia technologiczne, dzięki czemu ich obsługa jest intuicyjna i przyjazna dla użytkownika, a jakość 
finalnego produktu daje klientowi pełną satysfakcję. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku staramy się zawsze znaleźć jak najlepsze dla naszego Klienta 
koncepcję, łącząc trzy niezwykle istotne elementy: wysokiej jakości sprzęt, fachową wiedzę i doradztwo oraz niezawodny i wyszkolony serwis na terenie całego 
kraju. Niezwykle istotna synergia tych trzech kluczowych elementów, to gwarancja sukcesu w biznesie – „best solutions for success”.

Coffee Zone
Coffee Zone – palarnia kawy z ponad 10 letnim rynkowym doświadczeniem. Dzięki bezpośrednim zakupom zielonej kawy i zastosowaniu unikalnej technologii 
palenia, dostarczmy naszym Klientom powtarzalny produkt o najwyższej rynkowej jakości. Firma posiada HACCP zgodnie z Codex Alimentarius oraz system 
BRC-6 potwierdzony certyfikatem, co daje gwarancje najwyższej jakości, legalności, powtarzalności i bezpieczeństwa produkowanej żywności. Zaawansowana 
technologia produkcji pozwala nam na obsługiwanie szerokiej gamy zamówień od nisko po wysoko wolumenowe ze szczególnym naciskiem na ofertę Private 
Label – kaw pod marką własną. Pod auspicjami Coffee Zone działa również najstarsza polska szkoła baristów, Warsaw School of Coffee, organizująca szkolenia 
dla wszystkich, którzy pod okiem mistrzów pragną zgłębić tajniki parzenia idealnego espresso i nie tylko.

Vandemoortele
Vandemoortele jest europejskim liderem w produkcji mrożonych wyrobów piekarniczo-cukierniczych. Posiadamy szeroką gamę produktów przygotowanych 
i dostosowanych specjalnie na potrzeby stacji benzynowych. Wśród nich znajdziecie Państwo donuty, muffiny, croissanty, ciasta, pieczywo do kanapek oraz 
wiele innych produktów. Naszym atutem jest doskonale zorganizowana logistyka, dzięki której docieramy do każdego punktu Polsce. Produkty Vandemoortele są 
doceniane na rynku za wysoką jakość i łatwość serwowania. Zapraszamy do współpracy!

Magna Trade
Od 1990 roku Magna Trade projektuje i wyposaża profesjonalne zaplecza gastronomiczne. Od 2012r jesteśmy wyłącznym 
importerem Pieców Szybkiego Gotowania Menumaster w Polsce. Dysponujemy również własną, ogólnokrajową siecią serwisową. 
Naszemu rozwojowi towarzyszy stała dbałość o jakość opracowań projektowych i dostarczanego wyposażenia, rozsądny poziom 
cenowy, terminowość dostaw oraz sprawny i kompetentny serwis. Wraz z naszą siostrzaną firma Horn Projekt – producentem 
szerokiego zakresu urządzeń i wyposażenia gastronomicznego, kierujemy się w naszych działaniach wspólną dewizą, że sukces 
naszych klientów jest naszym sukcesem. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Gwarantujemy sprawną i fachową obsługę ze strony 
naszych handlowców. 
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GFT Goldfruct
GFT Goldfruct Sp. z o.o. to polski producent naturalnej wody mineralnej klasy Premium Kinga Pienińska 
w opakowaniach szklanych i PET. Spółka istnieje na rynku już kilkanaście lat, ale historia źródeł pienińskich sięga 
1849 roku. Wodę mineralną rodem z Pienin, jednych z najczystszych gór Europy, czerpaną ze źródeł usytuowanych 
w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego, doceniają najbardziej prestiżowe hotele i restauracje, jak: hotele sieci Starwood Hotels & Resorts: Sheraton, sieć hoteli 
Accor: Sofitel, Mercure, Novotel, Orbis i Ibis, Hotel Polonia Palace, Grand Hotel Stamary oraz Hotel Bristol, należący do grupy The Luxury Collection Consierge 
– unikatowych, najpiękniejszych hoteli na świecie i wiele innych. Kinga Pienińska ze względu na swoją średnią mineralizację, skład oraz niskosodowość może 
być pita bez ograniczeń zdrowotnych, ani wiekowych. Wyróżnia ją wyrazisty i orzeźwiający górski smak za który otrzymała trzy złote gwiazdki Superior Taste 
Award 2014. Wyjątkowe wyróżnienie, przyznawane przez International Taste & Quality Institute (Międzynarodowy Instytut Smaku i Jakości) w Brukseli, zrzeszający 
niezależnych Szefów Kuchni i Sommelierów, którzy są opiniotwórczymi liderami w dziedzinie smaku.

