2018-09-13

Kampania reklamowa olejów TOTAL z formułą ART
TOTAL zaprezentował jesienną kampanię reklamową dla swoich flagowych produktów – olejów
silnikowych Total Quartz z formułą Age Resistance Technology. Działania promocyjne obejmować będą
emisję spotu we wszystkich największych stacjach telewizyjnych oraz mediach społecznościowych.
Najnowszy spot telewizyjny, który ukaże się w stacjach TVN, TVP, TVN Turbo, Polsat oraz na platformie
VOD. Działania promocyjne obejmować będą także media społecznościowe, takie jak Instagram,
YouTube oraz Facebook. Kampania trwająca od 10 września do 31 października 2018 roku będzie
promować oleje Total Quartz z formułą Age Resistance …

2018-08-23

Dino Polska: dalszy wzrost skali działalności
W I półroczu 2018 r. skonsolidowane przychody Dino Polska wyniosły 2 709,1 mln zł i były o blisko 691
mln zł (34,2%) wyższe niż rok wcześniej. Znacząca poprawa przychodów ze sprzedaży jest wynikiem
dalszego dynamicznego rozwoju sieci sklepów Dino o nowe markety oraz wzrostu przychodów w
istniejącej sieci sklepów. Dino Polska kontynuuje szybki rozwój sieci, otwierając nowe sklepy i
wyszukując kolejne lokalizacje pod dalszą ekspansję. Powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino na koniec
czerwca 2018 r. wzrosła o 26,4% r/r, do 324,9 tys. mkw.Dino Polska, zgodnie z przyjętą strategią, planuje
przekroczyć liczbę 1200 …

2018-05-16

Drogowa dżungla, czyli Polak za kierownicą
Dla większości Polaków jazda samochodem to nie tylko podróż z punktu A do B. To także sposób na
pokazanie swojego charakteru i wyrażenie emocji za kierownicą. Wyniki badania przeprowadzonego przez
Kantar TNS na zlecenie Shell, pokazują jakimi typami zwierząt jesteśmy w polskiej drogowej dżungli.
WIĘCEJ czytaj w czerwcowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne" Z pełną ofertą Shell Polska można
było zapoznać się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego
12/14 Emocje nierozerwalnie …

2018-03-23

Silnik czysty jak łza
BIZOL Gasoline System Clean+ g80 to dodatek do benzyny, który oczyszcza układ paliwowy, począwszy
od zbiornika paliwa, a skończywszy na komorze spalania. Przywraca utraconą przez nagromadzone osady
moc silnika. Zmniejsza zużycie paliwa, a tym samym emisję spalin oraz wydłuża żywotność jednostki
napędowej. Produkt zawiera tzw. dodatki kontroli osadu (DCA - Deposit Control Additives), często
określane ogólnym terminem – detergenty. Z chemicznego punktu widzenia są one bardzo podobne do
dyspergatorów stosowanych w środkach smarnych. Ze względu na stabilność chemiczną i termiczną
działają tam, gdzie paliwo jest w …

2017-02-10

Shell Helix z Laurem Konsumenta Grand Prix 2017
Oleje silnikowe Shell Helix zostały nagrodzone elitarnym tytułem Laur Konsumenta w kategorii jakość

produktu. Już po raz trzeci w Polsce marka Shell Helix została uznana za najbardziej rozpoznawalną pod
względem jakości produktów. Trzykrotne zdobycie tego wyróżniania zostało uhonorowane godłem Grand
Prix, którym mogą poszczycić się tylko nieliczni producenci. ,,Godło Grand Prix plebiscytu Laur
Konsumenta dla marki Shell Helix jest ukoronowaniem jej sukcesów. To wyjątkowe odznaczenie, które
otrzymują tylko i wyłącznie marki, które wyróżniają się innowacyjnością, cieszą się uznaniem wśród
odbiorców i konsekwentnie …

2016-12-12

Co warto wiedzieć o oleju silnikowym? – dla miesięcznika „Paliw Płynne” Shell Polska –
wystawca XXIMTSP2017
Jedna z najważniejszych motoryzacyjnych prawd mówi, że kluczowym czynnikiem decydującym o stanie
technicznym jednostki napędowej jest olej silnikowy. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnych
produktów, spośród których kierowcy mogą wybrać ten, najlepiej pasujący do silnika ich auta. Co trzeba i
warto wiedzieć dokonując tego wyboru? Oleje syntetyczne Oleje silnikowe dzielą się na trzy rodzaje:
syntetyczne, półsyntetyczne i mineralne. To co je odróżnia to tzw. olej bazowy, który stanowi od 75 do
90% produktu – w zależności od jego formulacji. Obecnie najwięcej uwagi producenci poświęcają olejom
…

