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tel.: 22 428 48 00

e-mail: franczyza@amicenergy.pl



Szanowni 
Państwo,
Przekazujemy Państwu katalog kluczowych informacji 
o ofercie franczyzowej AMIC Energy.

Znajdą tu Państwo najważniejsze aspekty współpracy franczyzowej 

oraz szczegółowe informacje o sieci AMIC Energy, w tym:

• Paliwa AMIC Energy

• Driver Club & aplikacja AMIC Energy PL

• Karty paliwowe

• Mapa stacji

• Oferta gastronomiczna Food Point

• Produkty marki własnej Impet

• Q&A

AMIC POLSKAAMIC POLSKA



3

01
INFORMACJE 
O SIECI 
AMIC ENERGY

AMIC POLSKA INFORMACJE O SIECI AMIC ENERGY



AMIC POLSKA O FIRMIE

4

Jesteśmy austriackim koncernem z niezrównanym doświadczeniem w branży 
energetycznej. Nasza sieć w Polsce to obecnie 116 nowoczesnych stacji paliw  
i sklepów convenience. 

Najwyższej jakości paliwa, pozyskiwane wyłącznie 
od sprawdzonych dostawców - międzynarodo-
wych koncernów petrochemicznych oraz rafinerii 
krajowych. Z Klientami i dostawcami budujemy 
długoterminowe relacje oparte na wzajemnym 
zaufaniu oraz dobrej reputacji, co determinuje 
ekonomiczny rozwój spółki i wzajemną satysfak-
cję. Dokładamy wszelkich starań, by stacje AMIC 
Energy były miejscem pełnym dobrej energii w 
każdym aspekcie. Kierowcom i Klientom stacji 
oferujemy szeroką gamę produktów i wysokiej 
jakości usługi. Kierowcy mogą skorzystać z chwili 
przerwy w trasie, zjeść ciepłe przekąski, napić się 
aromatycznej kawy i skorzystać z bezpłatnego in-
ternetu.

Jesteśmy liderem wśród stacji paliw w Polsce z 
restauracjami Subway® - obecnie to 47 lokalizacji. 
Tu właśnie zarówno wegetarianie, jak i wielbicie-
le mięsnych przekąsek znajdą pyszne i oryginal-
ne połączenia smaków, a popularne Suby skom-
ponują według własnych upodobań, wybierając  
spośród szerokiej oferty składników.

Angażujemy się również w popularyzowanie pasji 
do sportów motoryzacyjnych, jesteśmy mecena-
sem ekipy rajdowej AMIC Rally Team.

Sieć stacji paliw AMIC Energy uruchomiła Amic 
Energy PL - aplikację mobilną dla swoich Klien-
tów. Użytkownicy mogą ją pobrać z Google Play  
i App Store. Dzięki aplikacji AMIC Energy PL Klien-
ci bez problemu mogą zlokalizować najbliższą 
stację sieci. Dodatkowo zawiera kompleksową in-
formację o dostępnych na stacji usługach i udo-
godnieniach wraz z danymi kontaktowymi, narzę-
dzie daje możliwość pełnego korzystania z oferty 
programu lojalnościowego Driver Club.

Nasi Klienci mogą również korzystać z progra-
mu lojalnościowego Driver Club, w którym zbie-
rają punkty za zakupy na stacjach oraz odbierają 
atrakcyjne nagrody z katalogu.

AMIC Polska Sp. z o.o.

Oferujemy

Jesteśmy liderem

AMIC Rally Team

Aplikacja AMIC

Driver Club



W celu przedstawienia indywidualnej
oferty prosimy o kontakt:

       22 428 48 00

       franczyza@amicenergy.pl

       www.driverclub.pl
       www.amicenergy.pl

Stacje

AMIC Energy
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Zapewniamy naszym

Partnerom biznesowym:

Współpraca

franczyzowa

AMIC Energy stwarza możliwości 
inwestycyjne zarówno dla właścicieli 
prywatnych stacji, jak i inwestorów 
spoza branży paliwowej.