Hortex Holding
Hortex Holding jest jednym z największych polskich producentów soków, nektarów i napojów. Od lat wychodzi naprzeciw nowym trendom, z zaangażowaniem 
tworząc innowacyjne produkty o intrygujących połączeniach smakowych, dostosowuje się do zmieniającego się stylu życia konsumentów. Mając na uwadze ich 
różne potrzeby w ofercie znajduje się ok. 70 wariantów smakowych soków, nektarów i napojów. Hortex Holding jest jednym z największych polskich producentów 
soków, nektarów i napojów. Od lat wychodzi naprzeciw nowym trendom, z zaangażowaniem tworząc innowacyjne produkty o intrygujących połączeniach 
smakowych, dostosowuje się do zmieniającego się stylu życia konsumentów. Mając na uwadze ich różne potrzeby w ofercie znajduje się ok. 70 wariantów 
smakowych soków, nektarów i napojów. Firma wszystkie wyroby poddaje szczegółowej, wieloetapowej kontroli i ocenie jakościowej opartej na najwyższych 
standardach i najlepszych praktykach w branży. Zakłady produkcyjne Hortex zyskały certyfikaty IFS/BRC oraz ISO, które są potwierdzeniem najwyższej jakości 
i bezpieczeństwa produkcji. Dzięki temu Hortex jest doskonale rozpoznawalny i kojarzy się z najwyższą jakością.

Internet Media Services
Spółka Internet Media Services (IMS) zajmuje pozycję lidera w świadczeniu wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w Polsce. Nowoczesne 
rozwiązania marketingowe w dziedzinie marketingu sensorycznego oraz nowych mediów w miejscu sprzedaży obejmują trzy grupy usług: Audiomarketing 
– przygotowanie formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych przy użyciu Radia IMS; Digital Signage – produkcja i emisja przekazów 
reklamowych oraz treści wizerunkowo-informacyjnych na ekranach plazmowych; Aromamarketing – tworzenie indywidualnych projektów zapachowych, 
uwzględniających wizerunek marki oraz specyfikę miejsca sprzedaży. Misją firmy jest pozostanie liderem w dziedzinie dostarczania nowoczesnych rozwiązań 
marketingowych w miejscu sprzedaży.

PPH Juka
Historia firmy Juka sięga roku 1991. Jest ona wieloletnim, renomowanym, uznanym w Polsce jak i za granicą producentem urządzeń chłodniczych, 
gastronomicznych, mroźniczych oraz kriogenicznych. W swojej ofercie posiadamy szereg urządzeń, rozwiązań, które od lat pomagają rozwijać sprzedaż 
produktów na sali sprzedaży stacji paliw, między innymi regały chłodnicze, witryny ekspozycyjne, moduły hot-dog, zamrażarki. Zaangażowanie naszych 
pracowników, nowoczesne zaplecze techniczne, specjalistyczne technologie oraz bogaty park maszynowy pozwalają na dużą elastyczność w zakresie produkcji 
podstawowej oraz realizacjach nietypowych, zaspakajając oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

