
ਸਾਡੀ 
ਪਹੁੰਚ

World Kinect Energy Services ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ 
ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ-ਵਿਕਰੇਤਾਿਾ ਂਿਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸਯੋਗ 
ਭਾਈਿਾਲ ਹ,ੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਿਾਸਤੇ ਮਦਦ ਅਤੇ 
ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ 
ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡਾ 
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ

ਭਰੋਸਾ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾ ਂਅਤੇ  
ਸਥਾਨਕ ਬਾਜਾਰਾ ਂਦੀ  
ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਨੁਭਿ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 
ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਲੌਵਜਸਵਟਕਸ ਵਿੱਚ  

35 ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਅਨੁਭਿ

ਪਹੁੰਚ 

2018 ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆ ਂ  
5.6 ਵਬਲੀਅਨ ਗੈਲਨਾ ਂਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਸਵਥਰਤਾ

ਮਜਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਹੱਸੇਦਾਰੀ ਿਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 

ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਵਥਰ ਸਪਲਾਈ

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਧੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ  
’ਤੇ ਸੇਵਧਤ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ

World Kinect Energy Services ਦੇਸ਼ ਭਰ 
ਵਵੱਚ 2,650+ ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਨ ਸਾਈਟ ਵਟਕਾਵਣਆ ਂ
ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬ੍ਰਾਵਂਡਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਵਂਡਡ ਈਂਧਨ 
ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਵਕਰੇਤਾ World Kinect Energy Services ਦੀ ਚੋਣ ਵਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
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World Kinect Energy Services ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਨਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੂਨ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ 
ਤੂਲ ਵਦਓ

1. ਬ੍ਰਾਵਂਡਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਵਂਡਡ ਈਂਧਨ
ਿੱਡੇ ਬ੍ਰਾਡਂਾ ਂਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਪਰੇਟਰਾ ਂਦੀਆ ਂਈਂਧਨ ਲੋੜਾ ਂਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ 
ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ।

2. ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 
ਕਦੇ ਿੀ ਸਪਲਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਥਰ ਕੰਪਨੀ 
ਿੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਆਧੁਵਨਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇਖ-ਰੇਖ 
ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਿਾਹਨਾ ਂਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

3. ਵਾਸਤਵਵਕ-ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਆਰਡਰ ਦੀ ਟ੍ੈਵਕੰਗ
24/7 ਆਰਡਰ ਟ੍ੈਵਕੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਸਤਵਿਕ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 
ਪਵਰਿਵਹਨ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

4. ਟੈਂਕ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾ ਂਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਦਖਣਯੋਗਤਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ 
ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

5. ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ
ਆਰਡਰਾ,ਂ ਇਨਿੌਇਸਾ ਂਅਤੇ ਡੈਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁਯੋਗ ਤਰੀਕਾ – ਉਹ ਿੀ ਿਾਪਸੀ ਕਾਲਾ ਂਜਾ ਂਈਮੇਲਾ ਂਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ।ਂ

6. ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਵਂਡੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਉਹ ਬ੍ਰਾਡਂ ਬਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਬ੍ਰਾਵਂਡੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਤੱਕ 
ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ Amstar® ਬ੍ਰਾਡਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

7. ਸੁਵਵਧਾਜਨਕ ਸਟੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾ
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਊਰਜਾ ਮਾਹਰਾ ਂਦੇ ਅਨੁਭਿ, ਹੁਨਰਾ ਂਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾ ਂਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ 
ਹੋਏ, ਸੁਵਿਧਾ ਸਟੋਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰੋ।

8. ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਚੋ
ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ ਸੰਪਰਕਾ ਂਦਾ ਨੱੈਟਿਰਕ।  

9. EMV ਤਾਮੀਲ ਉੱਤੇ ਛੋਟਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ
Gilbarco ਅਤੇ Wayne ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਜਬੂਤ ਵਰਸ਼ਵਤਆ ਂਰਾਹੀਂ ਵਡਸਪੈਂਸਰਾ ਂਅਤੇ 
ਵਕੱਟਾ ਂਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆ ਂਕੀਮਤਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 
ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। 

10. ਕਮੱਰਸ਼ਲ ਫਲੀਟ ਕਾਰਡ ਨੱੈਟਵਰਕ (Commercial Fleet 
Card Network) (CFN)
CFN ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀਆ ਂ300,000 ਯੂ.ਐੱਸ. ਫਲੀਟ ਟ੍ਾਸਂਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆ ਂ
ਤੱਕ ਸਥਾਨਕੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਕੁੱਲ 
ਵਿਕਰੀਆ ਂਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰੋ।

11. ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਕਰਨ ਹੱਲ
ਘੱਟ ਰੇਟਾ ਂਅਤੇ ਉਸ-ੇਵਦਨ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਹ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਿਧੇਰੇ ਵਿਕਰੀਆ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰੋ।  

12. ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ, ਿਸੂਲਗੀ, ਅਤੇ ਰੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਾ ਂਜੋ ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਵਬੱਲਾ ਂਦੀ 
ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

© 2020 World Kinect Energy Services. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖ਼ਿੇਂ ਹਨ।

World Kinect Energy Services 
ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹ,ੈ ਇੱਕ 
ਭਾਈਿਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਹਾਇਕ ਚੀਜਾ ਂ
ਹਨ ਜੋ ਈਂਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆ ਂਹਨ। 
World Kinect ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਬਹਤਰ ਕਰਨ 
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਕੇ 
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਈਕਲ ਓਲਗਵਿਨ (Michael Olguin) 
C-Store ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਰਿਰ ਰੌਕ ਟੋਬਾਕੂ ਐਂਡ ਵਫਊਲ 
(River Rock Tobacco and Fuel)

Visit World-Kinect.com