2016-11-02

Kierowco, nie daj się zaskoczyć zimie- dla miesięcznika „Paliwa Płynne” komentuje
Cezary Wyszecki, Ekspert Techniczny Shell Polska.
Choć kalendarzowa zima rozpoczyna się dopiero 21 grudnia, to pierwsze poranne przymrozki mamy już
za sobą. Prawdopodobnie niebawem pojawi się też śnieg. Auto nieprzygotowane na zimowe warunki może
przysporzyć nam wówczas wielu problemów. Dlatego warto już teraz przygotować swój samochód do
nadchodzącego sezonu. Eksperci Shell Helix doradzają, na co warto zwrócić szczególną uwagę, aby nasze
auto sprostało każdym zimowym wyzwaniom. Kiedy szarówka za oknem rozwiewa wszelkie nadzieje na
słoneczną i złotą jesień, warto zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie samochodu, bo wymiana opon
z letnich na zimowe to nie …

2016-10-21

Castrol publikuje wyniki badań nad wpływem ruchu ulicznego na odczucia Polaków.
Spędzamy 184 dni swojego życia w korkach.
Ponad połowa ankietowanych kierowców uznała jazdę z ciągłym stawaniem i ruszaniem za
poważną uciążliwość Jeden na pięciu kierowców obawia się utknięcia w korku obok swojego/swojej
ex Nowe wideo opublikowane przez Castrol pokazuje humorystyczną stronę koszmarów ruchu
drogowego Polacy spędzają średnio 102 minuty tygodniowo w spowolnionym ruchu, przy czym ponad
połowa (55%) z nas narzeka, że najbardziej nienawidzi w jeździe po polskich drogach ciągłego
zatrzymywania się …

2016-10-07

Platinum Agro na wydarzeniach branży rolniczej
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW Bednary, Targi Rolne AGRO POMERANIA w
Baszkowicach oraz Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach. To
tylko niektóre z branżowych wydarzeń, na których ORLEN Oil był w sierpniu i wrześniu obecny z marką
Platinum Agro. Platinum Agro to linia olejów opracowana specjalnie z przeznaczeniem do nowoczesnych
maszyn rolniczych. Polski produkt swoją jakością i skutecznością dorównuje olejom zagranicznych
producentów – potwierdzają to rygorystyczne testy przeprowadzone podczas eksploatacji oraz wnikliwe
badania laboratoryjne. - …

2016-10-07

Olej ma znaczenie testowanie w ekstremalnych warunkach eksploatacji
24 września, podczas finałowej rundy Porsche Platinum GT3 Cup Challenge Central Europe, Orlen Oil
zaprosił ekspertów branży motoryzacyjnej, dziennikarzy oraz technologów do udziału w panelu
dyskusyjnym „Olej ma znaczenie, czyli jak testujemy nasze produkty”. Oferta Orlen Oil podlega stałym
badaniom laboratoryjnym w akredytowanych placówkach. Dzięki temu spełnia rygorystyczne normy
jakościowe między innymi według standardów API (Amerykański Instytut Naftowy), ACEA
(Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów) oraz ILSAC (Międzynarodowy Komitet
Standardów i Aprobat Środków Smarnych). Ważną rolę w …

2016-06-22

Olejowe ABC - dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentuje Cezary Wyszecki – ekspert
techniczny Shell Polska
Sezon wakacyjnych wyjazdów już za pasem, dlatego warto sprawdzić czy samochód, którym planujemy
wyruszyć w drogę jest odpowiednio przygotowany. Po wizycie w myjni i zatankowaniu baku do pełna
powinniśmy także sprawdzić stan oleju, czyli jednego z najważniejszych płynów eksploatacyjnych
znajdujących się w aucie - dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentuje Cezary Wyszecki – ekspert
techniczny Shell Polska. Z pełną ofertą firmy Shell Polska można było zapoznać się podczas XXIII
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. w EXPO XXI w Warszawie na
stoisku B5. Olej samochodowy jest jednym z …

2016-05-31

Shell Rimula do zadań specjalnych - z ofertą Shell Polska można było zapoznać się podczas
XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016

Maszyny rolnicze każdego dnia mierzą się z maksymalnymi obciążeniami w bardzo trudnych, często
skrajnych warunkach. Wyzwaniom tym muszą sprostać również producenci olejów silnikowych. Shell,
wiodący globalny dostawca środków smarnych i olejów dla różnych typów pojazdów, od lat pracuje nad
nowymi technologiami środków smarnych dla rolnictwa. Z pełną ofertą firmy Shell Polska można było
zapoznać się podczas XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. w
EXPO XXI w Warszawie na stoisku B5. Najnowszą ofertą koncernu w tej dziedzinie, jest wprowadzony w
2016 roku na rynek olej silnikowy Shell …

2016-05-17

Shell przesuwa granice technologii
Shell zaprezentował swój pierwszy miejski samochód koncepcyjny. Twórcy Shell Concept Car, w swoim
ultrakompaktowym pojeździe wykorzystali najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne oraz
zastosowali specjalną mieszankę oleju silnikowego Shell Helix Ultra wyprodukowaną w Technologii Shell
PurePlus. Z pełną ofertą firmy Shell Polska można było zapoznać się podczas XXIII Międzynarodowych
Targów STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. w EXPO XXI w Warszawie na stoisku B5. Shell
Concept Car to efekt współpracy specjalistów ds. silników z Geo Technology i ekspertów samochodowych
z Gordon Murray Design. Celem tego …

