
            

 

 

 

Lodowe szaleństwo w Żabce na Dzień Dziecka 
 

Jest taki dzień w roku, który dzieci kochają szczególnie mocno. W Dniu Dziecka staramy się, aby 
najmłodsi spędzili czas tak jak lubią, robiąc to co sprawia, że uśmiech nie schodzi im z twarzy. Żeby 
osłodzić dzieciom ten dzień jeszcze bardziej, Żabka z okazji ich święta przygotowała specjalną 
ofertę promocyjną. Tego dnia wolno więcej. Nawet jeśli chodzi o słodycze. 

1 czerwca Żabka zaprasza wszystkie dzieci i ich rodziców na lody! Tego dnia obowiązuje specjalna 

promocja – „Na Dzień Dziecka drugi dowolny lód na patyku za 1 zł”! W promocji szeroki wybór 

rodzajów i smaków lodów – Magnum w polewie czekoladowej, owocowe Kaktusy, lody na patyku 

Wedel – waniliowe w polewie czekoladowej z orzechami lub owocowe w białej lub mlecznej 

czekoladzie, czy też lody Milka w czekoladzie. Jedna osoba może zakupić do trzech promocyjnych 

zestawów lodów na patykach.  

Do dzisiaj także, we wszystkich sklepach Żabka obowiązuje promocja „Wybrane słodycze 2+1 gratis”. 

Każdy znajdzie zatem dla siebie coś pysznego. Przy zakupie 2 opakowań słodyczy biorących udział w 

promocji, trzecie opakowanie otrzymamy gratis. W ofercie tej znajdziemy między innymi czekolady 

Milka, czekotubkę Wedel,  ciastka Petitki Lubisie, drażetki Smarties, drażetki Smoothies Skittles czy 

batony KitKat Chunky i Papita. Warto zwrócić szczególną uwagę na słodkie nowości  dostępne w tym 

szczególnym dniu  tylko na półkach Żabki jak żelki w kształcie Pizzy, żeli Dżunglaki, cukierki Riesen, 

ciastka Leibnitz cakes&cream czy czekoladę Milka z ryżem lub  truskawkową czekoladę Kit Kat. W 

promocji dostępny także szeroki wybór ulubionych przez dzieci czekolad, batonów i jajek 

niespodzianek marki Kinder oraz ich nowość - ciastka Kinder Cards.  

Warto wpaść dzisiaj do Żabki w drodze do kina, na plac zabaw, na basen czy spacer lub też w drodze 

powrotnej. W końcu Dzień Dziecka jest tylko raz w roku.  

Żabka życzy dzieciom wszystkiego co najsłodsze! 

________________________ 
 
Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 7200 

placówek prowadzonych blisko 6000 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 miliona 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. 
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Kontakt dla mediów: 
Biuro Prasowe Żabka Polska 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  

tel. +48 514 877 509  
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