
 

 
 
 
 

Żabka Polska sponsorem głównym Jubileuszu 30-lecia 
Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej  

Żabka Polska wzięła udział w uroczystości z okazji 30-lecia istnienia Wielkopolskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, która odbyła się 20 listopada w Poznaniu. Z ramienia firmy 
w wydarzeniu uczestniczył wiceprezes Adam Manikowski. Jako firma o wielkopolskich 
korzeniach, Żabka angażuje się aktywnie w rozwój i życie regionu. 

Okrągłe obchody Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej były okazją do dyskusji 

o dotychczasowej działalności instytucji, między innymi w trakcie panelu „30 lat przemian 

gospodarczych w Polsce i na świecie”, z udziałem Adama Manikowskiego. Podczas spotkania 

wręczono odznaczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz medale Wielkopolskiej 

Izby Przemysłowo-Handlowej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele firm zrzeszonych  

w Izbie, jak również lokalni przedsiębiorcy oraz reprezentanci świata nauki. Aktualnie w całej 

Wielkopolsce istnieje ponad pół tysiąca sklepów Żabka, zarządzanych przez franczyzobiorców. 

Działa tu również nowoczesne Centrum Logistyczne w Plewiskach. Łącznie Żabka zapewnia 

ponad 2,4 tys. miejsc pracy w całym regionie.  

Żabka obecna była na Jubileuszu także ze stoiskiem z produktami marek własnych, których 

mogli skosztować uczestnicy. Na stoisku wyświetlana była również prezentacja poświęcona 

lokalnej działalności firmy. A na zakończenie Żabka przygotowała słodkie prezenty z symbolem 

miasta Poznania dla wszystkich uczestników Jubileuszu.  

____________________________ 

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

ponad 5900 placówek prowadzonych przez ponad 4000 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni 

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

convenience. Nasze sklepy są odwiedzane codziennie przez blisko 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 blisko 5000 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 50 
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