OWO Fabryka Owoców
SYSTEM OWO to innowacyjne rozwiązanie dystrybucji produktów płynnych dla rynku HoReCa w systemie bag-in-box.
System OWO to 4 elementy:
1. Wysokiej jakości produkty: soki naturalne, soki NFC, napoje alkoholowe, wina i woda.
2. Opakowanie bag-in-box.
3. Dostawa produktów bezpośrednio do odbiorców przesyłkami kurierskim.
4. Prosty, wygodny, higieniczny i tani sposób sprzedaży produktów konsumentowi.
System OWO to idealne rozwiązanie, które pozwala szybko i wygodnie obsługiwać nie tylko duże uroczystości i imprezy. 
Kluczem do tego jest opakowanie bag-in-box oraz dyspenser-chłodziarka, które wyznaczą nowe standardy w gastronomii i kateringu.
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PHP Polski Tytoń
Polski Tytoń jest jednym z największych ogólnopolskich dystrybutorów wyrobów tytoniowych i produktów FMCG. Firma posiada kilkudziesięcioletnią historią 
działalności w branży tytoniowej i dystrybucyjnej. W naszej ofercie znajdują się tysiące produktów, zaliczanych do grupy towarów szybko rotujących. Istotnym 
obszarem naszej działalności są także usługi dla handlu, realizowane za pomocą wielofunkcyjnych terminali. Oferujemy również profesjonalne usługi logistyczne 
(w tym magazynowanie, dowóz, kompletacje dostaw, picking i konfekcjonowanie). Centrala spółki mieści się w Radomiu. Na terenie kraju zlokalizowane jest 
18 Zakładów Sprzedaży, nasza sieć dystrybucji obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Własny transport, liczący kilkaset pojazdów dostawczych, gwarantuje 
realizację dostawy w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Obecnie obsługujemy kilkanaście tysięcy punktów sprzedaży na terenie całego kraju. Wśród 
naszych klientów są zarówno duże sieci handlowe jak i samodzielne punkty sprzedaży, a także spółdzielnie, stacje benzynowe, hotele i restauracje. Sprzedaż 
realizowana jest w naszych Zakładach Sprzedaży oraz przez przedstawicieli terenowych docierających bezpośrednio do klientów.

Primulator
Primulator to wiodący dostawca profesjonalnych urządzeń gastronomicznych na potrzeby kącików gastronomicznych na Stacjach Paliw. Biura firmy są 
zlokalizowane w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Gdyni, Zabrzu i Krakowie. Primulator to zespół wyspecjalizowanych i profesjonalnie przygotowanych przedstawicieli/
konsultantów, których oferta obejmuje zarówno pojedyncze urządzenia jak również kompleksowe rozwiązania oparte na własnych projektach kącików 
gastronomicznych. Naszą specjalnością są automatyczne ekspresy do kawy WMF oraz piece do szybkiego gotowania Merrychef. Oba rodzaje urządzeń zajmują 
pozycję nr. 1 na stacjach paliw na całym świecie. Wszystkie urządzenia są objęte profesjonalnym serwisem na terenie całej Polski. Technicy firmy Primulator 
to grupa etatowych pracowników firmy Primulator, profesjonalnie przeszkolonych oraz wyposażonych w firmowe samochody oraz narzędzia. Stosujemy 
szeroki zakres naszych usług serwisowych, włącznie z przedłużonymi gwarancjami oraz pakietami „Full Warranty”. Całość i jakość pracy serwisu nadzoruje 
7 koordynatorów serwisu. Do wszystkich urządzeń Primulator zapewnia szkolenia technologiczne min. w ramach Akademii Espresso.

