Αγορά
Η BP αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους στον
κόσμο ενεργειακούς ομίλους. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την εξόρυξη και διύλιση
πετρελαίου, τη μεταφορά και πώληση πετρελαιοειδών, την παραγωγή και διάθεση λιπαντικών,
την παραγωγή και διάθεση προϊόντων φυσικού
αερίου (κυρίως Liquefied Natural Gas – LNG),
την παραγωγή και διάθεση ενέργειας από εναλλακτικές πηγές (ηλιακό φως, άνεμο, φυσικό
αέριο).
Η BP απασχολεί παγκοσμίως περισσότερους
από 96.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες στον κόσμο, διαθέτοντας καύσιμα για μεταφορικά μέσα,
ενέργεια για θέρμανση και φωτισμό, υπηρεσίες
λιανικής και πετροχημικά προϊόντα καθημερινής
χρήσης. Εκτός από το ομώνυμο brand, ο όμιλος
BP περιλαμβάνει ακόμα τα brands πετρελαιοειδών ARAL και ARCO, καθώς και τα λιπαντικά
Castrol.
Η BP Hellas αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο της στην Ελλάδα, με
9 εγκαταστάσεις καυσίμων και το μεγαλύτερο
Δίκτυο Πρατηρίων στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών: με περίπου 1.400 πρατήρια, η BP
καλύπτει ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα και
τα νησιά, με πλήρη σειρά προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών.
Η BP είναι επίσης από τους μεγαλύτερους προμηθευτές καυσίμων σε αεροσκάφη και πλοία και εξυπηρετεί διεθνείς αερογραμμές και ναυτιλιακά γραφεία.
Στην Ελλάδα η εταιρεία απασχολεί άμεσα 400
άτομα αλλά έμμεσα οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από τις δραστηριότητές της είναι πολλαπλάσιες, αν λάβει κανείς υπόψη τους εργαζόμενους στα
πρατήρια και σε εργολάβους με τους οποίους συνεργάζεται η BP.
Επιτεύγματα
Τα επιτεύγματα της BP
επικεντρώνονται στην
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο χώρο των
καυσίμων και στους
υπόλοιπους κλάδους
παραγωγής ενέργειας
όπου δραστηριοποιείται. Μεταξύ των διακρίσεων που απέσπασε ο
Όμιλος BP μόνο μέσα
στο 2006 συγκαταλέγονται: δύο βραβεία καινοτομίας και μηχανολογικής αριστείας IChemE
Awards (Entec Medal
και Haden Freeman

Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βρετανική Κυβέρνηση κατάσχεσε τα περιουσιακά στοιχεία της γερμανικής
εταιρείας και τα πούλησε στην Anglo-Persian το
1917, η οποία έτσι απέκτησε αυτόματα έτοιμο
δίκτυο διανομής στη Μεγάλη Βρετανία.
Τη δεκαετία του 1920 ξεκίνησε η διάδοση
του μηχανοκίνητου επιβατικού αυτοκινήτου και,
μαζί με αυτή, η άνθιση της BP. Από 69 αντλίες το
1921, η BP είχε 6.000 αντλίες ανά τη βρετανική
επικράτεια ως το 1925.
Το 1954, έπειτα από σειρά εσωτερικών πολιτικών προβλημάτων στο Ιράν, με άμεσο αντίκτυπο στις πετρελαϊκές δραστηριότητες, η εταιρεία
έπαυσε τη δράση της εκεί και μετονομάστηκε
“The British Petroleum Company”.
Στην Ελλάδα η BP δραστηριοποιείται από το
1951. Το 1962 εξαγόρασε τη Supergas και το
1986 τη Fina Hellenic. Το 1998 σύναψε κοινοπραξία με τη Mobil, την οποία απορρόφησε το
2000. Το 2001, η BP απέκτησε παγκοσμίως τα
Λιπαντικά Castrol Lubricants, τα οποία διαθέτει
από τότε και στην ελληνική αγορά.