2016-04-04

Shell: 3500 patentów w jednym oleju silnikowym
Współczesne samochody to technologiczne dzieła sztuki, naszpikowane nowoczesnymi rozwiązaniami,
które poprawiają ich funkcjonalność i ułatwiają życie ich użytkownikom. Jednak niewielu kierowców wie,
że również bardzo zaawansowanym produktem są oleje silnikowe Shell Helix, wyprodukowane w
przełomowej Technologii Shell PurePlus opracowanej na bazie 3500 patentów! Shell, od ponad 40 lat,
udoskonala technologię pozwalającą na zmianę stanu skupienia gazu ziemnego w ciecz. Dzięki temu firma
pozyskuje paliwa, środki smarne i inne surowce przydatne w branży petrochemicznej. Doskonałym
przykładem wdrażania innowacji na …

2016-03-15

Eksperci Total: Olej silnikowy. Wymieniać czy nie wymieniać...?
Zanim odpowiemy na powyższe pytanie, musimy zrozumieć, w jakich warunkach pracuje olej silnikowy?
Jakie zadania są przed nim stawiane? Jakie właściwości musi posiadać, aby im sprostać oraz jak długo jest
w stanie dobrze spełniać swoją funkcję w silniku bez wymiany? Silnik to urządzenie cieplne
przetwarzające energię chemiczną spalania paliwa w energię kinetyczną, czyli ruch tłoków. Można
powiedzieć: „urządzenie z piekła rodem”. Panują w nim ekstremalnie niesprzyjające warunki pracy:
temperatury spalania sięgające prawie 1800° C, naciski sięgające ok. 100 barów (kg/cm2), prędkości
obrotowe w normalnym …

2015-12-21

Tajemniczy klient w warsztatach oferujących oleje Castrol
Od wiosny Castrol zaprasza warsztaty nieautoryzowane do udziału w promocji olejów Castrol Magnatec.
Serwisy, które biorą udział w tej akcji mogły się spodziewać wizyty tajemniczego klienta. Wysłannicy
Castrol, udający zwykłych klientów zgłaszali się na wymianę oleju. Warsztaty, które polecały im produkty
Castrol Magnatec mogły liczyć na atrakcyjne nagrody – bluzy zespołu VW Motorsport. - Od marca do
początku grudnia Tajemniczy Klient odwiedził 1365 punkty oferujące oleje Castrol. W tej liczbie
mieszczą się 237 sklepów, 214 hurtowni i 914 warsztatów. W przeważającej większości tych lokalizacji
(1125) ujrzał demo …

2015-12-16

Zmień olej przed zimą - specjalnie dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentują eksperci
koncernu Total

Zima to okres szczególnie uciążliwy dla użytkowników pojazdów. Większość z nich napotyka na problem
zamarzniętego zamka w samochodzie czy przymarzniętej uszczelki, uruchomienie auta często
uniemożliwia słaby akumulator. By zapobiegać tego typu uciążliwościom, należy odpowiedzieć na pytania:
Czy warto przed zimą wymienić olej na olej o niższej lepkości? Czy to mit czy uzasadniona techniczne
konieczność? Czy faktycznie lepkość oleju ma jakiś wpływ na rozruch i żywotność silnika? Według
ekspertów Koncernu Total odpowiedź na powyższe pytania jest jednoznaczna: Bezwzględnie TAK.
Dlaczego? Ponieważ olej pod wpływem …

2015-11-26

Zmień olej przed zimą – ulżysz silnikowi
Podczas eksploatacji w silniku olej traci swoje właściwości i może się okazać, że będą one
niewystarczające w czasie dużych wahań temperatury oraz przy wysokiej wilgotności powietrza. Dlatego,
mimo że od lat nie ma potrzeby sezonowej wymiany oleju, warto go zmienić przed zimą. Już od wielu lat
w samochodach osobowych nie stosuje się tzw. olejów sezonowych – zimowych i letnich. Jest to nie tylko
wygodne (nie ma potrzeby wymiany oleju co pół roku), lecz także zapewnia znacznie mniejszą zależność
lepkości oleju od temperatury otoczenia, a olej dłużej i lepiej chroni silnik. Jednak ze względu na fakt, że
olej w …

2015-11-26

Castrol radzi: Zmień olej przed zimą
Już od wielu lat w samochodach osobowych nie stosuje się tzw. olejów sezonowych – zimowych i letnich.
Jest to nie tylko wygodne (nie ma potrzeby wymiany oleju co pół roku), lecz także zapewnia znacznie
mniejszą zależność lepkości oleju od temperatury otoczenia, a olej dłużej i lepiej chroni silnik. Jednak ze
względu na fakt, że olej w czasie eksploatacji traci swoje właściwości, warto tak planować wymiany oleju,
by móc dokonać tego przed zimą. Tzw. lepkość zimowa (liczba przy literce W) najprościej mówiąc
oznacza płynność oleju w niskiej temperaturze. Olej o lepkości zimowej 0W jest płynny w temperaturze
-35°C, …
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