Segafredo Zanetti Poland
Powstała w 2002 r. firma Segafredo Zanetti Poland należy do skupiającej 41 firm Massimo Zanetti Beverage Group – jednego z wiodących w skali globu 
producentów kawy. Jako jedyny podmiot w branży, MZBG bezpośrednio kontroluje cały proces produkcji kawy – od produkcji i obróbki zielonego ziarna, po 
kompozycję autorskich mieszanek kawy i ich dystrybucję do własnej sieci coffee shop na pięciu kontynentach. Obecnie obsługuje klientów w ponad 100 krajach 
na całym świecie, codziennie sprzedając 100 000 filiżanek prawdziwie włoskiego espresso. Oferta firmy obejmuje wyselekcjonowane mieszanki kaw Segafredo 
Zanetti, szlachetne herbaty Brodies, czekoladę, dodatki do napojów oraz profesjonalne ekspresy gastronomiczne La San Marco. Spółka Segafredo Zanetti Poland 
działa w segmencie HoReCa, biur oraz sprzedaży detalicznej. Poprzez sieć własnych oddziałów na terenie całego kraju, oferuje klientom profesjonalną obsługę 
oraz ogólnopolską dostępność serwisu technicznego.
Ofertę firmy dla rynku HoReCa wyróżnia kompleksowość oraz najwyższa jakość, wypracowana w ciągu długoletniej współpracy z polskimi gastronomami. 
Zbalansowane mieszanki kaw i herbat, komponowane przez specjalistów marki, znajdują uznanie wśród najbardziej wymagających klientów. Gastronomiczne 
ekspresy La San Marco i akcesoria baristyczne wyróżniają się wysokim poziomem funkcjonalności i eleganckim, włoskim designem. Uznając za swoją misję 
rozpowszechnianie smaku, kultury i prawdziwej metody przygotowania włoskiego Espresso, firma organizuje również szkolenia baristyczne. W oparciu 
o obserwowane trendy na rynku HoReCa, Segafredo Zanetti systematycznie wzbogaca swoją ofertę o nowe produkty sezonowe. W przeddzień sezonu letniego 
proponuje kawowy sorbet Crema Caffe w zestawie z urządzeniem SP1, który dzięki orzeźwiającemu smakowi i gęstej konsystencji, będzie dobrą alternatywą dla 
klasycznych, ciepłych kawowych napojów.

Vlight
Vlight jest producentem i dystrybutorem:
• ledowych wyświetlaczy cenowych dla stacji benzynowych
• lamp podsufitowych
• modułów ledowych stosowanych do podświetleń reklamy zewnętrznej
• profili ledowyc
Jako jedyni dostarczamy najbardziej zaawansowane na świecie technicznie i graficznie wyświetlacze cenowe skonstruowane 
specjalnie dla potrzeb danego klienta. Pracujemy ze światowymi koncernami oraz z klientami lokalnymi. Obserwacja rynku, 
stały kontakt z klientami i dostawcami oraz nasze doświadczenie są podstawą jakości naszego doradztwa i produkcji.
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Wystawcy

Winterhalter Gastronom Polska
Winterhalter Gastronom to przodujący europejski producent przemysłowych zmywarek do naczyń. Firma 
specjalizuje się w produkcji zmywarek dla piekarni i cukierni oraz hotelarstwa, gastronomii a także zakładów 
żywienia zbiorowego. Paleta produkcyjna obejmuje: maszyny do mycia naczyń, szkła, sztućców, garnków, 
blach do pieczenia przyrządów kuchennych, zmywarki tunelowe z przenośnikiem taśmowym. Winterhalter nie 
tylko dostarcza zmywarki. Swoim klientom oferuje kompletne systemowe rozwiązania: od uzdatniania wody, 
poprzez szybkie, niezawodne i oszczędne w eksploatacji zmywarki, po środki czyszczące i nabłyszczające oraz 
odpowiednio dostosowany osprzęt (stoły, kosze, etc.). 

