
15 ANI DE ACTIVITATE PE PIAÞA ROMÂNEASCÃ

Oscar Downstream: "Clienþii
ne-au dat cele mai preþioase lecþii

despre cum sã ne comportãm"
l Conducerea firmei ºi-a propus o cotã de piaþã ambiþioasã în
urmãtorii ani, pe toate segmentele de business, precum ºi
dezvoltãri greenfield, intrarea pe retail, preluarea de staþii white ºi,
de ce nu, a unei reþele existente.

Oscar Downstream, cea mai mare
companie petrolierã independentã
distribuitoare de carburanþi din
România dedicatã clienþilor persoa-
ne juridice, a aniversat în luna iunie,
15 ani de la înfiinþare.

Compania deþine o infrastructurã
logisticã modernã ºi extinsã ce inclu-
de o capacitate de stocare proprie
de 50.000mc (4 depozite greenfield
din totalul de 9 depozite) ºi o flotã
de 48 autocisterne folosite pentru
asigurarea unui flux controlat de ali-
mentare al clientului.

Afaceri le derulate de Oscar
Downstream includ, ca segmente
principale, distribuþia clasicã prin
carduri de carburant Oscar
Downstream în reþeaua proprie de
31 de staþii ºi distribuþia de carbu-
ranþi printr-o reþea de 1500 de staþii
de incintã instalate direct la client, la
nivel naþional.

Totalul volumelor vândute în ulti-
mii ani au crescut ºi îºi pãstreazã
acest trend datoritã concentrãrii
pe vânzarea directã cãtre clientul
final. La mijlocul anului 2016, pon-
derea utilizatorilor finali în totalul
vânzãrilor este de 70%, cea a
vânzãrilor en-gros 20%, în timp ce
vânzãrile facute prin licitaþii publi-
ce au scãzut sub 10%. Pe fundalul
acestor creºteri de volume vându-
te, cifra de afaceri a avut totuºi o
uºoarã scãdere ajungând la un ni-

vel de 390 milioane euro pe 2015
din cauza fluctuaþilor preþului car-
burantilor ºi a introducerii su-
pra-accizei în 2014.

Oficialii Oscar ne-au spus: "În cei 15

ani de activitate, clienþii ne-au dat
cele mai preþioase lecþii despre cum
sã ne comportãm, astfel încât sã
reuºim sã le satisfacem cele mai exi-
gente nevoi, iar pentru aceasta do-
rim sã le mulþumim. Le datorãm, de
asemenea, faptul cã am devenit
unul dintre principalii furnizori de
carburant din România. Pentru
2016, ne concentrãm în continuare
pe segmentul B2B. Obiectivul este
sã ne menþinem poziþia de lider de

piaþã pe segmentul staþiilor de
incintã ºi sã depãºim 2.000 de
unitãþi instalate".

Staþiile de incintã sunt cele mai po-
trivite soluþii pentru companiile de
construcþii deoarece asigurã aprovi-
zionarea rapidã la locul desfaºurãrii
proiectului, fiind rezervoare fixe cu
capacitãþi dimensionate pe nevoile
curente ale afacerii 5.000, 9.000,
20.000 litri ºi servicii adaptate speci-
ficului din construcþii. Alimentarea
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În portofoliu: furnizarea de motorinã prin livrãri en-gross, staþii
de incintã, carduri de carburant Oscar Downstream, toate
completate de servicii integrate personalizate pe specificul

fiecãrei industrii ºi fiecãrui client în parte. Portofoliul de produse
include ºi benzinã, bitum ºi lubrifianþi.



acestora este realizatã direct de
Oscar Downstream pe baza unei
simple comenzi conform condiþiilor
contractuale negociate, fãrã a mai fi
nevoie de un alt efort suplimentar
logistic.

Reprezentanþii companiei ne-au
mai spus: "Pe termen mediu, urmã-
rim ca în 2018 sã ajungem la
800.000 tone vândute pe an. Avem
planuri de viitor foarte ambiþioase.
Ajungând în acest punct de dezvol-
tare ºi un nivel de maturitate al afa-
cerii în care lucrurile sunt clare, orga-

nizate ºi stabile, pasul aºteptat de
toatã lumea este intrarea pe piaþa
de retail. Având în vedere investiþiile
în logisticã, ne propunem o cotã de
piaþã ambiþioasã ºi pe acest seg-
ment prin dezvoltãri greenfield,
preluarea de staþii white ºi, de ce nu,
a unui jucãtor prezent".

Oscar Downstream are, în prezent,
peste 4.000 de colaboratori la nivel
naþional pe toate liniile de business.
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Staþiile de incintã DIESELpoint
Serviciul de alimentare prin staþii de incintã (DIESELpoint) se preteazã

oricãrui domeniu de activitate ce presupune ca traseele mijloacelor de

transport sã aibã punct de plecare/sosire sau sã tranziteze zona unde

este amplasatã staþia. Este un serviciu integrat ce include: alimentare

cu motorinã prin intermediul staþiilor de incintã oferite în comodat pe

perioada contractului, cu instalare, suport tehnic ºi mentenanþã inclu-

se; aprovizionare prin intermediul flotei Oscar Downstream, din cele 9

depozite rãspândite la nivel naþional; sistem de gestiune a staþiilor de

incintã disponibil pentru client ºi consultanþã în alegerea celei mai po-

trivite soluþii pentru afacerea clientului, dar ºi pentru optimizarea

consumului.

Reþeaua de staþii
DIESELpoint Access
Alimentãrile pe bazã de card în reþeaua de
staþii Oscar Downstream - DIESELpoint
Access se adreseazã în special
transportatorilor care tranziteazã
principalele rute comerciale. Reþeaua a fost
construitã ºi se dezvoltã în mod special
pentru a acoperi nevoile acestora, punând
accent pe nevoia ºoferului profesionist, atât
a celor naþionali, cât ºi a celor
internaþionali care pot gãsi pe rutele de
transport puncte de alimentare bine
poziþionate la un preþ competitiv pentru
derularea în condiþii optime a activitãþii.
Parteneriatele dezvoltate, extind accesul în
reþeaua Oscar Downstream ºi pentru posesorii
de carduri DKV ºi Eurowag.
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