
 
 

 

       

       

 

Warszawa, 12 lutego 2020 r. 

MATERIAŁ PRASOWY 

Renata Timoščik nową Senior Director Market Development 

w Circle K Polska 

Z początkiem lutego br. Renata Timoščik dołączyła do polskiego zespołu Circle K i objęła 

stanowisko Senior Director Market Development. Będzie odpowiedzialna m.in. za 

zarządzanie ofertą convenience, w tym rozwój oferty gastronomicznej i myjni, a także 

wdrożenie nowego konceptu sklepów Circle K w Polsce.   

Renata Timoščik posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu kategorią produktów 
sieci handlowych, rozwoju działu convenience oraz realizacji projektów marketingowych. Z 
Circle K jest związana od 2009 roku, początkowo jako Manager Kategorii Convenience na 
Litwie. Odpowiadała wówczas za ofertę paliwową oraz wsparcie wdrożenia nowego konceptu 
sklepu. Przed dołączeniem do polskiego zespołu pełniła funkcję Dyrektor Marketingu Circle K 
na litewskim rynku. 

– Choć rynek litewski jest dużo mniejszy niż polski, już teraz mogę powiedzieć, że dostrzegam 
pewne podobieństwa, m.in. w oczekiwaniach klientów co do oferty na stacji. Polska branża stacji 
paliw również bardzo mocno rozwija się w kierunku convenience i poszerzania oferty 
dostępnych usług – mówi Renata Timoščik, nowa Senior Director Market Development w 
Circle K Polska. Obecnie sieć Circle K jest w trakcie wdrażania sklepów w nowym koncepcie 
w kolejnych lokalizacjach w Polsce. Koncept sklepu m.in. z rozbudowaną strefą wypoczynkową 
dla gości oraz szerszą ofertą gastronomiczną jest mi doskonale znany, ponieważ został 
opracowany w oparciu o najlepsze praktyki z innych rynków i wcześniej wdrożony również na 
stacjach Circle K na Litwie. Mam nadzieję, że moje doświadczenie w tym obszarze przyczyni 
się do rozwoju sieci także w Polsce – dodaje Renata Timoščik.  

Renata Timoščik jest absolwentką ISM University of Management and Economics w Wilnie. 
Posiada tytuł Master of Business Administration, który uzyskała w Baltic Management Institute. 
Jako Senior Director Market Development Timoščik będzie odpowiedzialna za zarządzanie 
ofertą convenience, w tym rozwój oferty gastronomicznej i myjni, a także wdrożenie nowego 
konceptu sklepów Circle K w Polsce. W ubiegłym roku firma podjęła decyzję o otwarciu 
pierwszych sklepów reprezentujących nowy koncept, w którym stawia na większą i klimatyczną 
strefę dla gości oraz bogatszą ofertę gastronomiczną. Pilotażowe stacje zostały otwarte w kilku 
głównych lokalizacjach, a do końca kwietnia 2020 roku Circle K planuje wdrożenie zmian na 
kolejnych 40 stacjach w Polsce. 

*** 

O firmie Circle K Polska: 

Firma Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016 r.: Statoil Fuel & Retail Polska) obecna jest na polskim rynku 
od 1992 r. i prowadzi sieć ponad 350 stacji paliw na terenie całej Polski. Sieć ta obejmuje flagowe stacje 
własne, stacje segmentu ekonomicznego oraz stacje franczyzowe. Od 2012 r. właścicielem spółki Circle K 
Polska jest kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard Inc.(Couche-Tard), jedna z największych na 
świecie firm działających w obszarze handlu detalicznego, w formacie convenience. Prowadzi ona 
działalność w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Ta kanadyjska firma posiada na 
świecie około 16 000 sklepów typu convenience i stacji paliw oraz zatrudnia ponad 120 000 pracowników. 



 
 

 

       

       

 

Akcje Alimentation Couche –Tard notowane są na giełdzie w Toronto (TSE). Więcej informacji można 
znaleźć na stronie: http://corpo.couche-tard.com/en/ 

Zachęcamy do polubienia profilu na Facebooku Circle K Polska oraz śledzenia oficjalnego kanału na 
YouTube. 

 
Szczegółowych informacji udzielają: 
 
Anna Janiszewska 
Grayling Poland 
tel. +48 601 960 875 

e-mail: Anna.Janiszewska@grayling.com  
 
 
Izabela Kowalska 
Grayling Poland 
tel. +48 609 707 150 

e-mail: Izabela.Kowalska@grayling.com 
 

http://corpo.couche-tard.com/en/
https://www.facebook.com/CircleKPolska/
https://www.youtube.com/channel/UCDxZIuo3NRe2QB4CZETWQYQ
mailto:Anna.Janiszewska@grayling.com
mailto:Izabela.Kowalska@grayling.com

