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H Coral A.E. είναι η πρώην Shell 
Hellas A.E., εταιρία που μετονομά-
στηκε τον Ιούλιο του 2010 μετά την 
ολοκλήρωση της εξαγοράς της από 
την Motor Oil Hellas. 

H Coral A.E. έχει το αποκλειστικό δι-
καίωμα χρήσης των σημάτων Shell 
στην Ελλάδα. Σήμερα απαριθμεί 
354 ιδιολειτουργούμενα πρατήρια 
πανελλαδικά και συνεχίζει να ανα-
πτύσσεται επενδύοντας σε σημεία 
στρατηγικής επιλογής. Μετασχη-
ματίζεται και προσαρμόζεται στις 
τάσεις της αγοράς που αλλάζουν 
με ταχύτατους ρυθμούς, με στόχο 
να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες 
και απαιτήσεις των καταναλωτών, 
και να προσφέρει προοπτικές ανά-
πτυξης μέσω μιας ολοκληρωμένης 
πρότασης συνεργασίας.

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 εί-
ναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα 
εμπορικά σήματα στον κόσμο που 
οι άνθρωποι εμπιστεύονται.

Έχοντας ηγετική θέση στα καύσιμα 
με μερίδιο αγοράς 23%, όραμα μας 
είναι να είμαστε η νούμερο ένα  
επιλογή των καταναλωτών στην all 
in one λιανική, καλύπτοντας σε ένα 
πολυδιάστατο περιβάλλον όλες τις 
ανάγκες του πελάτη και παρέχο-
ντας υψηλού επιπέδου  υπηρεσί-
ες σε όλες τις κατηγορίες. Αντα-
ποκρινόμαστε στις μεταβαλλό 
μενες ανάγκες της αγοράς και των  
πελατών  και διαφοροποιούμα-
στε από τον ανταγωνισμό σε όλα  
τα επίπεδα.

Στην Coral πιστεύουμε ότι οι πελά-
τες μάς ζητάνε κάτι παραπάνω από 
ένα πρατήριο υγρών καυσίμων και 
για τον λόγο αυτό επενδύουμε και 
ασχολούμαστε ενεργά με τα προϊό-
ντα και τις υπηρεσίες που διατίθε-
νται μέσω των σημείων λιανεμπορί-
ου που διαθέτουμε στην αγορά. 

Ο πελάτης των πρατηρίων Shell 
απολαμβάνει κορυφαία καύσι-
μα, άψογη εξυπηρέτηση και ένα  
ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων 
και υπηρεσιών που καλύπτουν τις 
ανάγκες του. 
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