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STRONY RYNKU
Shell znowu na podium!
Stacje Shell to nie tylko miejsce do zatankowania, lecz także 
wielofunkcyjny obiekt, w którym można zrobić zakupy, nadać czy odebrać 
paczkę, naładować auto elektryczne czy napić się aromatycznej kawy. 
Shell Café to miejsce nagrodzone złotym Laurem Klienta w kategorii 
jakość obsługi w konceptach gastronomicznych stacji benzynowych.

	 Czasy,	w	których	brało	się	kanapki	i	herbatę	do	termosu	
przechodzą	już	do	przeszłości.	Teraz	stacje	benzynowe	
stają	się	miejscem	do	wygodnego	odpoczynku	w	przerwie	
w	podróży.	Doskonałym	przykładem	są	stacje	Shell.	Łącz-
nie	jest	to	ponad	430	obiektów	w	całym	kraju,	oferujących	
pełną	gamę	usług:	sprzedaż	paliw,	myjnie,	ofertę	kawową	
i	gastronomiczną	Shell	Café,	czy	karty	paliwowe	Shell	
Card	dla	flot	samochodów	osobowych	i	ciężarowych.
	 Co	więcej,	rozwój	konceptu	gastronomicznego	pozycjo-
nuje	Shell	jako	lidera	jakości	odznaczonego	tegorocznym	
tytułem	złoty	Laur	Klienta	2022.	Dla	wielu	klientów	
Shell	stał	się	też	dogodnym	miejscem	do	zrobienia	za-
kupów,	a	nie	tylko	do	tankowania,	czego	dowodem	jest	
utrzymywanie	od	kilku	lat	miejsca	na	podium	za	sklepy	
convenience	i	otrzymanie	srebrnego	Lauru	Klienta	2022.
 
Zmiana jakości podróżowania
	 Shell	podejmuje	kolejny	krok	w	celu	rozwoju	oferty	
pozapaliwowej	i	niedawno	wprowadził	na	rynek	markę	
Shell	Café	–	nowy	koncept	kawiarniano-gastronomiczny	
oferujący	kawę	premium	i	obsługę	baristów.	Shell	Café	
jest	dostępny	na	prawie	wszystkich	stacjach	Shell	nie	
tylko	w	Polsce,	ale	i	na	wybranych	rynkach	w	Europie.	
Zmiany	w	trendach	związanych	z	mobilnością	wskazują,	
że	klienci	stacji	szukają	dodatkowych	korzyści	i	wygód	
podczas	standardowego	tankowania.	Dlatego	firma	po-
stanowiła	wykorzystać	i	rozwinąć	swoje	doświadczenia	
w	sprzedaży,	wprowadzając	markę	Shell	Café	z	nową	
opcją	posiłków	i	napojów.	Pierwszym	wprowadzanym	

produktem	są	własne	mieszanki	kawy	Shell	Café	dostępne	
na	wybranych	stacjach	w	Polsce.	Dzięki	współpracy	z	ce-
nionymi	na	całym	świecie	ekspertami	i	roastmasterami	
firma	pozyskuje	z	ziaren	dwie	markowe	mieszanki	kawy	
palonej.	Ich	ziarna	są	pozyskiwane	etycznie,	wybierane	
przez	ekspertów	zajmujących	się	wypalaniem	kawy,	
pakowane	w	sposób	zrównoważony	oraz	mielone	tuż	
przed	podaniem.	Pracownicy	stacji	posiadają	ukończone	
kursy	baristyczne	i	korzystają	z	nowoczesnych	urządzeń,	
które	gwarantują	najwyższą	jakość	przygotowywanych	
napojów.	–	Oferując możliwość wypicia kawy wysokiej 
jakości, zjedzenia przekąski chcemy, by stacje Shell były 
najbardziej dogodnymi miejscami dla klientów, którzy 
chcą w jednym miejscu załatwić jak najwięcej spraw. 
Wprowadzenie nowego konceptu – Shell Café – oznacza 
nowy etap rozwoju marki Shell i świadczy o naszym zaan-
gażowaniu w rozwój sieci i doskonalenie oferty. Cel, który 
nam przyświeca, to zapewnianie naszym klientom jak 
najlepszych doświadczeń	–	mówi	Mikołaj	Pawlak,	starszy	
partner	kategorii	Shell	Café	w	Shell	Polska.	
	 Stacje	Shell	stają	się	wielofunkcyjnymi	punktami	umoż-
liwiającymi	klientom	załatwianie	wielu	spraw	w	jednym	
miejscu.	Oprócz	zatankowania	auta	paliwem	wysokiej	
jakości	Shell	V-Power	czy	spróbowania	produktów	z	oferty	
gastronomicznej,	na	ponad	350	stacjach	można	odebrać	
paczkę	DHL,	a	w	130	punktach	skorzystać	z	paczkomatów	
InPost.	W	wybranych	lokalizacjach	znajdują	się	prysznice	
i	pralkosuszarki	dla	kierowców	TIR-ów,	a	dla	rodziców	
z	dziećmi	kąciki	do	zabawy	i	przewijaki.	W	ramach	stra-
tegii	rozwoju	Shell	Mobility	wyznaczył	sobie	ambitny	cel,	
zgodnie	z	którym	do	2025	roku	50	proc.	marży	będzie	
pochodzić	z	produktów	i	usług	pozapaliwowych.	– Żeby 
osiągnąć ten ambitny cel, planujemy skupić się na trzech 
czynnikach –	mówi	Łukasz	Kalisz,	dyrektor	biznesu	po-
zapaliwowego	w	Shell	Polska.	– Po pierwsze rozwijamy 
współpracę z naszymi kluczowymi partnerami. Po drugie, 
inwestujemy w obecne i nowo powstające stacje. Trzecim 
kluczowym czynnikiem jest dla nas rozwój marek własnych, 
takich jak np. koncept Shell Café. Ponadto chcemy oferować 
klientom nowe i ulepszone udogodnienia: od produktów do 
pielęgnacji samochodu po świeże potrawy i napoje, możli-
wość odbioru przesyłek oraz gościnne wnętrza, w których 
można się zrelaksować przy okazji tankowania –	dodaje.