Award), ένα χρυσό βραβείο Gold Quill Excellence
Award της ένωσης International Association of
Business Communicators (IABC) για τη διεθνή ομάδα προαγωγής της οδικής ασφάλειας της μονάδας BP
Lubricants, ένα βραβείο Pegasus Award για το brand
Aral, το οποίο σε πανευρωπαϊκή έρευνα του Readers
Digest αναδείχθηκε για 5η συνεχή χρονιά ως το πιο
αξιόπιστο brand πετρελαιοειδών στη Γερμανία, καθώς και βραβείο Fuel Vendor of the Year για την Air
BP από τη Netjets Europe, τη μεγαλύτερη εταιρεία
παροχής υπηρεσιών ιδιωτικών και επιχειρηματικών
jets στην Ευρώπη.
To 2007, η ΒΡ κατετάγη πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα για τις πρακτικές της στην
Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα, σε
σχετική έρευνα του περιοδικού Fortune.
Ιστορία
Η ιστορία της BP ξεκινά με την ίδρυση της
Anglo Persian Oil Company του William
Knox D’Arcy το 1909. Μετά από 7 χρόνια
εξαντλητικών προσπαθειών, η ομάδα του
D’Arcy είχε επιτέλους βρει πετρέλαιο στο
υπέδαφος της Περσίας!
Το όνομα “British Petroleum” ανήκε
σε μία γερμανική εταιρεία η οποία δραστηριοποιούνταν τότε με αυτή την επωνυμία στη Μεγάλη Βρετανία. Κατά τον Α’

Προϊόν
Η BP Hellas δραστηριοποιείται κυρίως στο δίκτυο πρατηρίων, στον τομέα των βιομηχανικών
καυσίμων, στην παραγωγή και πώληση λιπαντικών, στην υπηρεσία πετρελαίου θέρμανσης, στον
εφοδιασμό και τη διανομή καυσίμων σε όλη την
Ελλάδα, στις θαλάσσιες μεταφορές, στα αεροπορικά
καύσιμα και λάδια, στα ναυτιλιακά καύσιμα και λιπαντικά.
Η BP Hellas κατέχει κυρίαρχη θέση στην ελληνική
αγορά στις πωλήσεις λιπαντικών με τα προϊόντα BP,
Castrol, Aral και Duckhams, ενώ έχει το μεγαλύτερο
εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών
στην Ελλάδα. Οι πωλήσεις ανέρχονται σε 55.000 τόνους στην τοπική αγορά, ενώ πραγματοποιούνται και
εξαγωγές στα Βαλκάνια, τη Νότια Ευρώπη, την Κύπρο
και τη Μέση Ανατολή.
Η εταιρεία διαθέτει και διανέμει στην ελληνική επικράτεια όλη τη γκάμα λιπαντικών για όλους τους κλάδους, δηλαδή για επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και
λεωφορεία, για βιομηχανική χρήση και για κατασκευαστικές εταιρείες, για αγροτικά μηχανήματα και για
χρήση στη ναυτιλία και την αεροπορία. Η Διεύθυνση
Λιπαντικών, απευθείας ή μέσω συνεργατών, καλύπτει
συνολικά πάνω από 20.000 σημεία πώλησης ανά την
Ελλάδα, με προϊόντα BP και Castrol που πρόσφατα
μάλιστα λανσάρισε στην ελληνική αγορά νέα γενιά
λιπαντικών σε όλες τις προϊοντικές σειρές για εξαιρετικές αποδόσεις.
Η Air BP λειτουργεί σε 22 ελληνικά αεροδρόμια
εφοδιάζοντας με JET A1, AVGAS και αεροπορικά
λάδια τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς αεροπορικές εταιρείες. Είναι δεύτερη
στην αγορά αεροπορικών καυσίμων στην Ελλάδα,

ενώ αποτελεί τμήμα του διεθνούς δικτύου της Air BP,
που περιλαμβάνει συνολικά 1.400 αεροδρόμια σε
πάνω από 90 χώρες παγκοσμίως.
