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Grupa UNIMOT otwiera 13 kolejnych stacji AVIA

Grupa UNIMOT sukcesywnie realizuje plany związane z rozwojem stacji paliw AVIA w Polsce. Do sieci
włączonych zostało 13 kolejnych obiektów, w tym stacja w Zakopanem. Oznacza to, że na początku
grudnia w sieci AVIA zarządzanej przez Grupę UNIMOT działać będzie już 85 stacji.
Poza stacją w Zakopanem do sieci AVIA włączone zostały stacje w Bielsko-Białej, Chełmku, Radzyniu
Podlaskim, Żorach, Ogrodzieńcu, Olkuszu, Barwicach, Ramlewie, Bornem Sulinowie, Jarocinie,
Krajewicach oraz w Kiszkowie.

Od kilku lat intensywnie pracujemy nad dotarciem do jak największej liczby kierowców, dlatego z
każdym miesiącem sieć AVIA w Polsce rozszerza się o kolejne punkty. Stawiamy też na rozwój
istniejących już stacji poprzez wprowadzanie naszego konceptu gastronomicznego i licznych
udogodnień z tym związanych – mówi Robert Nowek, dyrektor zarządzający siecią AVIA w Polsce
i na Ukrainie. – Końcówka 2021 roku to dla nas czas wytężonej pracy – otwieramy 13 nowych
obiektów, w tym jeden z naszych flagowych punktów – w Zakopanem. Dzięki zaangażowaniu
naszego doświadczonego zespołu, wykorzystującego wieloletnie doświadczenie w branży paliwowej,
w grudniu w naszej sieci działać będzie ponad 90 stacji, a z początkiem 2022 roku chcemy
przekroczyć liczbę 100 stacji AVIA w Polsce.

Stacja paliw w Zakopanem to pierwsza stacja paliw w granicach administracyjnych miasta Zakopane przy

drodze krajowej 47 od strony Poronina. Wyposażona została w koncept gastronomiczny i posiada własny
ogródek. Koncept Eat&Go klienci znajdą ponadto na stacjach w: Żorach, Chełmku, Radzyniu Podlaskim,
Barwicach, Ramlewie i w Bornem Sulinowie.
Grupa UNIMOT wdraża także swój autorski koncept na już istniejących stacjach. W ostatnim czasie
przebudowę przeszły stacje w Lublinie i Skorzowie. W grudniu 2021 r. koncept Eat&Go dostępny będzie
na ponad 30 stacjach AVIA.
Sieć stacji AVIA, rozwijana przez Grupę UNIMOT, liczy już 85 obiektów w całej Polsce. Stacje działają
głównie w średnich i małych miastach. AVIA rozszerza swoją działalność również o największe
aglomeracje i miejscowości turystyczne – stacje funkcjonują, między innymi, w Warszawie, Krakowie,
Poznaniu, a od listopada 2021 roku także w Zakopanem.
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