Odkryj iGotowanie  
i wyjdź z kuchni!
Kto nie marzy o tym, aby ulubione dania gotowały się same, a jedynym 
„obowiązkiem” było ich smakowanie? Urządzenie Cook4Me Touch marki 
Tefal spełnia te marzenia!

	 Intuicyjne	gotowanie	za	jednym	dotknięciem,	250	
wbudowanych	przepisów,	obiad	w	10	minut	–	Cook4Me	
Touch	definiuje	na	nowo	czym	jest	gotowanie.	Właśnie	
wkraczamy	w	erę	iGotowania!	Dzięki	innowacyjnemu	
połączeniu	smartfona	i	narzędzia	do	przygotowywania	
posiłków,	marce	Tefal	udało	się	stworzyć	wielofunkcyjne	
urządzenie	doskonale	odpowiadające	współczesnym	
potrzebom.	

Krok w kulinarną przyszłość

	 Podczas	projektowania	urządzenia	Cook4Me	Touch,	
Tefal	wykorzystał	osiągnięcia	technologiczne,	które	na	
co	dzień	ułatwiają	nam	życie.	Warto	przyjrzeć	się	bliżej	
kilku	z	nich.	Ekran	dotykowy,	połączenie	z	WiFi	i	dedy-
kowana	aplikacja	umożliwiają	korzystanie	z	urządzenia	
jak	ze	smartfona.	Filmiki	instruktażowe	i	tutoriale	to	
kolejna	inspiracja.	Urządzenie	Cook4Me	Touch	pro-
wadzi	użytkownika	krok	po	kroku	przez	każdy	etap	
wybranego	przepisu.	Dzięki	temu,	bez	względu	na	to	
czy	jesteś	doświadczonym	kucharzem	czy	stawiasz	
pierwsze	kroki	w	gotowaniu,	zawsze	przygotujesz	per-
fekcyjny	posiłek.	Kolejne	innowacyjne	rozwiązanie	to	
cyfrowa	książka	kucharska.	Ponad	100	przepisów	do	
przygotowania	w	mniej	niż	15	minut	i	jeszcze	więcej	
w	aplikacji,	sprawia,	że	każdy	znajdzie	coś	dla	siebie!

iGotuj tak jak chcesz

Nie	wiesz,	czy	Cook4Me	Touch	to	rozwiązanie	do	Two-
jej	kuchni?	Dzięki	wspomnianym	już	wbudowanym	
przepisom,	funkcji	ich	personalizacji	i	aż	12	trybom	
gotowania,	możliwości	urządzenia	są	niemal	nieograni-
czone.	Przykładowe	menu?	W	kilka	minut	przygotujesz	
śniadanie:	puszysty	omlet	lub	pożywne	tosty	francuskie.	
Na	obiad	możesz	podać	sezonową	zupę	z	zielonego	
groszku	i	aromatyczne	curry	z	kurczakiem.	A	na	deser?	
Panna	cotta	lub	Twoje	ulubione	ciasto	z	owocami.	Co	
więcej	Cook4Me	Touch	pomoże	Ci	także	przygotować	
sosy,	przystawki,	kompoty	czy	mrożoną	herbatę.	Dzięki	
trybowi	gotowania	na	parze	korzystasz	z	najzdrowszej	
metody	przygotowywania	posiłków.	Dzięki	gotowaniu	
pod	ciśnieniem	maksymalnie	przyśpieszasz	proces.	

A	funkcja	utrzymania	ciepła	pozwala	zapomnieć	o	pod-
grzewaniu.	Jedno	urządzenie,	a	tak	wiele	możliwości!	

Nowy, a już nagrodzony

	 Konsumenci	już	teraz	docenili	innowacyjność	Cook-
4Me	Touch	–	urządzenie	otrzymało	Laur	Konsumenta.	
Tytuł	ten	przyznawany	jest	w	ogólnopolskim	konkursie	
wyłaniającym	najpopularniejsze	aktualnie	produkty	
w	kraju,	które	wyróżnia	wysoka	jakość.	Dodatkowo	 
Laur	Konsumenta	dla	Cook4Me	Touch	to	potwierdzenie	
silnej	pozycji	Tefal	na	polskim	rynku.	Marka	od	ponad	
60.	lat	oferuje	sprawdzone	rozwiązania	do	domu	i	nie	
ustaje	w	poszukiwaniu	innowacji	ułatwiających	co-
dzienne	życie.	





EURO niezmiennie z tytułem
Solidnego Pracodawcy!

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała tytuł
Solidnego Pracodawcy 2022. Satysfakcja tym większa, że już ósmy raz
z rzędu zostaliśmy wyróżnieni tą nagrodą. To nie tylko potwierdzenie,

że nasze działania dla pracowników są doceniane na rynku, ale również 
zobowiązanie, aby wprowadzać coraz ciekawsze i coraz bardziej

innowacyjne rozwiązania w tym obszarze! 
  

#teamEURO #sukcesEURO 




