
 

 

 

Żabka zachęca w aplikacji mobilnej do wsparcia szpitali 
zakaźnych  
Sieć umożliwiła przekazywanie żappsów z aplikacji i podwaja każdą przekazaną kwotę  

 
Żabka za pośrednictwem swojej aplikacji mobilnej żappka zachęca klientów do przekazywania 
zebranych punktów na wsparcie regionalnych szpitali zakaźnych. Punkty czyli tzw. żappsy  można 
wymienić na pięć cegiełek w przedziale od 50 do 4000 żappsów, które po podwojeniu oznaczają 
pomoc w przedziale od 1  do 100 złotych. Żappsy na wsparcie szpitali można przekazywać do końca 
kwietnia br. To kolejna inicjatywa sieci, która poprzez swoje działania intensywnie włącza się w 
walkę z koronawirusem. 
 
- Sieć Żabka w czasie epidemii koronawirusa w Polsce na wiele sposobów pomaga w walce z jego 
rozprzestrzenianiem. Chcemy dać również naszym klientom możliwość wsparcia lokalnych szpitali 
zakaźnych i służb medycznych, które na co dzień walczą z epidemią. Nasza aplikacja mobilna żappka 
cieszy się dużą popularnością, korzysta z niej ponad 2,8 mln osób. Teraz wszystkie te osoby mogą 
dołożyć swoją cegiełkę przekazując zebrane żappsy i wspólnie z nami pomagać. Dodatkowo, 
wdzięczni za ich zaangażowanie, podwoimy przekazaną kwotę. Mam nadzieję, że wielu 
użytkowników skorzysta z możliwości i zdecyduje się okazać wsparcie, które jest tak bardzo 
potrzebne – mówi Tomasz Blicharski, wiceprezes ds. finansowych i rozwoju w firmie Żabka Polska. 
 
Użytkownik aplikacji żappka może zdecydować się jednorazowo na przekazanie swoich punktów w 
ramach pięciu przedziałów liczbowych. Każda kwota przekazana przez klienta zostaje dodatkowo 
podwojona przez Żabkę i przekazana wybranym szpitalom zakaźnym – docelowo w każdym 
województwie: 
 

 50 żappsów użytkownika = 50gr + 50 gr od Żabki  = 1zł przekazujemy na pomoc szpitalom ; 
 100 żappsów użytkownika = 1zł +1 zł do Żabki  = 2zł przekazujemy na pomoc szpitalom; 
 400 żappsów użytkownika =5zł + 5 zł od Żabki= 10zł przekazujemy na pomoc szpitalom; 
 1000 żappsów  użytkownika = 12zł + 12 zł od Żabki = 24zł przekazujemy na pomoc szpitalom; 
 4000 żappsów użytkownika = 50zł+ 50 zł  od Żabki = 100zł przekazujemy na pomoc szpitalom. 

 
Link do informacji: https://www.zabka.pl/pomagaj-z-zabka/wspieraj-szpitale-z-zappka  
 
Użytkownicy mogą do końca kwietnia przekazywać posiadane punkty dowolną liczbę razy, do ich 
wyczerpania. Żappsy są otrzymywane na start po zainstalowaniu aplikacji mobilnej oraz za każdym 
razem, gdy podczas zakupów klient przedstawi kasjerowi do zeskanowania kod ze swojej żappki.  
 
Użytkownicy żappki nie po raz pierwszy mogą przekazać swoje punkty na cele charytatywne  tym 
samym pomagać wspólnie z Żabką. W styczniu br. podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Wielkiej 
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od użytkowników aplikacji żappka. Pozwoliło to na przekazanie od Żabki dla WOŚP rekordowej sumy 
3,7 mln zł. 
 
Poprzez swoją aplikację mobilną Żabka Polska obecnie także informuje jej użytkowników na temat 
zasad bezpieczeństwa w czasie dokonywania zakupów podczas epidemii koronawirusa. 
 
Więcej informacji na temat działań podjętych przez Żabkę w walce z koronawirusem:  
 
https://www.zabka.pl/biuro-prasowe/stanowisko-zabka-polska-w-sprawie-koronawirusa  
 
Aplikacja żappka dostępna jest 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 ponad 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 
 
 