• pakiet inwestycyjny w postaci oznakowania 
stacji, wyposażenia sklepu (moduł hot dog, 
strefa przygotowania kanapek); system moni-
torowana paliw; nowoczesny system kasowy 
i rozliczeniowy; kompletny moduł kawowy Food 
Point,

• koncept kawowy i gastronomiczny Food  
Point obecny wyłącznie na stacjach AMIC Energy,

• najwyższej jakości ofertę paliw standardo-
wych i premium AMIC Pro,

• akceptację międzynarodowych kart pali-
wowych DKV, UTA, E100, EUROWAG, VIADA, 
FUNN,

• produkty marki własnej Impet
• nowoczesne rozwiązania marketingowe  

i wysokiej jakości pakiety materiałów reklamo-
wych,

• stałe wsparcie marketingowe, kampanie 
wspierające sprzedaż i wizerunek marki bez do-
datkowych kosztów na poziomie ogólnokrajo-
wym i lokalnym,

• przyjazne środowisko pracy i opiekę dedyko-
wanego Kierownika Regionalnego,

• program flotowy AMIC Fleet Card,
• program lojalnościowy Driver Club,
• szeroką ofertę najwyższej jakości przekąsek  

i napojów z opracowaną technologią przygoto-
wania,

• zarządzanie kategoriami i optymalizację asor-
tymentu sklepowego,

• program szkoleń dla pracowników i właścicieli 
stacji wspierający efektywną sprzedaż - Akade-
mia AMIC Energy. 
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Znacząca część wolumenu sprzedawanego w sieci AMIC Polska odbywa się poprzez system kart floto-
wych. Dla naszych Partnerów, kierowcy korzystający z tego rozwiązania, stanowią pewne i stałe źródło 
wolumenu generowanego w naszej sieci. W swojej ofercie posiadamy dwa rodzaje kart flotowych: 

Oferuje Klientom bardzo atrakcyjne rabaty a co 
za tym idzie znaczące oszczędności związane  
z obsługą floty samochodowej. Karta występuje  
w dwóch opcjach: 

• AMIC Fleet Card Credit – dająca Klientom moż-
liwość bezgotówkowych zakupów w oparciu  
o odroczony termin płatności. 

• AMIC Fleet Card Prepaid – umożliwiająca, szyb-
kie rozpoczęcie współpracy, bez konieczno-
ści przeprowadzania formalności związanych  
z weryfikacją kredytową zainteresowanych firm.

Skierowana w głównej mierze do mniejszych przed-
siębiorców, ceniących sobie wygodę i niezawod-
ność w codziennej obsłudze zakupów paliwa. Tak 
samo jak w przypadku wyżej wymienionej karty 
AMIC Fleet Card, Klienci korzystający z karty ABC, 
otrzymują bardzo korzystne rabaty a płatność za 
pobrane paliwo dokonywana jest gotówkowo lub  
z użyciem bankowych kart płatniczych. 

AMIC Fleet Card

ABC AMIC Business Card

AMIC Fleet Card  

Karty flotowe 

i AMIC Business Card
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Nasi Użytkownicy bardzo wysoko cenią sobie poniższe funkcjonalności: 

• zbiorcze faktury wysyłane w formie elektronicznej,
• bezpieczeństwo dokonywanych transakcji – każda operacja zabezpieczona jest indywidualnym  

kodem PIN,
• możliwość elastycznego konfigurowania kart – umożliwiającego autoryzację wybranych produktów  

i ustawianie indywidualnych limitów,
• dostęp do zaawansowanych raportów – dostęp do zaawansowanych raportów ze szczegółowymi infor-

macjami dotyczącymi transakcji, faktur i innych wskaźników związanych z obsługą floty.

Kolejnym, istotnym, źródłem wolumenu na stacjach AMIC Polska są Klienci korzystający 
z kart flotowych emitentów zewnętrznych. Obecnie oprócz AMIC Fleet Card akceptujemy
płatności kartami sześciu międzynarodowych operatorów: 

Rabat sam w sobie jest bardzo 
 istotnym elementem wpływającym 

na decyzję o wyborze kart  
emitowanych przez AMIC Polska. 

