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Coral Gas – Η Ιστορία μας

 1965 Έναρξη  Δραστηριότητας 

 1986 Εξαγορά Minogas & ίδρυση Shell Gas (Hellas) SA

 2000 Εξαγορά Texaco Gas 

 2001 Εξαγορά BP Supergas

 2010 Εξαγορά της εταιρείας από τον όμιλο Motor Oil και  
αλλαγή του ονόματος Coral Gas

 2010 Ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων LPG της Avin Oil

 2017 Επέκταση στην Κύπρο με την Coral Gas Cyprus Ltd



 Νο.1 Εταιρεία Υγραερίου στην Ελλάδα 

Μερίδιο αγοράς 27% με πωλήσεις 2017: 135.000 ΜΤ

 Μέλος ΣΕΕΠΕ, World LPG Association, European LPG Association 

 Επενδύσεις 2010 - 2018 πάνω από 38 εκατ. ευρώ

 Δραστηριότητα σε όλους τους τομείς υγραερίου:

 Φιαλίδια, Φιάλες, Χύμα Υγραέριο, Υγραεριοκίνηση

 Προϊόντα: Βουτάνιο, Προπάνιο, Εμπορικό μίγμα, άοσμο και υγραέριο κίνησης 

 Πλήρης κάλυψη της Ελληνικής επικράτειας μέσω 4 εγκαταστάσεων

 Οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι πιστοποιημένες κατά:

 ISO 9001:2015

 ISO 14001:2015

 OHSAS 18001:2007

Coral Gas - Βασικά Μεγέθη



Υγραέριο Κίνησης Coral Gas

 Πάνω από 320 πρατήρια Autogas σε όλη την Ελλάδα

 97 Ιδιολειτουργούμενα πρατήρια του Ομίλου (Shell - Avin - Cyclon)

 21 ΣΕΑ σε όλους τους οδικούς άξονες της Ελλάδας

 31% μερίδιο αγοράς στο υγραέριο κίνησης

 Εφοδιασμός με τη σιγουριά και την ποιότητα του διυλιστηρίου της MOTOR OIL 



Τα οφέλη του υγραερίου κίνησης

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το υγραέριο είναι ένα οικονομικό καύσιμο. Προσφέρει μέχρι και 40% οικονομία σε σχέση με τη βενζίνη. 

 ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το υγραέριο είναι ένα καθαρό καύσιμο που βοηθάει στη μείωση της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
(σημαντικά μικρότερες ποσότητες εκπεμπόμενου CO2, NOX και αιθάλη από τα άλλα καύσιμα, όπως το 
πετρέλαιο και τη βενζίνη).

 ΕΥΚΟΛΙΑ – ΔΙΚΤΥΟ

Ισχυρή ανάπτυξη δικτύου στην Ελλάδα, 1.050 πρατήρια, εξυπηρέτηση σε όλους του οδικούς άξονες της 
χώρας.  



Ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιοτικού 
& Ποσοτικού Ελέγχου Υγραερίου Κίνησης 

Η πρώτη εταιρεία Υγραερίου στην Ευρώπη με ολοκληρωμένο σύστημα 
Διασφάλισης Ποιότητας & Ποσότητας πιστοποιημένο από την Bureau Veritas 
κατά ISO 9001:2015.

 Σύστημα Μετρητή Μάζας (Mass Flow Meter) στα βυτιοφόρα και παρακολούθηση με GPS

 Έλεγχοι από ειδικά εξοπλισμένα κινητά συνεργεία στα πρατήρια για τη διασφάλιση της:

 Ποσότητας

 Ποιότητας

 Πρωτοποριακή τεχνολογία πιστοποίησης υγραερίου με μοριακό ιχνηθέτη



Μοριακός Ιχνηθέτης - Πανευρωπαϊκή Πρωτοπορία

Τα χαρακτηριστικά του μοριακού ιχνηθέτη είναι ότι:

 Εισάγεται στο καύσιμο σε απειροελάχιστες ποσότητες (χιλιοστόγραμμα/ανά κυβικό 
μέτρο, PPB) 

 Ανιχνεύεται μόνο από εξειδικευμένο εξοπλισμό

 Ανιχνεύει μεταβολές στη σύσταση του καυσίμου με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια

 Είναι απόλυτα συμβατό με το υγραέριο και δεν μεταβάλει καμία από τις φυσικές ή 
χημικές του ιδιότητες 

 Η χρήση του ιχνηθέτη είναι απολύτως ασφαλής και ο ιχνηθέτης είναι εγκεκριμένος 
για όλους τους κινητήρες

Ο μοριακός ιχνηθέτης δημιουργήθηκε ειδικά για τα καύσιμα μας σε συνεργασία με την 
πρωτοπόρο εταιρεία Authentix.



