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Marketingowy OSKAR trafił do Żabki
Kampania „Żabka – mały, wielki sklep” nagrodzona Grand Prix Effie Awards 2020
Żabka Polska otrzymała prestiżową nagrodę Grand Prix Effie Awards 2020 za kampanię „Żabka –
mały, wielki sklep”, towarzyszącą jednemu z największych w Europie rebrandingów sklepów. – To
wyróżnienie jest dla nas wspaniałą puentą kilkuletniej drogi, jaką podjęliśmy, by zmienić Żabkę i
dać się odkryć na nowo naszym klientom – mówiła odbierając nagrodę Anna Grabowska,
Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych Żabka Polska. Żabka zwyciężyła również w kategorii „Long
Term Marketing Excellence”.
-Grand Prix to niezwykła nagroda, która wyróżnia najlepszą kampanię ze wszystkich nagrodzonych
złotym Effie Awards w swojej kategorii. Dla nas jest to ukoronowanie i uhonorowanie ciężkiej pracy
i potwierdzenie, że przyjęta prawie pięć lat temu strategia komunikacji była słuszna, a jej egzekucja
doskonała – powiedział Tomasz Suchański, prezes Zarządu Żabka Polska.
Platforma „Żabka – mały, wielki sklep” w niekonwencjonalny sposób opowiada o konwencjonalnej
codzienności, czym skradła serca Polaków, którzy mają dość szarości, rutyny i problemów dnia
codziennego.
– W naszej kampanii dodajemy do naszego życia nieco żartu i humoru. Jesteśmy wiarygodni, bliscy,
ponieważ opieramy się na prawdziwych sytuacjach, wywołując lekki uśmiech, którego wszyscy
potrzebujemy, zwłaszcza teraz, kiedy ten uśmiech jest często zakryty maseczką. Co warto podkreślić
platforma w pewien sposób odczarowuje pracę sprzedawcy, nadaje kasjerowi rangę i znaczenie
dobrego sąsiada, który lubi swoich klientów i codzienne rozmowy z nimi – mówiła w czasie ceremonii
rozdania nagród Anna Grabowska, Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych Żabka Polska.
Za kreację kampanii „Żabka – mały, wielki sklep” odpowiada agencja reklamowa PZL, a za
planowanie i zakup mediów – dom mediowy Spark Foundry. – Razem udało nam się dokonać czegoś
naprawdę wielkiego, a to wyróżnienie jest ukoronowaniem naszej wspólnej, czasami wymagającej
współpracy – podkreślała Anna Grabowska.
Effie Awards to coroczny konkurs marketingowy, w którym nagradzane są najskuteczniejsze
kampanie reklamowe. Konkurs wyznacza standardy efektywności i edukuje branżę, a nominowane
i nagrodzone kampanie oraz projekty stają się inspiracją dla innych. Tegorocznym obradom jury Effie
Awards przewodniczył Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabka Polska. Pełnił on również funkcję
przewodniczącego grupy jurorskiej w kategorii „Marketing & Business Solutions”.
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Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 6600
placówek prowadzonych przez 5000 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 2,5 milionów klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od najbliższej Żabki. 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 Żabka Polska
e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl
tel. +48 514 877 509

