
            

 

 

Żabka Partnerem szczytu The Future of Emerging Europe w Brukseli 

 
Żabka Polska została Partnerem tegorocznej edycji szczytu The Future of Emerging Europe, będącego 
platformą wymiany doświadczeń i opinii, podczas którego eksperci z całej Europy omawiali będą problemy 
wschodzącej Europy. Szczyt odbywa się 15 września br. w Brukseli oraz jedocześnie w formule online. 
Dyskusje w trakcie szczytu skupią się wokół pięciu filarów tematycznych: Ludzie, Planeta, Dobrobyt, 
Partnerstwo i Pokój. Firmę Żabka Polska na szczycie reprezentuje Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu 
Żabka Polska ds. Strategii Konsumenckich. 
 

Anna Grabowska zabierze głos jako prelegentka panelu Planeta, podczas którego goście poruszą tematy 

związane ze zrównoważonym stylem życia oraz zieloną energią. Mówcy zastanowią się nad tym kto powinien 

przejąć inicjatywę – rząd czy biznes? Jak również nad tym jak zachęcić firmy do innowacji tworzących wartość 

dla ich akcjonariuszy, jednocześnie chroniących planetę?  Poruszą tematy dotyczące dekarbonizacji i zielonej 

energii, gospodarki cyrkularnej i zarządzania odpadami, jak również odpowiedzialności konsumenckiej. 

Tworzenie zrównoważonej przyszłości coraz częściej wykracza daleko poza zamykanie elektrowni węglowych. 

W coraz większym stopniu na konsumentach spoczywa ciężar zapewnienia, że wybory, jakich dokonują w 
zakresie spożywanej żywności, sposobu ogrzewania domów czy sposobu, w jaki tankują samochody, są 

korzystne nie tylko dla nich samych ale także dla środowiska. 

  

Anna Grabowska w imieniu Partnera wydarzenia – firmy Żabka Polska będzie miała zaszczyt wręczyć nagrody 

zwycięzcom dwóch spośród dwudziestu jeden kategorii  docenianych podczas szczytu – będą to zwycięzcy 

kategorii Inicjatywa Roku w obszarze Zielonej Energii oraz Inicjatywa Roku w obszarze Zrównoważonego Stylu 

Życia.  

The Future of Emerging Europe to program skupiający swoją uwagę na zrównoważonym rozwoju, 

przedsiębiorczości oraz innowacjach. Ma on na celu wspieranie zrównoważonego wzrostu i wdrażania 

praktyk środowiskowych, społecznych i dotyczących zarządzania (ESG) w regionie, na które składają się:  
dyskusje prowadzone przez cały rok na kanałach programu, coroczny szczyt oraz ceremonia wręczenia nagród 

w Brukseli. W tym roku nagrody zostaną wręczone po raz czwarty, po raz pierwszy natomiast zwycięzcy 

wyłonieni zostaną poprzez głosowanie publiczności. W głosowaniu wzięło udział ponad 7200 osób. 

Więcej informacji na temat szczytu The Future of Emerging Europe oraz rejestracja umożliwiająca udział w 

szczycie online pod poniższym linkiem: 

https://emerging-europe.com/future-of-ee-summit-and-awards/ 
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Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 7500 

placówek prowadzonych przez ponad 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. W ramach strategii odpowiedzialności Żabka podjęła się zobowiązań w zakresie dobrego żywienia, 

usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury 

organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności. Więcej informacji o spółce Żabka Polska na: 

www.zabka.pl. Link do Raportu Odpowiedzialności za rok 2020: https://raportodpowiedzialnosci.zabka.pl/ 
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