The Authority in Authentication 



Πολύπλοκα 
Περιβάλλοντα 

Εκτεταμένες Τεχνολογίες 
Απάτης/Πλαστογράφησης

Η επιτακτική ανάγκη για λύσεις πιστοποίησης στην αγορά  

Περιορισμένες 
λύσεις 



Ο Ηγέτης στις λύσεις πιστοποίησης  

Η Authentix σας βοηθάει να αναπτυχθείτε στην πολύπλοκη αλυσίδα 
εφοδιασμού και διανομής, παρέχοντας σας καινοτόμες λύσεις πιστοποίησης 
που σας βοηθούν να ελέγξετε αποτελεσματικά τους κινδύνους, να αυξήσετε 
τα έσοδα και να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.



ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Προηγμένες λύσεις πιστοποίησης



ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΛΟΚΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟΔΩΝ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η Προστιθέμενη Αξία της Authentix



ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 
ΕΞΕΔΕΙΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Γιατί Authentix;



ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΙΧΝΗΘΕΤΗ

GASOLINE 
DIESEL 

LPG
LUBES, CRUDE

AXIS® ΑΝΑΛΥΣΗ 
& ΑΝΑΦΟΡΑ

Η δράση της Authentix στα καύσιμα

Διασφάλιση 2 τρίς λίτρων καυσίμου σε πέντε ηπείρους

Ιχνηθέτης Προϊόν 
Σημείο 

Ιχνηθέτησης
Σημείο 

Ελέγχου
Διερεύνηση για 

πιθανά αίτια

Οι περιβαλλοντικά 
συμβατοί ιχνηθέτες 

εγχέονται στο 
πετρελαϊκό προϊόν

Gasoline
Diesel
Crude
LPG
Lubes

Εγκατάσταση 
καυσίμου 

Σταθμός φόρτωσης 
βυτιοφόρου

Πρατήριο
Εγκατάσταση 

καυσίμου

Πρόβλημα στην αντλία

Νοθευμένο καύσιμο

Fuel

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
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Τεχνική εμπειρία παγκόσμιας 
εμβέλειας στην αναλυτική χημεία και 
στον σχεδιασμό συσκευών για πάνω 

από 20 χρόνια

Πρωτοποριακή πλατφόρμα 
πληροφοριών στις αγορές που 

δραστηριοποιούμαστε  

Ολοκληρωμένη σειρά 
συμβουλευτικών υπηρεσιών 

από σχεδιασμό προγραμμάτων, 
υπηρεσίες υλοποίησης και 
υποστήριξη λειτουργιών

Καινοτόμες λύσεις πιστοποίησης  

Υπηρεσίες και 
Στήριξη

AXIS® Σύστημα 
Πληροφόρησης Ιχνηθέτες & Συσκευές 



Η Coral Gas στην Ελλάδα

Η πρόκληση
Η Coral Gas, θέλοντας να διασφαλίσει πλήρως τον καταναλωτή 
προχώρησε στην υιοθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος ποσοτικού 
και ποιοτικού ελέγχου στα πρατήριά της. 

Η λύση της AUTHENTIX
Η λύση πιστοποίησης της Authentix χρησιμοποιεί μοριακό ιχνηθέτη
ειδικά σχεδιασμένο κατά της νοθείας, καθώς και πλήρεις υπηρεσίες 
& υποστήριξη για την παροχή προσαρμοσμένων λύσεων ποιότητας.

• Δυνατότητα ποσοτικής μέτρησης υγραερίου κίνησης με ειδική 
συσκευή ανάγνωσης Authentix LPX 1000.

• Η Authentix παρείχε εξειδικευμένες λύσεις σχεδιασμού ιχνηθέτη 
για τις ανάγκες της εταιρείας. Η τεχνική λύση που αναπτύχθηκε 
ξεκίνησε σε πιλοτική φάση στις αρχές του 2017. 

Αποτελέσματα 
• Επιτυχής ιχνηθέτηση υγραερίου κίνησης. 

• Εφαρμογή αυστηρών μέτρων ποιοτικού ελέγχου σε όλη την 
αλυσίδα εφοδιασμού. 

• Επιβεβαίωση ότι ο ιχνηθέτης έχει με επιτυχία εισαχθεί στην 
αλυσίδα εφοδιασμού. 

• Πλήρης έλεγχος όταν μη- ιχνηθετημένο υγραέριο εισαχθεί στην 
αλυσίδα εφοδιασμού.

• Επιτυχείς δοκιμές σε όλα τα πρατήρια. 

Coral Gas- Η Authentix προσφέρει καινοτόμες λύσεις για 
την προστασία του υγραερίου κίνησης



Thrive in complexity.

Grow revenue.

Gain competitive advantage.



Το μέλλον για την Coral Gas

 Ηγέτης στην εμπορία υγραερίων στην Ελλάδα

 Κίνησης

 Χύμα

 Εμφιαλωμένο

 Έμφαση στην Καινοτομία

 Μετρητές μάζας σε όλα τα βυτιοφόρα

 Βαλβίδες ασφάλειας σε όλα τα συσκευασμένα προϊόντα

 Νέα πρωτοποριακή φιάλη Go Gas

 Νέα προϊόντα

 Lifestyle στο υγραέριο

 Επενδύσεις / Στήριξη Ομίλου ΜΟΗ 

 Επέκταση σε άλλες αγορές στα Βαλκάνια



Ευχαριστούμε!
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