BROG Marketing
BROG Marketing jest wiodącą firmą komunikacji biznesowej w Polsce. Stanowi platformę skutecznej komunikacji w relacjach 
busines to business. Odbiorców naszych produktów stanowią prezesi, członkowie zarządów, menadżerowie z firmami 
i instytucjami działającymi na rynkach: stacji benzynowych i paliw płynnych, gastronomicznym oraz hotelarskim. 

Od 1995 roku dostarczamy aktualnych informacji rynkowych oraz zapewniamy profesjonalny kanał komunikacji 
marketingowej oparty o następujące kanały komunikacji: portale, czasopisma branżowe, konferencje wraz z wystawami 
i specjalnymi spotkaniami biznesowymi w formule business speed dating. Z naszych usług korzysta ponad 10 000 firm i instytucji

NASZE PRODUKTY W PODZIALE NA BRANŻE

RYNEK STACJI PALIW

petrolnet.pl – internetowy portal typu “business to business”, skierowany do menedżerów związanych z rynkiem paliw płynnych w Polsce. Petrolnet.pl to unikalne 
źródło informacji na temat detalicznej sprzedaży w segmencie stacji paliw w Polsce. Na portalu znajdują się najnowsze informacje związane z obrotem paliwami 
oraz sprzedażą produktów i usług pozapaliwowych.

Stacja Benzynowa & Convenience Store – profesjonalny miesięcznik “business to business” skierowany do branży paliwowej. Na łamach czasopisma poruszane 
są istotne problemy sektora detalicznej i hurtowej dystrybucji paliw oraz sprzedaży pozapaliwowej w segmencie stacji paliw. W publikacji znajdują się praktyczne 
porady związane z prowadzeniem nowoczesnej stacji paliw, działalnością sklepów i myjni samochodowych.

Stacje Paliw – Sprzedaż Detaliczna: Raport – specjalna, całoroczna publikacja będąca kompendium wiedzy na temat sprzedaży detalicznej na stacjach paliw 
w Polsce. W raporcie znajdą się komentarze specjalistów oraz przedstawicieli firm oceniających ostatni rok sprzedaży detalicznej paliw oraz handel detaliczny 
w sklepach na stacjach, gastronomię, myjnie oraz usługi towarzyszące. Raport powstaje we współpracy z wiodącymi firmami konsultingowymi, instytutami 
badawczymi i ekspertami polskiego rynku paliwowego. Liderzy Rynku Stacja Benzynowa & Convenience Store – Raport to specjalne całoroczne podsumowanie, 
przygotowane przez dziennikarzy redakcji “Stacji Benzynowej” i ekspertów rynku. Opracowanie podsumowuje ubiegły rok w branży handlu paliwowego 
i pozapaliwowego.

Forum Rynku Paliwowego PetroTrend – Forum Rynku Paliwowego PetroTrend zajmuje wyjątkową, prestiżową pozycję wśród konferencji organizowanych w polskim 
sektorze paliwowym. W trakcie konferencji m.in. omawiamy perspektywy i trendy rozwoju rynku, radzimy jak przyciągnąć i utrzymać klienta, komentujemy 
zmiany przepisów, przedstawiamy innowacyjne rozwiązania dla przystacyjnych sklepów, restauracji i myjni. Forum Rynku Paliwowego PetroTrend od czternastu 
lat, gromadzi co roku ponad 150 przedstawicieli kadry zarządzającej i managerów spółek paliwowych, których głos ma kluczowe znaczenie dla kształtu rynku 
paliwowego. Forum Rynku Paliwowego PetroTrend to nie tylko prelekcje i dyskusje panelowe, ale także wyjątkowe miejsce spotkań i kontaktów biznesowych.

PetroTrend to także Wystawa, która jest znakomitą okazją dla firm i organizacji do prezentacji swojej oferty handlowej. Obecność w prestiżowym gronie firm, które 
mają kluczowe znaczenie dla rynku paliwowego daje niepowtarzalną szansę na na zdobycie nowych i utrwalanie dotychczasowych kontaktów biznesowych.

