
 

 
 
 

 

Jerzy Dudek twarzą promocji Żabki i Żywca 
W akcji jest aż 2,5 mln nagród do zdobycia! 

Klienci sklepów Żabka mogą skorzystać z najnowszej akcji promocyjnej, organizowanej przy współpracy z Grupą 
Żywiec. Wystarczy kupić cztery dowolne piwa z marek koncernu, aby otrzymać zdrapkę i wygrać nagrodę, w 
tym wyjazd na mecz Superpucharu w towarzystwie byłego reprezentanta Polski Jerzego Dudka. Akcja 
promowana jest przez piłkarza m.in. w spocie telewizyjnym. Promocja rozpoczęła się  30 maja br. wyłącznie w 
sieci Żabka i Freshmarket i potrwa  do 17 lipca br. lub do wyczerpania zapasów zdrapek. Akcja jest 
przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich. 
 
Aby wziąć udział w promocji wystarczy udać się do sklepu Żabka lub Freshmarket i kupić cztery piwa, w dowolnym 
miksie spośród marek Heineken, Żywiec lub Warka. Do zakupu zostanie wydana zdrapka, gwarantująca nagrodę. 
Warto dodać, że każda spośród 2,5 miliona zdrapek wygrywa. Klienci sklepów Żabka i Freshmarket, którzy 
skorzystają z promocji, będą mogli wygrać szereg atrakcyjnych nagród, a wśród nich m.in. wyjazdy na mecze 
Superpucharu w towarzystwie Jerzego Dudka, konsole PS4 z grą FIFA 2018, a także setki unikatowych piłek z 
podpisem piłkarza.  
 
Regulamin akcji znajduje się na stronie: www.milionynagrod.pl.  
_____________________________ 

Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience, prowadzonych pod marką Żabka 

i supermarketów Freshmarket. W ciągu kilkunastu lat działalności na krajowym rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera tego segmentu 

sprzedaży. Sieci sklepów Żabka i Freshmarket to nowoczesna koncepcja handlu detalicznego, która ma na celu zapewnienie klientom 

wygody w dokonywaniu zakupów. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów w sklepach Żabka i Freshmarket oferowane są 

najlepsze produkty w konkurencyjnych cenach oraz szeroki wachlarz usług dodatkowych.  

Więcej informacji o sklepach Żabka oraz Freshmarket na: www.zabka.pl i www.freshmarket.pl. Więcej informacji o spółce Żabka Polska na 

www.zabkapolska.pl 
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Kontakt dla mediów: 

Biuro Prasowe 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl 

tel. +48 514 877 509 
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