Należy jednak podkreślić, że wszystkie 
rodzaje naszych kart oferują szereg do-

datkowych korzyści wpływających  
na zadowolenie Klientów.  

• DKV 
• UTA 
• EUROWAG

• E100 
• VIADA 
• FUNN
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Paliwa

AMIC Energy

Paliwa na stacjach AMIC Energy pochodzą wyłącznie od sprawdzonych dostawców, którymi są mię-
dzynarodowe koncerny petrochemiczne oraz krajowe rafinerie. Firmy transportowe, które dostarczają 
paliwo na stacje, to znane przedsiębiorstwa z długą tradycją i silną pozycją na rynku. Ich profesjonalne 
usługi poparte są referencjami oraz certyfikatami jakości usług (ISO).

Wszystkie stacje spełniają najbardziej restrykcyjne 
wymagania dotyczące urządzeń i technologii ma-
gazynowania produktów oraz posiadają stosowną 
dokumentację.

Paliwa oferowane naszym Klientom spełniają 
wszystkie regulacje ustawy dotyczącej jakości w 
wyznaczonych okresach w poszczególnych po-
rach roku, w tym wymagania dotyczące paliwa 
letniego, przejściowego czy zimowego oraz termi-
nów zmian.

Paliwo Premium AMIC Pro to gwarancja jakości w 
najlepszej cenie. Paliwa AMIC Pro to większa moc i 
dłuższa żywotność silnika, którą doceniają najbar-
dziej wymagający kierowcy.

• ochrona silnika
W paliwie AMIC Pro zastosowano szereg roz-
wiązań, które chronią wtryski paliwa przed gro-
madzeniem się osadu,

• więcej mocy
Wysokiej jakości komponenty paliwa AMIC Pro 
pozwalają chronić i utrzymać sprawne działanie 
wtryskiwaczy paliwa, zwiększając moc silnika 
oraz jego wydajność,

• mniejsze spalanie
Dzięki zwiększonej ilości szlachetnych dodatków  
w paliwie AMIC Pro, samochód może pokonać 
znacznie dłuższą trasę. To nawet 27,5 km więcej 
na jednym baku,

• paliwo ekologiczne
Specjalna formuła paliwa AMIC Pro pozwala ob-
niżyć w nowych silnikach ilość cząstek stałych, 
emitowanych do powietrza,

• idealne dla silników GDI
Jedyne na polskim rynku paliwo Premium do-
stosowane do silników benzynowych z bezpoś- 
rednim wtryskiem paliwa.

Restrykcyjne wymagania AMIC Pro Benzyna

i Diesel Premium to:

Paliwo Premium
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Dbamy o dobrą energię, dlatego oferujemy na-
szym Klientom możliwość szybkiego zbierania 
punktów za każde tankowanie i zakup produk-
tów i usług na stacjach AMIC Energy. Dodatkowo 
Klienci nie muszą szukać karty podczas wizyty 
na stacji - wystarczy, że podadzą numer telefonu, 
na który zarejestrowane jest konto Driver Club,  
a sprzedawca wyszuka dane konta w systemie.

Uzbierane punkty można wykorzystać 
na trzy sposoby:
• wymieniając je na atrakcyjne, markowe 
 produkty z katalogu,
• płacąc nimi za paliwo i produkty sklepowe,
• uruchamiając 90-dniowe rabaty na paliwo.

Driver Club to jeden z największych w Polsce ka-
talogów dla Klientów programów lojalnościowych. 
Wśród naszych nagród znajdują się takie marki jak 
Kärcher, Tefal, Wittchen, W.Kruk, Gardena i wiele 
innych, które przyciągają Klientów swoją jakością 
i niezawodnością.

Argumentem za wprowadzeniem programu Dri-
ver Club na stacje jest fakt, że Klienci korzystający 
z naszego programu tankują średnio o 0,7 L więcej 
na jedno tankowanie, niż Klienci niezlojalizowani. 
To w prostej linii przekłada się na zyski stacji.

Rejestracja w programie jest prosta i można jej 
dokonać na cztery sposoby: na stacji, na stronie 
www.driverclub.pl, w aplikacji AMIC Energy PL 
i u konsultanta BOK Driver Club.

