
 

 
 
 
 

Zasmakuj kaw Starbucks w swojej Żabce i otrzymaj bilet 
do Multikina za 10 złotych! 

Żabka Polska wraz z firmą Starbucks i siecią Multikino przygotowała dla klientów wyjątkową 
niespodziankę. Przy zakupie dwóch ulubionych kaw Starbucks m.in. Cappuccino, Skinny 
Latte lub nowości White Chocolate Mocca w jednym z ponad 5900 sklepów Żabka, klienci 
otrzymają bilet do Multikina za jedyne 10 złotych.  

W sklepie Żabka pojawiła się limitowana edycja produktu Starbucks – White Chocolate Mocca. 

Przy okazji wprowadzenia nowej kawy, Żabka oferuje wyjątkową ofertę dla swoich klientów. 

Od teraz do 3 grudnia przy zakupie dwóch dowolnych kaw Starbucks, klienci Żabki otrzymają 

specjalny wydruk z unikalnym kodem uprawniający do nabycia biletu na dowolny seans 2D za 

jedyne 10 złotych. Kod można wykorzystać do 31.12.2019 roku w wybranym Multikinie w całej 

Polsce.  

Sieć Żabka nieustannie rozbudowuje ofertę usług dodatkowych dostępnych w jej sklepach. 

Poza możliwością nadania i odebrania paczek czy opłacenia rachunków w placówkach 

dostępne są także m.in. karty podarunkowe: Amazon, Netflix i Google Play. 

Okres wydawania kodów do zakupu w sieci sklepów Żabka od 20.11 do 03.12.2019 roku. Pełna gama kaw biorąca 

udział w promocji dostęna w regulaminie na naszej stronie internetowej.  

__________________________ 

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 

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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