
  

 

 

 

Poznań, 21.02.2020 r. 

Sięgnij po kawę w Żabce i odbierz gumę Orbit gratis 

 
Żabka przygotowała dla swoich klientów akcję promocyjną. Przy zakupie świeżo mielonej kawy 
klient otrzyma w prezencie opakowanie gum Orbit – White Freshmint lub White Spearmint. 
Oferta obowiązuje do 3 marca br. i obejmuje wszystkie sklepy sieci ze strefą Żabka Café.  
 

Klienci przy zakupie dowolnej kawy 100% Arabica w sieci Żabka, otrzymają za darmo gumę Orbit 

White Freshmint 14 g lub Orbit White Spearmint 14 g. Oferta dotyczy wszystkich kaw dostępnych w 

ramach strefy  Żabka Café. Konsumenci mogą skorzystać z szerokiej oferty świeżo mielonych kaw, 

ze starannie wyselekcjonowanych brazylijskich ziaren, serwowanych w ekologicznych i w pełni 

biodegradowalnych kubkach. 

Każdy, kto chciałby skorzystać z promocji, powinien poinformować o tym sprzedawcę przed 

dokonaniem płatności.  

 

Sieć stale wzbogaca ofertę strefy Żabka Café. Niedawno wprowadziła porcjowane mleko bez laktozy 

w kapsułkach z myślą o różnych potrzebach swoich klientów.  Oprócz szerokiego wyboru ciepłych 

napojów, Żabka oferuje również słodkie przekąski oraz produkty sprzedawane na ciepło.   

 

Szczegóły akcji promocyjnej „Kawa+Orbit” można znaleźć w regulaminie na stronie internetowej 

www.zabka.pl.   

 

Informacje o bieżących promocjach w sklepach Żabka można znaleźć w aplikacji żappka, dostępnej 

bezpłatnie na urządzeniach z systemem Android oraz iOS 

_____________________________ 

Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej 6000 

placówek prowadzonych przez ponad 4300 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 ponad 5400 

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. +48 514 877 509 

 

 


