
 
 

Tylko w Żabce pączki do kawy gratis! 

 
Sieć Żabka, z okazji zbliżającego się Tłustego Czwartku, przygotowała dla swoich klientów 
specjalną ofertę. Do każdej zamówionej kawy w Żabce klienci otrzymają pączka lub donuta 
za darmo. Akcja trwa  27 i 28 lutego.  
 
–Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, nie zapominamy o wyjątkowych okazjach 

takich jak Tłusty Czwartek. Chcemy zatem umilić naszym klientom nadchodzące święto, 

oferując do świeżo mielonej kawy z ekspresu w Żabka Café pączka lub donuta – podkreśla 

Biuro Prasowe firmy Żabka. 

 
Wśród słodkości do wyboru znajdzie się pączek z marmoladą wieloowocową lub powidłami 

śliwkowymi oraz donut z cukrem. Otrzyma je każdy, kto zamówi jedną ze świeżo parzonych 

kaw, w tym espresso, latte, cappuccino lub czarną z mlekiem, które dostępne są w strefie 

Żabka Café. 

 
Sieć Żabka stale rozbudowuje ofertę kącika Żabka Café, który cieszy się dużą popularnością 

wśród jej klientów. Oprócz szerokiej oferty kaw, w jej asortymencie znajdują się także liczne 

przekąski na ciepło, takie jak hot dog, zapiekanki, panini czy tortille, które można spożyć 

w strefie gastronomicznej. 

 

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 5500 placówek prowadzonych przez przeszło 3700 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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