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Już 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA 

Nowe sklepy w 4 województwach 

Liczba sklepów SPAR Express na stacjach paliw AVIA wzrosła do 30. W ostatnim 

czasie otwarto placówki w Grzegorzewie (woj. wielkopolskie), Puławach 

(woj. lubelskie), Siedlcach i Małkini Górnej (woj. mazowieckie) oraz Łozinie 

koło Wrocławia (woj. dolnośląskie). Wszystkie sklepy oferują ciepłe dania, 

kanapki, zapiekanki w strefie Eat&Go i kawę w strefie Bean Tree Cafe oraz 

są czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu. Planowane są kolejne otwarcia w całej 

Polsce. 

SPAR Express to format convenience, który spełnia podstawowe potrzeby klientów. 

Strefy relaksu w sklepach są wygodnym miejscem do jedzenia, picia i odpoczynku. 

Placówki są czynne 365 dni w roku. 

“Tempo otwierania naszych placówek SPAR Express 

na stacjach AVIA jest w tym roku wręcz ekspresowe. 

Mamy już 30 sklepów i planujemy kolejne otwarcia. 

Widzimy, że jest zapotrzebowanie na właśnie taki 

format na stacjach paliw. Konsumenci tankując 

samochód nie chcą zwykłego sklepu, ale szerokiej 

oferty asortymentowej, ciepłych napojów 

i smacznych dań. Coraz częściej oczekują też 

propozycji rozbudowanych diet – na przykład 

wegańskiej czy bezglutenowej. Sklepy w sieci SPAR 

idealnie odpowiadają na to zapotrzebowanie – 

mamy całą linię precyzyjnie zaprojektowanych 

produktów bezglutenowych i bezcukrowych marki własnej SPAR, a także dania gotowe 

na wynos oraz soki pod marką Fresh to go – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu 

sieci SPAR w Polsce. 

„Nasz pilotażowy projekt współpracy ruszył w grudniu ubiegłego roku, a już teraz 

możemy pochwalić się 30 stacjami AVIA działającymi w formacie sklepowym SPAR, 

co oznacza, że jest to już ponad 90 proc. naszych stacji własnych. Widzimy, że klienci 

doceniają tę współpracę, co przekłada się na sukcesywne wzrosty sprzedaży w kategorii 



  
 

Dodatkowych informacji udziela: 

Eliza Misiecka, GENESIS PR, tel. (+48 601) 697-477 

Agnieszka Pawelska, PR Manager/Rzecznik Prasowy, UNIMOT, tel. (+48) 695 102 997  

pozapaliwowej na stacjach AVIA” – mówi Robert Nowek, dyrektor zarządzający siecią 

AVIA w Polsce i w Ukrainie, Grupa Unimot. 

 

Więcej informacji na stronie www.spar.pl 

 

The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym 
master franczyzodawcą SPAR w Republice Południowej Afryki. Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w 5 innych krajach afrykańskich, 
Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance. 

Marka AVIA powstała w Szwajcarii w 1927 r., w wyniku połączenia sił kilku niezależnych importerów ropy naftowej. Obecnie stowarzyszenie 

AVIA International zrzesza ponad 90 firm z 15 krajów Europy i zarządza siecią 3200 stacji, tym samym zajmując siódmą pozycję pod względem 

liczby stacji paliw w Europie. AVIA jest popularna w takich krajach jak: Szwajcaria, Niemcy, Francja, Austria, Holandia czy Hiszpania. Pod marką 

AVIA w Europie oferowane są także inne produkty, takie jak: oleje i smary, gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy i energia elektryczna. 

Grupa UNIMOT, która rozwija sieć stacji AVIA, jest liderem wśród niezależnych importerów paliw ciekłych i gazowych w Polsce. Od grudnia 
2016 roku spółka należy do stowarzyszenia AVIA International, dzięki czemu jako pierwsza polska firma uzyskała prawo do budowania i 
rozwoju sieci stacji paliw AVIA na terenach Polski i Ukrainy. UNIMOT S.A. ma niemal 30 lat doświadczenia na rynku paliwowym, specjalizuje 
się w hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz dystrybucji pozostałych paliw płynnych, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. 

http://www.spar.pl/

