Poznań, 23.07.2019 r.

Żabka postawi ponad 100 stacji naprawy rowerów
Lokalizacje wybiorą lokalne społeczności!
Żabka postawi ponad 100 samoobsługowych stacji naprawy rowerów w pobliżu swoich
sklepów w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Gliwicach, Częstochowie i Trójmieście. Stacje
wyposażone są w stojak rowerowy, niezbędne narzędzia, a także pompkę ręczną,
umożliwiające naprawę nagłych usterek rowerowych. Miłośnicy rowerów będą mogli sami
wybrać dokładne lokalizacje najbliższych stacji poprzez głosowanie online na stronie
www.krecinaszielonytransport.pl. Dodatkowo, dla uczestników głosowania Żabka
przygotowała konkurs, w którym do wygrania są m.in. trzy rowery miejskie i butelki z filtrem
Dafi. Głosowanie trwa do 6 sierpnia br.
Lokalizacje stacji zostaną wyłonione w specjalnym głosowaniu na stronie
www.krecinaszielonytransport.pl, które potrwa do 6 sierpnia 2019r. Głosujący na wybraną
przez siebie Żabkę będą mieć możliwość wygrania jednej z nagród – roweru miejskiego lub
butelki z filtrem Dafi. Swój wybór należy uzasadnić. Stacje, wyposażone w specjalny stojak,
zestaw narzędzi oraz pompkę z adapterem na wszystkie zawory rowerowe, zostały
wyprodukowane przez firmę IBOMBO. Skanując kod QR, który znajduje się na froncie stacji,
rowerzyści otrzymają dostęp do publikacji internetowych zawierających instrukcje dotyczące
napraw podstawowych uszkodzeń.
Żabka Polska stawia na ekologiczne rozwiązania również w obszarze logistyki, gdzie
wprowadza szereg innowacyjnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie negatywnego
wpływu transportu na środowisko. Optymalizuje procesy poprzez automatyzację (np.
automatyczne ładowanie baterii, monitorowanie chłodnictwa), zakończyła też instalację
oświetlenia LED w centrach logistycznych i akumulatorowni dla wózków z systemem
zarządzania bateriami. Ponadto dzięki nowoczesnym urządzeniom chłodniczym w sklepach
sieci oszczędzana jest energia elektryczna, a opakowania marek własnych poddawane są
recyklingowi, natomiast ze składu produktów private labels wykluczany jest olej palmowy.
Poprzez program „Naturalnie Razem” Żabka zachęca do ekologicznych postaw oraz wspiera
franczyzobiorców sklepów w segregacji odpadów. W firmie wdrożono również System
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

_____________________________
Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej
ponad 5700 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 ponad 4000 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.
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