
 

 
 
 

 

Ponad milion złotych zebranych przez franczyzobiorców 

Żabki dla WOŚP 

 

W niedzielę, 13 stycznia br. odbył się 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Franczyzobiorcy Żabki, której właścicielem jest CVC Capital Partners przez ostatni tydzień zbierali 
pieniądze na rzecz Wielkiej Orkiestry. Tego roku udało im się zebrać ponad milion złotych, czyli o 
niemal 350 tys. więcej, niż w roku ubiegłym.  
 
Puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można było znaleźć w każdym z 5400 sklepów sieci. 
Zbiórka pieniędzy dla podopiecznych Fundacji trwała tydzień, a zebrane pieniądze zostaną 
przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali dziecięcych w całym kraju. 
Dotychczas na wsparcie polskiej medycyny i zakup sprzętów medycznych Orkiestra zebrała ponad 951 
milionów złotych, kupując w sumie ponad 59 tysięcy 700 nowoczesnych urządzeń.  
 
Sieć sklepów Żabka już po raz 20. wspomogła Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co roku 
sumy wrzucane przez Polaków do puszek w sklepach sieci Żabka są coraz wyższe. 
 
Więcej informacji o sieci Żabka znaleźć można na stronie: www.zabka.pl. 
 
_____________________________ 

Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej 

ponad 5400 placówek prowadzonych przez przeszło 3500 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni 

dwudziestu lat działalności na polskim rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. 

Nasze sklepy są odwiedzane codziennie przez 2 miliony klientów a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, 

niż 300 m od najbliższej Żabki. W nowym formacie, wzbogaconym o szeroki wachlarz usług dodatkowych, 

funkcjonuje już 3000 sklepów. Nasz biznes rozwijamy odpowiedzialnie. Do filarów CSR Spółki należą: dbałość o 

środowisko naturalne, odpowiedzialna sprzedaż żywności, rozwój osobisty i edukacja, wsparcie lokalnych 

społeczności, a także dbałość o zdrowie i aktywny styl życia. Więcej informacji o sklepach Żabka na: 

www.zabka.pl. Więcej informacji o spółce Żabka Polska na: www.zabka.pl. 

 

____________________________ 

Kontakt dla mediów: 

Biuro Prasowe 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl 

tel. +48 514 877 509 
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