RYNEK HORECA

Horecanet.pl – portal zawierający porcję najważniejszych newsów, istotnych wydarzeń oraz zmian na rynku hotelarskim i gastronomicznym. Zawiera także 
informacje o planach inwestycyjnych, rozwoju oraz imprezach branży horeca.

Świat Hoteli – czaspismo o charakterze B2B. Podejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem branży hotelarskiej. Zespół redakcyjny oraz współpracujący 
eksperci opisują metody zarządzania obiektem noclegowym, projekty najnowszych inwestycji i tendencje rozwoju rynku usług noclegowych. Raz w roku 
redakcja przygotowuje Rynek Hotelarski w Polsce – Raport, który stanowi kompendium wiedzy na temat sytuacji polskiego rynku obiektów noclegowych. Oba 
wydawnictwa periodyki docierają do zarządów spółek hotelarskich, właścicieli, dyrektorów oraz osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie i wyposażenie obiektów 
noclegowych.

Nowości Gastronomiczne – czaspismo o charakterze B2B. Na jego łamach znajdują się informacje o najnowszych tendencjach i trendach rynkowych, 
planowanych inwestycjach, zmianach przepisów prawnych, istotnych wydarzeniach z „życia branży” oraz nowościach z zakresu zaopatrzenia i wyposażenia 
placówek. Raz w roku redakcja przygotowuje Rynek Gastronomiczny w Polsce – Raport, który jest podsumowaniem sytuacji polskiej gastronomii. Grupę 
czytelników Nowości Gastronomicznych i Raportu stanowią właściciele i menedżerowie: restauracji, barów, placówek zbiorowego żywienia oraz firm 
cateringowych i sieci gastronomicznych.

Rynek dostawców HoReCa w Polsce – Raport to kompendium wiedzy na temat rynku dostawców dla sektora, przedstawiające ofertę produktów i usług 
największych firm. Raport zawiera wypowiedzi ekspertów oraz opinie szefów spółek hotelarskich i gastronomicznych na temat istniejących oraz oczekiwanych 
form relacji z dostawcami.

Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum – to najważniejsza w Polsce, coroczna konferencja skierowana do branży gastronomicznej i cateringowej.

Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel – to konferencja dedykowana inwestorom, deweloperom i przedstawicielom rynku hotelarskiego w Polsce.

Nasze konferencje to nie tylko miejsce spotkań, wymiany poglądów i opinii ale także idealne okazja do zaprezentowania produktów lub usług firm 
uczestniczących w naszych imprezach jako sponsorzy lub wystawcy.
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Finaliści IV edycji konkursu

Stacja Paliw BP Granica
68-212 Trzebiel, Olszyna
BP Europa SE Oddział w Polsce

Stacja Paliw Bliska 7511
I Armii Wojska Polskiego 11, 15-102 Białystok
Auto Duet s.c. Janusz Malinowski, Marek Suchoicki

Stacja Paliw Lotos Optima Nr 743
Ratno Dolne 31A, 57-420 Radków Kłodzki
Agro-Pol Przedsiębiorstwo Rolne Władysław Bartosik

Stacja Moya w Dziemianach 
ul. Wyzwolenia 53, 83-425 Dziemiany
Repiński Paliwa Sp. z o.o.

PKN Orlen Stacja Paliw nr 7422
59-706 Osła, woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki
Soley Areca Sp. z o.o. S.K.

Stacja Paliw Lotos nr 212 Białystok
Generała Stanisława Sosabowskiego 25, 15-182 Białystok
PHU Wimex Tadeusz Wiszowaty

Stacja Paliw BP Krępice
Krępice, ul. Wrocławska 42, 55-330 Miękinia
KDM Sp. z o.o.

Stacja Paliw Lotos nr 382 w Warszawie
ul. Radzymińska 160, 03-576 Warszawa
Lotos Paliwa Sp. z o.o.