W Driver Club Katalog

Rejestracja

Program lojalnościowy

Driver Club

Program lojalnościowy zaprojektowany 
specjalnie pod potrzeby wymagających 
Klientów.

• Szybkie tempo zbierania punktów.
• Katalog nagród z ogromnym wyborem atrak-

cyjnych, markowych produktów.
• Specjalne promocje skierowane tylko 
 do Klientów zarejestrowanych w programie.

AMIC POLSKA DRIVER CLUB & APLIKACJA AMIC ENERGY PL
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AMIC POLSKA DRIVER CLUB & APLIKACJA AMIC ENERGY PL

Przyjazna użytkownikowi, intuicyjna aplikacja mo-
bilna, która ułatwia Klientom korzystanie z progra-
mu Driver Club. 

Jej najważniejsze cechy to:
• karta Driver Club dostępna zawsze pod ręką, 

co daje możliwość szybkiego sprawdzenia salda 
uzbieranych punktów i użycia karty na stacji,

• porównywarka cen paliw na stacjach AMIC  
i konkurencyjnych,

• mapa stacji, wraz z informacją o produktach  
i usługach dostępnych na poszczególnych  
stacjach,

• możliwość zamawiania nagród z katalogu  
i aktywowania rabatów i kuponów.

Aplikację znadziesz 
również w:

Aplikacja AMIC Energy PL

Film o aplikacji
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Oferta

gastronomiczna

Sieć stacji paliw AMIC Energy oferuje idealnie dopasowane do oczekiwań kierowców 
menu gastronomiczne. W ramach konceptu Food Point, dostępne są gorące 
przekąski – hot dogi, zapiekanki, tortille oraz szeroka gama kanapek. Menu sezonowo 
jest uzupełniane o nowe apetyczne przekąski  jak burgery czy produkty vege.  
Dopełnieniem całości jest menu kawowe Food Point skrupulatnie opracowane przez 
zespół specjalistów na bazie aktualnych trendów rynkowych. 

• PODSTAWOWYM
Kawa, gorące przekąski, 
hot dogi, kanapki pakowane.

Kawa

Hot Dog / Big Dog

Gotowe
(pakowane)

Przygotowywane 
na miejscu

Pełna oferta Niepełna oferta

• ROZSZERZONYM
Dodatkowo uzupełnionym  
o przekąski z pieca - zapiekanki.

Podstawowy

NAPOJE

FAST FOOD

KANAPKI
ZAPIEKANKI
TORTILLE

Rozszerzony Pełny standard

• PEŁNYM
Dodatkowo uzupełnionym o 
ofertę kanapek i zapiekanek 
przygotowywanych codzien-
nie na stacji.

Oferta jest dostępna

Pakiet:

w trzech formatach:

19
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Oferta hot dogów została opracowana w odpo-
wiedzi na różnorodne oczekiwania Klientów na-
szej sieci. Oferta standardowych hot dogów z pa-
rówką i kabanosem została uzupełniona o pozycje 
na większy apetyt – Big Dogi. Dla wielbicieli tra-
dycyjnych smaków posiadamy Big Dogi z kiełbasą 
jałowcową, natomiast fanom kuchni meksykań-
skiej proponujemy Big Dogi z pikantną kiełbasą 
meksykańską oraz kuszacą kiełbasą ser-chilli. Nie-
zależnie od preferencji, każdy znajdzie u nas coś 
dla siebie.

W menu Food Point są dostępne:
• Big Dog z kiełbasą jałowcową,
• Big Dog z kiełbasą meksykańską,
• Big Dog z parówką lub grillowaną kiełbasą,
• Big Dog amerykański,
• Hot Dog z kabanosem

lub pikantnym kabanosem,
• Hot Dog z parówką z szynki.

Oferta sezonowo wzbogacana jest 
o nowe smaki:
Nasz przepis na najsmaczniejsze zapiekanki  
to chrupiące, codziennie wypiekane pieczywo 
oraz wysokiej jakości świeże produkty. Zapiekanki 
są dostępne w kilku wariantach smakowych:

• z pepperoni,
• z kurczakiem,
• z pieczarkami,
• z mozzarellą i suszonymi pomidorami.

