
 
 

Historyczna Żabka na Rynku Głównym w Krakowie 

 
Żabka otworzyła swój pierwszy sklep przy Rynku Głównym w Krakowie. Historyczny wymiar 
lokalizacji podkreśla stylizowane wnętrze, w którym odzwierciedlono wystrój sklepów i 
lokali usługowych z początku XX wieku. Dla klientów sieć przygotowała, dołączaną do 
zakupów, specjalną kartkę pocztową z unikalnym znaczkiem „Dla Krakowa”. Kartkę oraz 
znaczki wyemitowała Poczta Polska.  
 

–Dbamy o zachowanie historycznego dziedzictwa lokali znajdujących się w zabytkowych 

częściach miast w całej Polsce. Dzięki bliskiej współpracy z Biurem Miejskiego Konserwatora 

Zabytków wypracowaliśmy unikalne w skali kraju rozwiązania w aranżacji sklepu Żabka przy 

Rynku Głównym, tak aby wpisywał się on w pełni w tak ważne miejsce zlokalizowane w samym 

sercu Krakowa – mówi Adam Manikowski Wiceprezes ds. Operacyjnych sieci sklepów Żabka. 

– Łącząc tradycję z nowoczesnością jesteśmy blisko naszych klientów, którzy przy okazji 

zwiedzania zabytkowej części miasta mogą zrobić szybkie, wygodne zakupy, z kolei dla naszych 

franczyzobiorców to szansa na rozwój swojego biznesu w Krakowie – dodaje.  

 

Sklep na Rynku Głównym w kamienicy numer 39 ma powierzchnię 58 m2 i niemal każdy jego 

element wpisuje się w tradycyjną formę architektoniczną zabytkowej części miasta. Sala 

sprzedaży została dostosowana do historycznego układu lokalu. Specjalnie dla tego sklepu 

zostały zaprojektowane stylizowane meble, a we wszystkich elementach wykończenia zostały 

zastosowane szlachetne materiały. Wyjątkowe, stylizowane oświetlenie lamp zostało 

stworzone, by jeszcze lepiej ukazać piękno sklepienia tej prestiżowej lokalizacji.  

 

Z myślą o turystach, Żabka przygotowała unikalną, dedykowaną kartkę z wyjątkowym 

znaczkiem „Dla Krakowa”. Dokonując zakupów powyżej 20 złotych klienci bezpłatnie 

otrzymają kartkę pocztową z widokiem na Kraków, gotową do wysłania. W ten sposób sieć  

chciała dodatkowo uświetnić tradycję tego zabytkowego miejsca. Znaczki nie są dostępne w 

ogólnej sprzedaży, dlatego miłośnicy filatelistyki powinni rozważyć wybór zakupów w tym 

właśnie sklepie i poszerzenie swojej kolekcji o ten unikat. 

 

– Prowadzenie sklepu w tak wyjątkowej lokalizacji to na pewno ogromne wyróżnienie, ale 

także duże wyzwanie i odpowiedzialność. Mam nadzieję, że praca włożona w jego powstanie, 

a obecnie już w prowadzenie będzie owocować, a placówka ze swoim unikalnym wyglądem 

wpisze się na dobre w topografię Rynku Głównego, będąc chętnie odwiedzana zarówno przez 

krakowian jak i turystów – mówi Mateusz Cnota, franczyzobiorca sklepu na Rynku Głównym 

w Krakowie. 

 

Uwagę klientów przykuje z pewnością stylizowana strefa Żabka Café, która w historycznej 

odsłonie oferuje kawę z ekspresu oraz przekąski na ciepło. Warto dodać, że również lodówki 

z szybkimi przekąskami jak kanapki Tomcio Paluch, sałatki czy smoothie Foodini zostały 

dostosowane do historycznej aranżacji, wszystkie posiadają niestandardowe, stylizowane 

obudowy. 
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Odwiedzając sklep warto pamiętać o skorzystaniu z aplikacji żappka, by zapoznać się z 

aktualnymi ofertami i promocjami. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play dla urządzeń 

z Androidem oraz z AppStore dla środowiska IOS. 

 
____________________________ 

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

ponad 5600 placówek prowadzonych przez blisko 4000 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  3700 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 
 

 