PKN Orlen Stacja Paliw nr 1536
ul. Lazurowa 40, 01-315 Warszawa
PKN Orlen S.A.

Stacja Paliw Lotos Optima nr 502
ul. Słowackiego 177, 26-600 Radom
Lotos Paliwa Sp. z o.o.
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Finaliści IV edycji konkursu

Stacja Paliw BP Gutkowo 883
ul. Sokola 1B, 11-041 Olsztyn
Stacon TiS Duszak Sp. J.

Stacja Moya HIT Radymno 
ul. Budowlanych 4, 37-550 Radymno
Handel i Transport Jarosław Mazepa

Huzar PSP Radom
ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom
“Mar-Rom” S.J.

Huzar PSP Sokołowice
Sokołowice 46b, 32-130 Koszyce
BD. Firma Handlowo-Usługowa Daniel Wiśniewski

PKN Orlen Stacja Paliw nr 7559
ul. Skotnicka, 30-394 Kraków
Lemar R.L.E. Leśniak S.J.

Statoil Serwis 75087
Janów 39A, 26-706 Tczów
Marco-Oil Polska Sp. z o.o.

Good Oil
trasa krajowa 22 w 83-262 Czarna Woda, ul. Chojnicka 17
P.P.U.H. Marves

Partnerska Stacja Paliw Moya - Konary
Konary 43, 28-130 Stopnica
Mirage s.c.

PKN Orlen Stacja Paliw nr 7496
Zakrzewo Parcele 36, 87-821 Baruchowo
Petrokan Polska Sp. z o.o.



19

Finaliści IV edycji konkursu

Stacja Paliw Cel
ul. Polna 1, Dąbrówka 62-070 Dopiewo
PHU Maciej Kaczmarek

PKN Orlen Stacja Paliw nr 4419
Łosice 30, 55-095 Mirków
PKN Orlen S.A.

Stacja Paliw BP Parma
Polesie 131, 99-418 Bełchów
BP Europa SE Oddział w Polsce

Stacja Paliw BP Polesie
Polesie 129A, 99-418 Bełchów
BP Europa SE Oddział w Polsce

BP Mszana Północ
ul. Ks. Franciszka Styry 21, 44-325 Mszana
BP Europa SE Oddział w Polsce

Stacja Paliw Lotos MOP nr 812
ul. Modrzewiowa 1B, 83-011 Koszwały
Lotos Paliwa Sp. z o.o.

Lotos MOP Brwinów Północ 814
Kotowice 50, 05-840 Brwinów
Lotos Paliwa Sp. z o.o.

Stacja Paliw Speed
działka nr 223/3 Terminal celny południe, 68-212 Olszyna
Grupa Naftowa Speed Sp. z o.o.

Bezobsługowa Stacja Paliw eMILA
ul. Wójtówka 2F, 96-500 Sochaczew
BM Reflex Sp. z o.o. Sp. K.

Stacja Paliw Statoil nr 70313
ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
Statoil Fuel&Retail Polska Sp. z o.o.



Portal stanowi profesjonalne źródło najświeższych informacji dotyczących rynku paliw oraz sprze-
daży detalicznej na stacjach benzynowych w Polsce. Skierowany jest do kadry zarządzającej 
oraz właścicieli firm związanych z rynkiem stacji benzynowych w Polsce. Są to: właściciele stacji 
i hurtowni paliwowych, osoby zarządzające, specjaliści w sieciach stacji paliw, eksperci i anali-
tycy związani z rynkiem paliw płynnych, przedsiębiorcy oferujący produkty i usługi, potencjalni 
inwestorzy na polskim rynku paliwowym.

Praktyczny, niezależny miesięcznik skierowany do profesjonalistów z branży stacji paliw ukazujący 
się na rynku od 1997 r. Trafia do właścicieli stacji i hurtowni paliwowych, osób zarządzających 
w sieciach stacji paliw, profesjonalistów decydujących o wyposażeniu, zaopatrzeniu sklepów 
i barów na stacjach benzynowych, franczyzobiorców oraz ajentów.

