Čerpací stanice EuroOil se pokryly signálem, wifi je tu zdarma
PRAHA, 4. listopadu 2014 – Síť čerpacích stanic EuroOil je dalším místem, kde veřejnost
může využít wifi zdarma. Téměř 190 čerpacích stanic po celé České republice nyní
pokrývá jednoduše dostupný signál pro využití internetu v mobilních telefonech,
tabletech i přenosných počítačích.
Společnost Čepro poslední dva roky intenzivně rozšiřuje nabídku na svých čerpacích stanic
EuroOil. Cílem je nabídnout návštěvníkům útulnější prostředí a motivovat je tím k návštěvě
čerpacích stanic. „Chceme, aby naše služby byly komplexní a to i z pohledu využití moderních
technologií, proto jsme rozšířili služby na našich čerpacích stanicích o možnost využití Wifi
zdarma.“ konstatuje Jan Duspěva, předseda představenstva Čepra, a pokračuje: „Dokážu si
představit řadu situací, kdy se prostě bez okamžitého připojení neobejdete. Ať už je to na
služební cestě, nebo nemáte internet doma. Pro řidiče bude také bezpečné počkat s vyřízením
pošty až na zastávku na čerpací stanici.“
Vysokým standardem je u čerpacích stanic EuroOil kvalita pohonných hmot, díky svému
rozmístění má i velmi dobrou dostupnost. Proto se Čepro v poslední době zaměřilo především
na rekonstrukci jednotlivých shopů, zlepšení občerstvení a doprovodných služeb.
Při zřízení wifi sítě pro řidiče a zákazníky ČEPRO spolupracovalo s novým mobilním
operátorem EriMobile - společností Český bezdrát Mobile s.r.o.
„Spuštění doprovází jednoduchá komunikační kampaň v outdooru a na rádiu Impuls,“ navazuje
Lenka Svobodová, vedoucí marketingu Čepra.
Kontakt pro média:
Lenka Svobodová
úsek marketingu a komunikace
tel.: +420 221 968 258
mob: +420 736 506 368
e-mail: lenka.svobodova@ceproas.cz

Státní distributor paliv ČEPRO je jedním z největších průmyslových podniků v České republice.
Jeho tržby za rok 2013 činí přes 73 miliard Kč. ČEPRO provozuje síť 1133 km produktovodů o
celkovém objemu 47 000 m³. K dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejich kapacita je 1 760
tisíc m³. Společnosti náleží 191 čerpacích stanic EuroOil po celé ČR (včetně tankovací lodě).
Síť ČS EuroOil je největší český distributor pohonných látek v České republice. V oblasti
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci získala společnost osvědčení „Bezpečný podnik“.
Více na: www.ceproas.cz