Η BP Marine δραστηριοποιείται στον τομέα των
Ναυτιλιακών Καυσίμων και Λιπαντικών. Είναι ηγέτιδα στο χώρο των λιπαντικών ναυτιλίας και διενεργεί
εφοδιασμούς πλοίων σε 70 χώρες και σε 750 λιμάνια σε όλο τον κόσμο, εξυπηρετώντας πάνω από 200
μεγάλους πελάτες.
Η ΒΡ δραστηριοποιείται επίσης στο χώρο των
Φωτοβολταϊκών τα τελευταία 30 χρόνια και αποτελεί ήδη μία από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως, με έργα σε περισσότερες από 160
χώρες. Η ΒΡ Solar, ως κατασκευαστής φωτοβολταϊκών, διαθέτει μονάδες παραγωγής στην Ισπανία, τις
Η.Π.Α., την Αυστραλία και την Ινδία. Στην Ευρώπη,
κύρια εμπορικά γραφεία λειτουργούν στη Γερμανία,
Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία.
Πρόσφατες Εξελίξεις
Τα τελευταία χρόνια, η BP ήταν η πρώτη εταιρεία που
έφερε στην ελληνική αγορά τη βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου (LRP) σχεδόν 2 χρόνια πριν από την
υπόλοιπη αγορά, ενώ λανσάρισε και το SuperDiesel
με πολλαπλά οφέλη για τους επαγγελματίες οδηγούς,

όπως ζωντάνια και προστασία του κινητήρα αλλά και
μεγαλύτερη οικονομία.
Τον Ιούνιο του 2003 η BP Ultimate, εισαγόμενη
εξ ολοκλήρου από τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια της ΒΡ,
έγινε η πρώτη βενζίνη 100 οκτανίων που εμφανίστηκε στην ελληνική αφορά. Κατέκτησε την πρώτη θέση
στα καύσιμα υψηλών προδιαγραφών χάρη στις κορυφαίες επιδόσεις που προσφέρει, ενώ παράλληλα
είναι και πιο φιλική προς το περιβάλλον, με μοναδική
σύνθεση χωρίς θείο (SF).
Πρόσφατα λανσαρίστηκε και η BP Ultimate 2ης
γενιάς, η οποία
ενσωματώνει τις
τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας καυσίμων και
αποτελεί το φιλικότερο προς το
περιβάλλον καύσιμο που κυκλοφορεί στην αγορά,
καλύπτοντας τις
περιβαλλοντικές
προδιαγραφές της
Ε.Ε. για το 2009!
Η BP Ultimate 2ης
γενιάς προσφέρει
ακόμα καλύτερες επιδόσεις, ενώ παράλληλα μειώνει
τις τριβές του κινητήρα και τον διατηρεί καθαρό, αυξάνοντας το χρόνο ζωής καινούριων και παλαιότερων κινητήρων.
Για τους εταιρικούς πελάτες της με στόλο οχημάτων, η BP διαθέτει την κάρτα BP PLUS, καθώς και
on-line υπηρεσίες που δίνουν τη δυνατότητα διαχείρισης του στόλου οχημάτων, παροχή που αποτελεί
βασικό άξονα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την επιτυχία των εταιρικών στόχων των
πελατών της. Η κάρτα BP PLUS προσφέρει όλα τα
παραπάνω χαρακτηριστικά, παρέχοντας ελευθερία
στους οδηγούς, ασφάλεια στη χρήση των καρτών και
έλεγχο στις συναλλαγές και επιλογές των εταιρικών
πελατών της.
Προώθηση
Οι προωθητικές ενέργειες της BP αξιοποιούν όλα τα
διαθέσιμα μέσα διαφήμισης, με έμφαση στον τύπο
και την τηλεόραση, για την προώθηση των νέων
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, αλλά και τον κλαδικό τύπο για εξειδικευμένα εταιρικά
προϊόντα. Πολύ
συχνά, οι προωθητικές ενέργειες της
BP περιλαμβάνουν
και τη διανομή δώρων στους πελάτες
των πρατηρίων, ως
πρόσθετο ανταποδοτικό όφελος της
καλής τους συνεργασίας.