Ciepłe przekąski Food Point

Jesteśmy dumni z naszej kawowej oferty. W ofer-
cie można znaleźć klasyczne pozycje jak kawa 
czarna, Cappuccino czy Caffe Latte oraz nowości 
dla wielbicieli oferty dostępnej w kawiarniach jak 
kawa Flat White czy Cortado. Dopełnieniem kon-
ceptu są najwyższej jakości szwajcarskie ekspresy, 
których cechą charakterystyczną jest tworzenie 
idealnie kremowej mlecznej pianki oraz aksamit-
nej cremy w kawach czarnych. 

Kawa 
Aromatyczna kawa o typowo włoskim smaku, sty-
lu i charakterze to wyselekcjonowana mieszanka 
aksamitnej Arabiki i wyrazistej Robusty, która za-
dowoli nawet najbardziej wymagające podniebie-
nia. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że kawa 
Food Point posiada certyfikat jakości UTZ a co 
za tym idzie jej produkcja odbywa się w zgodzie  
z zasadami zrównoważonego rolnictwa. Uzupeł-
nieniem menu kawowego jest oferta słodkich 
przekąsek w postaci muffinów oraz pysznych  
croissantów. 

Strefa kawowa Food Point

AMIC POLSKA OFERTA GASTRONOMICZNA



Uzupełnieniem oferty jest gama kanapek pako-
wanych dla tych Klientów, którzy nie dysponują 
większą ilością czasu. 

Oferta codziennie przygotowanych 
na stacji kanapek Food Point
W ramach najbardziej rozbudowanego formatu 
gastronomicznego mamy możliwość przygoto-
wywania na stacji kanapek Food Point. Pieczywo 
wypiekane na miejscu oraz świeże składniki to 
fundamenty naszej oferty i gwarancja najlepszego 
smaku. Komponując menu skupiliśmy się na ofer-
cie klasycznej jak kanapki z szynką i serem, wyrafi-
nowane – z tuńczykiem i kozim serem oraz odpo-
wiedź dla vege-smakoszy w postaci Vege-Burgera 
z ciecierzycy. 

W Food Point dostępne są kanapki:
• z serem i szynką,
• z jajkiem,
• z tuńczykiem,
• z salami,
• z kiełbasą krakowską,
• ze schabem,
• Vege-Burger z ciecierzycy.
 

Kanapki pakowane
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AMIC POLSKA PRODUKTY MARKI WŁASNEJ IMPET 

AMIC Energy rozwija marki własne z ofertą  
najpopularnieszych produktów.

Flagową marką jest Impet, pod tym brandem 
 w portfolio znajdują się: napoje energetyczne: Im-
pet Energy Drink, Impet Energy Drink Max, Impet 
Energy Drink Mojito; naturalne wody źródlane Im-
pet; a przede wszystkim wysoko oceniane przez 
ekspertów i Klientów płyny do spryskiwaczy i re-
flektorów Impet. Wśród marek własnych znajdują 
się akcesoria rajdowe dla fanów rajdów samocho-
dowych sygnowane AMIC Rally Team oraz piwa 
Dzik w Chmielu.

PRODUKTY

IMPET

Impet energy drink

Impet Letni płyn

Impet Zimowy płyn

do spryskiwaczy

do spryskiwaczy
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W naszym portfolio mamy 5 rodzajów zapachów 
samochodowych pod marką AMIC Energy.
Zapachy są przygotowane na bazie perfum  
i umieszczone w trwałym nośniku bezpiecznym 
dla tapicerki i kokpitu auta oraz jego użytkowni-
ków. Wkłady do urządzeń są dostępne na naszych 
stacjach.

Zapachy samochodowe AMIC Energy

Woda Impet
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AMIC POLSKA Q&A

Q&A

1. W jaki sposób nawiązać współpracę z AMIC Energy?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.amicenergy.pl lub skontaktować się z Biurem Obsłu-
gi Klienta pod nr telefonu (+48) 22 428 28 00.

