
            

 

 

Sukces loterii w Żabce 
Już 71 klientów zgłosiło się po roczne zakupy w tej sieci 

 
Nagroda główna, czyli roczne zakupy w sklepach sieci Żabka o wartości 12 000 zł padła m.in. w 
Warszawie, Krakowie, Gdańsku, ale także w Markach, Witkowie, Jasienicy czy Rumii. Już 71 
klientów zgłosiło wygraną, ale szczęśliwe zdrapki wciąż są w puli nagród w sklepach sieci. Loteria, 
w której do wygrania jest wiele atrakcyjnych nagród, trwa do 21 lipca br., a każda zdrapka 
wygrywa.  
 
Aby wziąć udział w loterii, wystarczy w czasie zakupów w sklepach sieci zakupić cztery dowolne piwa 

marki: Heineken, Żywiec, Warka, Desperados i odebrać zdrapkę. W loterii biorą udział puszki, butelki 

i wielopaki. Do „zdrapania” w sumie jest ponad 3 miliony nagród o łącznej wartości ponad 8 

milionów zł. Wśród nich znalazło się aż sto nagród głównych o wartości 12 000 zł na zakupy w Żabce.  

 

- To w moim sklepie padła główna wygrana. Gdy okazało się, że „zdrapała” ją nasza stała klientka, 

która regularnie od kilku lat robi u nas zakupy, byliśmy przeszczęśliwi. Teraz nasz sklep ma najlepszą 

reklamę na osiedlu! Wszyscy stali klienci wiedzą, że to u nas „zdrapano” roczne zakupy w Żabce. To 

dodatkowa zachęta do zakupów w naszym sklepie, no i oczywiście udziału w loterii. Klienci chętnie 

dołączają do zabawy, zwłaszcza, gdy słyszą, że każdy los wygrywa – mówi Grzegorz Gulczyński, 

franczyzobiorca sklepu przy ul. Kabacki Dukt 12 w Warszawie. 

 

Główną nagrodę, czyli roczne zakupy w Żabce o wartości 12 000 zł wygrało już 69 klientów sklepów 

m.in.: w Lęborku, Płońsku, Witkowie, Szczecinku, Bielsku-Białej, Koninie, Elblągu, Tczewie, Jasienicy, 

Rumii, Tarnowie, Krakowie, Zamościu, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie. 

 

Na klientów Żabki biorących udział w loterii czekają także rabaty na produkty chętnie kupowane 

zwłaszcza w sezonie letnim, czyli słone i słodkie przekąski, piwo, napoje, lody, a także na kawę czy 

hot-doga. Kupując większą liczbę produktów upoważniających do odbioru zdrapki, klient otrzyma 

taką liczbę zdrapek, która odpowiada wielokrotności dokonanego zakupu. W ramach jednej 

transakcji wydawanych jest maksymalnie sześć zdrapek. 

 

Loteria trwa do 21 lipca br. lub do wyczerpania puli zdrapek. 

 
________________________ 

 
Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 6200 

placówek prowadzonych przez ponad 4800 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 6000 

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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Kontakt dla mediów: 

Biuro Prasowe Żabka Polska 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  

tel. +48 514 877 509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


