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PETROM LANSEAZǍ „PETROM V” 

• Un nou concept de benzinărie în beneficiul clienţilor 

• Magazine şi restaurante VIVA în toate staţiile PetromV 

• Până în 2010, 250 de benzinării „PetromV” vor fi inaugurate  

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, a lansează un 
nou concept de benzinărie, PetromV. Prima staţie PetromV va fi  inaugurată astăzi. 
Aceasta este localizată în Bucureşti, într-o zonă care se dezvoltă rapid, pe bulevardul 
Iuliu Maniu nr. 396-400. Până în 2010 vor fi deschise circa 250 de astfel de staţii pe tot 
teritoriul României. „PetromV este primul pas înspre dezvoltarea companiei în 
vederea atingeriistandardelor internaţionale de calitate şi orientării operaţiunilor în 
beneficiul clienţilor. Ne-am luat angajamentul să furnizăm carburanţi României şi să 
oferim cele mai bune servicii clienţilor români. Ne mândrim cu tradiţia celei mai mari 
companii petroliere din România şi dorim, în acelaşi timp, să devenim lideri de piaţă în 
România prin îndeplinirea permanentă a cerinţelor consumatorilor”, a declarat dl. 
Tamas Mayer, Membru al Comitetului Executiv, responsabil pentru marketing. 
 
Staţiile PetromV au caracteristici şi design modern şi stabilesc noi standarde în ceea ce 
priveşte serviciile complementare şi facilităţile: în fiecare staţie PetromV vor exista magazine 
Viva, restaurante şi spaţii de recreare, cum ar fi locul de joacă pentru copii.  
PetromV combină calităţile unui brand tradiţional – Petrom - cu standardele de calitate 
internaţionale. Pe lângă aspectul şi caracteristicile sale moderne, noul concept introduce 
modificări majore în reţeaua din România în domeniul serviciilor complementare şi al 
facilităţilor, ce includ magazinele Viva, restaurante şi locuri de joacă pentru copii. Noul 
concept PetromV stabileşte noi standarde de calitate, siguranţă, încredere şi confort. Pentru 
respectarea acestor standarde, Petrom are angajaţi calificaţi şi bine instruiţi care deservesc 
întreaga arie a noii benzinării. Staţiile vor oferi servicii complete precum alimentarea 
maşinilor, verificarea presiunii roţilor şi spălarea parbrizelor. 
 
Magazinul şi restaurantul Viva constituie garanţia unei reuşite. Magazinele Viva oferă o 
gamă largă de produse de top extrem de apreciate incluzând alimente proaspete oferite într-
o atmosferă plăcută. Restaurantele Viva vor oferi clienţilor mâncare caldă şi rece, sandwich-
uri, produse de patiserie sau dulciuri însoţite de o mare varietate de cafea şi alte băuturi.  
Locul de joacă pentru copii şi posibilitatea de achitare cu cardul bancar reprezintă o 
premieră pentru o staţie Petrom. 

Pentru deschiderea a 250 de benzinării PetromV până în 2010, Petrom şi-a asumat un 
program de investiţii consistent pentru segmentul de marketing şi intenţionează să crească 
eficienţa operaţiunilor şi a personalului pentru a oferi servicii de calitate într-un mediu 
modern. În cea de-a doua jumătate a anului 2005 circa 20 de staţii vor funcţiona conform 
noului concept. Până în 2010, Petrom va investi aproximativ 500 de milioane de euro în 
activităţile de marketing. 
Informatii generale 
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Petrom SA  
Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în sectoarele 
Explorare şi Producţie, Rafinare şi Produse Petrochimice, precum şi Comercializare. Petrom are 
rezerve de petrol şi gaze estimate la 1 miliard barili echivalent petrol, o capacitate de rafinare de 8 
milioane tone şi circa 600 staţii de distribuţie carburanţi. În anul 2004 veniturile din vânzări ale Petrom 
au fost de 2.143 milioane Euro, EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) 
a fost de 28 milioane Euro. Începând cu decembrie 2004, OMV, grupul lider în industria de petrol şi 
gaze din Europa centrală deţine 51% din acţiunile Petrom. OMV activează în domeniile Rafinare şi 
Marketing, Explorare şi Producţie, Distribuţie gaze precum şi Produse Chimice în 27 de ţări pe cinci 
continente. Statul Român deţine 40,74% din acţiunile Petrom, Banca Europeană pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare 2,03% iar 6,23% aparţin acţionarilor minoritari. 
 