2. Kto może przystąpić do franczyzy AMIC Energy?
Właściciel działki w miejscu atrakcyjnym pod budowę stacji paliw (bezpłatna ocena przydatności lokalizacji 
przez AMIC Energy), Właściciel stacji już istniejącej.

3. Jakiego rodzaju wsparcie oferuje AMIC Energy podczas realizacji inwestycji?
AMIC Energy udziela wsparcia merytorycznego podczas realizacji inwestycji oraz inwestuje w wizualizację, 
wyposażenie sklepu, także nowoczesne systemy informatyczne do zarządzania i kontroli sprzedaży.

4. Kto jest właścicielem stacji franczyzowej?
Działalność gospodarcza prowadzona jest przez właściciela stacji. 
AMIC Energy udziela wsparcia merytorycznego w uzyskiwaniu wszelkich zezwoleń i koncesji niezbędnych do 
prowadzenia stacji.

5. Czy pracownicy stacji są pracownikami AMIC Energy?
Nie. Pracownicy stacji zatrudnieni są przez firmę, z którą AMIC Energy ma podpisaną umowę franczyzową.
Pracownicy stacji franczyzowej są przygotowywani do pracy oraz przechodzą wszystkie szkolenia niezbędne 
do przystąpienia do pracy na stacji AMIC Energy. Nie pobierana jest za to żadna opłata.

6. Kto dostarcza paliwa i LPG na stację franczyzową AMIC Energy?
Zarówno Paliwa, jak i LPG mogą być dostarczane własnym środkiem transportu właściciela stacji  
lub transportem zleconym przez AMIC Energy.

7. Czy na stacjach franczyzowych AMIC Energy można zbierać punkty w promocji lojalnościowej?
Tak. AMIC Energy oferuje swoim Klientom, również na stacjach franczyzowych możliwość uczestniczenia  
w promocji lojalnościowej Driver Club.

8. Czy stacje franczyzowe AMIC Energy akceptują płatności kartami flotowymi?
Tak. Na stacjach franczyzowych AMIC Energy można dokonywać płatności: FLEET CARD oraz DKV, UTA, E100, 
FUNN, VIADA, EUROWAG.

9. W jaki sposób odróżnić stacje franczyzowe od stacji własnych AMIC Energy?
Wyposażenie sklepu i wygląd zewnętrzny są identyczne jak stacji własnych.

10. Jakie paliwa sprzedawane są na stacjach AMIC Energy?
Na naszych stacjach sprzedawane są paliwa Pb 95, Pb 98, ON, LPG oraz paliwa premium AMIC Pro 95 i ON Pro. 
Spełniają one wymagane normy jakości i dostarczane są od dostawców, posiadających certyfikaty ISO.

11. Czy stacje franczyzowe AMIC Energy dysponują jakąś ofertą gastronomiczną?
Tak. Koncept Food Point dostępny jest również na stacjach franczyzowych.
Oprócz kawy i hot dogów, sprzedawane są również zapiekanki i kanapki marki własnej.
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W barwach AMIC Energy tylko dobra energia!

AMIC Energy docenia siłę sportów motoryzacyjnych, wspiera rozwój utalentowanych młodych 
kierowców, promuje bezpieczną jazdę i stawia na dobrą energię podczas sportowej rywalizacji! 
Z tego powodu jesteśmy Mecenasem zespołu rajdowego AMIC Rally Team.

AMIC Rally Team powstał ze spotkania ludzi, których połączyła dobra energia i pasja do 
sportów motorowych.

Załoga Peugeota 208 Rally4
w składzie Agnieszka Załęcka za kierownicą

i Krystian Korzeniowski - na fotelu pilota. 

Załoga Forda Fiesta Rally3
z kierowcą Kamilem Bolkiem
i pilotem Łukaszem Jastrzębskim.

Team reprezentują:

29

AMIC POLSKA AMIC RALLY TEAM











AMIC POLSKA Sp. z o.o.
tel.: 22 428 48 00
e-mail: franczyza@amicenergy.pl


