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Zakupy w Black Friday odbierz w najbliższej Żabce
Chciałbyś złapać okazję w Black Friday i odświeżyć swoją garderobę albo sprawić prezent
komuś bliskiemu? Razem z Żabką Polska i DHL Parcel możesz zrobić to wygodnie i szybko.
Zamówione przesyłki można bowiem odebrać w dogodnym czasie w jednym z blisko 6000
tysięcy sklepów Żabka na terenie całej Polski.
–Każdego roku Polacy chętnie korzystają z przygotowanych promocji w Black Friday czyli
ostatni piątek listopada. Szaleństwo zakupowe w tym dniu wiąże się niestety z długimi
kolejkami do przymierzalni, a potem do kas w sklepach stacjonarnych. Ten proces staje się
uciążliwy dla klientów i odbiera przyjemność z zakupów. Warto więc dokonać zakupów przez
Internet i odebrać je szybko w wybranej przez siebie placówce naszej sieci zlokalizowanej w
pobliżu domu czy pracy – podkreśla Przemysław Tomaszewski Dyrektor ds. Rozwoju Usług w
Żabka Polska.
Zamówione z odzieżą, obuwiem czy innymi akcesoriami można odbierać codziennie, od
godziny 6:00 do 23:00, w placówkach Żabki, umiejscowionych praktycznie na każdym rogu, w
bardzo atrakcyjnych lokalizacjach, takich jak osiedla, biurowce czy centra miast.
Wybór miejsca dostawy jest bardzo prosty, wystarczy na końcu zakupów wskazać swoją
najbliższą Żabkę. Każda przesyłka dostarczona do sieci ma swój unikatowy kod odbioru,
którym klienci potwierdzają odbiór przesyłki na terminalu. Przesyłkę można odebrać
wygodnie, również w weekendy. Oprócz odbioru przesyłek w sklepach Żabka, możliwe jest
także dokonanie zwrotów przy wykorzystaniu dołączonej do przesyłki etykiety lub po
wygenerowaniu jej online.
– Black Friday rozpoczyna coroczny szczyt paczkowy w naszej branży. W tym okresie wolumen
rośnie średnio o 40-60 proc., a w kluczowym momencie wzrost ten sięga nawet 100 proc.
Punkty partnerskie pozwalają nam zoptymalizować tzw. ostatnią milę, a tym samym
zagwarantować klientom terminową dostawę i dać im komfort wyboru gdzie i kiedy odbiorą
swoją przesyłkę. Taka forma korzystania z usług kurierskich cieszy się rosnącym zaufaniem i
zainteresowaniem konsumentów. W tym roku obserwujemy sześciokrotny wzrost liczby
przesyłek odbieranych w punktach DHL Parcel w stosunku do 2018 – mówi Maciej Dudek,
Menedżer działu sieci partnerskiej DHL Parcel.
Polacy chętnie korzystają z możliwości odbioru i nadania przesyłek w sklepach Żabka, co wiąże
się między innymi z dalszym rozwojem sektora e-commerce. W tym roku Żabka zanotowała
duży wzrost liczby odebranych przesyłek co jest dowodem, że odbiór paczek w sieci sklepów
jest dla klientów wygodnym i komfortowym rozwiązaniem.
Żabka stale rozwija tę usługę, odpowiadając na potrzeby klientów. Od marca br. klienci DHL
Parcel mogą korzystać we wszystkich sklepach Żabka z usługi odbioru przesyłek za pobraniem
i dokonać za nie opłaty bezpośrednio w sklepie gotówką, kartą płatniczą czy Blikiem.

_____________________________
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 ponad 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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