Poznań, 25.11.2019 r.

Influencerki zaczęły dobrze dzień z kawą od Żabki
Żabka Polska została Złotym Partnerem Festiwalu Kobiet Internetu. To ogólnopolskie
wydarzenie dla kobiet aktywnie działających w sieci odbyło się w tym roku po raz pierwszy,
w dniach 23-24 listopada br. w Gdańsku.
Festiwal Kobiet Internetu, w którym wzięła udział Żabka, to spotkanie z udziałem 1000
twórczyń internetowych: blogerek, youtuberek czy instagramerek, które poprzez swoją
różnorodną aktywność w sieci, pozytywnie wpływają na odbiorców, inspirując i motywując
ich, jak również zachęcając do rozwoju zainteresowań i pasji. Wśród uczestników znaleźli się
także mężczyźni, którzy wspólnie z kobietami tworzą kanały społecznościowe czy aktywnie
wspierają ich inicjatywy.
W ramach Festiwalu odbyły się panele dyskusyjne, warsztaty i prelekcje poświęcone różnym
zagadnieniom z zakresu rozwoju osobistego i biznesu. Wśród prelegentów pojawili się m.in.
Dorota Wellman, Małgorzata Kożuchowska, Joanna Przetakiewicz, Julia Kuczyńska
Maffashion, Areta Szpura, Hanna Lis czy Anna Starmach, a także wiele innych znanych i
lubianych kobiet kultury, mediów oraz Internetu.
Żabka zainwestowała w tym roku w wiele nowości produktowych marki własnej z myślą o
aktywnych zawodowo, dbających o kondycję i zdrowie klientkach. W asortymencie Żabki
znalazły się sałatki oraz zdrowe przekąski jak smoothie marki Foodini, mieszanki orzechów
Haps czy niezawierające cukru i konserwantów soki marki Wycisk.

____________________________
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.
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