Αξίες
Βασισμένη
στις
επιχειρηματικές της
αξίες, η ΒΡ δίνει μεγάλη σημασία στα
θέματα Υγιεινής,
Ασφάλειας
και
Προστασίας του
Περιβάλλοντος. Τη

δέσμευσή της αυτή έχει περιλάβει στο τρίπτυχο των
εξής αρχών: Κανένα ατύχημα, Καμία βλάβη σε ανθρώπους, Καμία ζημιά στο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι εγκαταστάσεις της BP
στην Ελλάδα είναι πιστοποιημένες κατά ISO 14001.
Ακόμα, η BP ήταν η πρώτη που προώθησε στην ελληνική αγορά το φιλικό προς το περιβάλλον πετρέλαιο BP SUPER HEAT, εξελισσόμενη στη μεγαλύτερη
προμηθεύτρια πετρελαίου θέρμανσης σε πανελλαδική κλίμακα. Στις θαλάσσιες μεταφορές, η BP ήταν η
πρώτη που χρησιμοποίησε νεότευκτα, διπλοπύθμενα
πλοία για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια και
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Τέλος, σε σχέση με
το ιδιαίτερα ευαίσθητο στην Ελλάδα θέμα
της οδικής ασφάλειας,
η BP έχει αναπτύξει
τα τελευταία χρόνια
ένα δυναμικό πρόγραμμα με στόχο την
ευαισθητοποίηση και
εκπαίδευση μαθητών,
ενώ έχει κατασκευάσει
και τον προσομοιωτή
σύγκρουσης, που αποτελεί πατέντα της εταιρείας.
Η BP θεωρεί πάντα σημαντικό κομμάτι των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων τις καλές σχέσεις
με τις τοπικές κοινότητες, τις αρχές και την ευρύτερη
κοινωνία της χώρας στην οποία λειτουργεί. Το κοινωνικό της έργο και στην Ελλάδα είναι αναπόσπαστο
κομμάτι των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων
και περιλαμβάνει χορηγίες και δωρεές σε ιδρύματα
και σχολεία, πανεπιστήμια, επιστημονικά εργαστήρια, πολιτιστικούς φορείς και προγράμματα οδικής
συμπεριφοράς.
Ο απολογισμός της Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι πλούσιος σε δραστηριότητες με ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα και είναι αναγνωρισμένη από
τους φορείς η συμβολή και η δέσμευση της εταιρείας
στις Αρχές και τις Αξίες της για σεβασμό στο άτομο
και στην ανθρωπότητα, ευθύνη για την προστασία
του Περιβάλλοντος, έντιμη συναλλαγή και επίγνωση
ότι ένα ισχυρό όνομα αποτελεί απαραίτητο συστατικό της επιχειρηματικής επιτυχίας.
Ίσως δε γνωρίζατε ότι...
m Το λογότυπο της BP ονομάζεται «Ήλιος»
(“helios”) κατά την ομώνυμη αρχαιοελληνική
θεότητα.
m Το 2006 η BP ανακοίνωσε σχέδιο επένδυσης $500 εκατ. μέσα στα επόμενα 10 χρόνια
για την ίδρυση βιοεργαστηρίου αποκλειστικά
αφιερωμένου στην έρευνα για νέα καύσιμα.
m Ο όμιλος ΒΡ έχει δεσμευτεί για τη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξή του στις καθαρές
ενέργειες, ανακοινώνοντας τη δημιουργία
της διεύθυνσης ΒΡ Alternative Energy, με
επενδύσεις ύψους 8 δισ. δολαρίων μέχρι το
2010.
m Όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου BP
διέπονται από τον Κώδικα Επιχειρηματικής
Δεοντολογίας.

