CORAL A.E.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αντικείμενο:
Προϊόντα & Υπηρεσίες Λιανικού
Εμπορίου
Χρονολογία έναρξης:
1926
Αριθμός εργαζομένων:
2.000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διεύθυνση:
Ηρώδου Αττικού 12Α,
Μαρούσι, 15124,
Τηλ.:
210 9476000
E-mail:
maria.koukadaki@ceg.gr
Web address:
www.coralenergy.gr

SOCIAL MEDIA
 /ShellSmartClubGreece
 /shellsmartclubgreece

ΒΡΑΒΕΊΑ
•

•

•
•

•
•

Shell Licensee Countries
2019: BEST CUSTOMER EXPERIENCE WINNER
Περιοδικό AUTO TΡΙΤΗ:
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΡΚΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2021
Franchise Business 2020:
BEST MASTER FRANCHISE
Franchise Business 2021:
BEST INTERNATIONAL EXPANSION
Energy Mastering Awards
2019: GOLD
Health & Safety Awards 2019:
GOLD

124 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2021

H Coral A.E. είναι η πρώην Shell
Hellas A.E., εταιρεία που μετονομάστηκε τον Ιούλιο του 2010 μετά
την ολοκλήρωση της εξαγοράς της
από την Motor Oil Hellas. H Coral
A.E. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα
χρήσης των σημάτων Shell στην Ελλάδα. Οι βασικές δραστηριότητες
της εταιρείας είναι η διανομή και
εμπορία μίας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά, μέσω
του δικτύου των πρατηρίων της.
Παράλληλα, οι δραστηριότητές της
καλύπτουν τον εμπορικό τομέα, τα
χημικά καθώς και την ναυτιλία. Τα
τελευταία χρόνια η Coral A.E. έχει
επεκταθεί μέσω του σήματος Shell
στον τομέα των πρατηρίων της στην
Κύπρο, Σερβία, Κροατία και Σκόπια.
Σήμερα, το όστρακο της Shell είναι
ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα στον κόσμο που οι άνθρωποι εμπιστεύονται.
Το όραμα της Coral A.E. είναι να
αποτελεί την καλύτερη εταιρεία
εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και να είναι η πρώτη επιλογή
του πελάτη, με ανθρώπινο πρόσωπο και σεβασμό στο περιβάλλον.

Η στρατηγική της είναι να αναβαθμίζει διαρκώς τις υπηρεσίες της,
προκειμένου να ανταποκρίνεται
στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της
αγοράς και των πελάτων και να διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό
σε όλα τα επίπεδα.
Τα πρατήρια Shell έχουν ηγετική
θέση στην ελληνική αγορά των καυσίμων με μερίδιο αγοράς στο 23%.
Όταν ο πελάτης επισκέπτεται τα
πρατήρια Shell ανεφοδιάζεται με
τα κορυφαία καύσιμα της αγοράς,
διασφαλίζοντας την ποιότητα και
ποσότητα σε κάθε ανεφοδιασμό με
ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Ο πελάτης των πρατηρίων Shell απολαμβάνει κορυφαία καύσιμα, άψογη
εξυπηρέτηση και ένα ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες του.
Στην Coral πιστεύουμε ότι οι πελάτες μάς ζητάνε κάτι παραπάνω από
ένα πρατήριο υγρών καυσίμων και
για τον λόγο αυτό επενδύουμε και
ασχολούμαστε ενεργά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των σημείων λιανεμπορίου που διαθέτουμε στην αγορά.