Forum zajmuje prestiżową pozycję wśród konferencji organizowanych w polskim sektorze pali-
wowym. W trakcie konferencji m.in. omawiane są perspektywy i trendy rozwoju rynku, sposoby 
na pozyskiwanie i utrzymanie klienta, komentarze zmian przepisów, innowacyjne rozwiązania dla 
przystacyjnych sklepów, restauracji i myjni. Konferencja gromadzi przedstawicieli kadry zarzą-
dzającej i managerów spółek paliwowych, których głos ma kluczowe znaczenie dla kształtu 
rynku paliwowego. Tradycją jest, że w konferencji biorą udział prezesi, członkowie zarządów oraz 
osoby odpowiedzialne za rozwój i inwestycje, właściciele stacji paliw, a także przedstawiciele 
producentów i dystrybutorów.

Portal stanowi profesjonalne źródło najświeższych informacji dla osób zarządzających oraz pro-
fesjonalistów rynku gastronomicznego i hotelarskiego. Są to: zarządzający oraz właściciele sieci 
gastronomicznych, firm cateringowych, restauracji i kawiarni, niezależnych firm oferujących wy-
posażenie lub usługi dla rynku gastronomicznego i uzdrowisk; właściciele spółek inwestujących 
w obiekty noclegowe, sieci hotelarskie, hotele niezależne, uzdrowiska; osoby zarządzające w fir-
mach obszaru usług dla rynku horeca.

Czasopismo skierowane do profesjonalistów branży horeca w Polsce. Dociera głównie do osób 
podejmujących decyzje w zakresie zarządzania, zaopatrzania oraz wyposażania placówek ga-
stronomicznych i hotelarskich.

Najważniejsze spotkanie branży gastronomicznej w Polsce. Forum zajmuje prestiżową pozycję 
wśród konferencji organizowanych na polskim rynku gastronomicznym. Program konferencji, jak 
co roku, dotyczy najważniejszych tematów i kwestii stojących przed firmami działającymi w tym 
sektorze. Zaproszeni prelegenci i paneliści należą do grona profesjonalistów działających na ryn-
ku oraz liderów opinii w branży.

Czasopismo skierowane do profesjonalistów branży hotelarskiej. Dociera głównie do osób podej-
mujących decyzje w zakresie zarządzania i wyposażania obiektów noclegowych oraz usługo-
dawców dla sektora horeca w Polsce.

Najważniejsze spotkanie branży hotelarskiej. Uczestniczą w nim osoby podejmujące decyzje 
w spółkach będących właścicielami hoteli oraz innych inwestorów lub deweloperów działa-
jących na tym rynku. Wśród uczestników obecni są również członkowie zarządów spółek ope-
ratorskich. Program konferencji łączy trzy elementy: wystąpienia analityków rynku, case studies 
spółek działających na rynku hotelarskim (zarówno inwestorów, jak i operatorów) oraz panele 
dyskusyjne z udziałem osób mających kluczowe znaczenie dla rynku.

Najważniejsze spotkanie branży Kawiarni - Lodziarni - Cukierni w Polsce. Gromadzi właścicieli oraz 
menadżerów kawiarni, cukierni i lodziarni, “kupców” od największych odbiorców sieciowych”, 
przedstawicieli dostawców oferujących sprzęt, produkty i usługi dla tego sektora, a także najwy-
bitniejszych specjalistów, analityków i ekspertów rynku.

PetroTrend
FORUM RYNKU PALIWOWEGO

Media B2Bskutecznej
komunikacji

BROG Marketing Sp. z o.o. S.K.
Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa

tel. +48 22 594 45 50, 594 45 66
biuro@brogmarketing.pl

www.petrotrend.pl


