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Komunikat prasowy, 11 października 2018 r. 

 

XXVI Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2019 

 

Rynek paliwowy szybko się zmienia - staje się coraz bardziej nowoczesny, 

innowacyjny i konkurencyjny. Chcąc sprostać stale rosnącym wymaganiom 

klientów przedsiębiorcy muszą podążać za najnowszymi trendami, nowinkami 

technicznymi oraz rozwiązaniami dla biznesu. Międzynarodowe Targi 

STACJA PALIW są doskonałą okazją do sprawdzenia, co oferuje branża, 

spotkań z kontrahentami oraz  potencjalnymi klientami. 

 

W dniach 15-17 maja 2019 r. odbędzie się już 26. edycja Targów, które od samego 

początku  były ważnym uczestnikiem transformacji gospodarczej w Polsce. Nowe i 

rozwijające się prywatne przedsiębiorstwa potrzebowały technologii oraz wiedzy, 

jak prowadzić biznes w warunkach wolnego rynku. - W pierwszej połowie lat 90. 

XX w. stacje prywatne, jak i państwowe CPN-y musiały przejść głęboką 

metamorfozę, aby sprostać konkurencji. Chodziło wtedy nie tylko o poprawę oferty, 

ale i jakości obsługi – mówi Halina Pupacz, Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych. 

Targi STACJA PALIW idealnie wpasowały się w potrzeby rynku, skupiając w 

jednym miejscu Wystawców z całego świata. 

 

Poza infrastrukturą paliwową nieustannie rozwija się oferta dodatkowa – 

utożsamiana z wygodnym przystacyjnym sklepem (z ang. convenience) oraz 

gastronomią. Dużym zainteresowaniem inwestorów cieszą się też myjnie – 

najpierw w całości sprowadzane z Zachodu, a następnie coraz częściej 

produkowane w Polsce. Obecnie z pełną ofertą tego typu urządzeń można się 

zapoznać w specjalnie przygotowanej strefie Targów - „Miasteczku Myjni”. 

 

Po wkroczeniu Polski w struktury europejskie stacje musiały dostosować się do 

bardzo  restrykcyjnych wymogów unijnych. To z kolei wymusiło wiele zmian 

proekologicznych – zarówno na samych stacjach, jak i w transporcie oraz usługach 

dodatkowych.  Rozwój rynku następuje także za sprawą elektro- i gazomobilności – 

stąd też coraz więcej na Targach dostawców ładowarek samochodów elektrycznych 

(EV) i cystern do przewożenia paliw metanowych (LNG/CNG).   

Nieustannie zmiany i troska o bezpieczeństwo spowodowały, że dziś polskie stacje 

należą do najnowocześniejszych w całej Europie, a być może i na świecie. Będzie 

można się o tym przekonać  odwiedzając XXVI Międzynarodowe Targi STACJA 

PALIW, które po raz kolejny odbędą się w Expo XXI Warszawa. - Organizowane 

przez Polską Izbę Paliw Płynnych Międzynarodowe Targi STACJA PALIW są 

okazją do zebrania najlepszych praktyk, omówienia bieżących problemów sektora 

paliw i energii oraz pokazania nowoczesnych produktów i usług – mówi Halina 

Pupacz.  Ważnym punktem programu jest Forum Dyskusyjne poświęcone 

aktualnej sytuacji na rynku paliw, podczas którego będzie można spotkać 

przedstawicieli administracji rządowej, ekspertów i praktyków rynku – osoby 

decyzyjne, wpływające na kształt i rozwój branży. STACJA PALIW to również 

strefa networkingowa, specjalistyczne szkolenia oraz dodatkowe atrakcje. 

 

Więcej informacji na stronie www.targi.paliwa.pl 

http://targi.paliwa.pl/

