
    
 

 

                       Poznań, 20.10.2021 

 

Grupa Żabka i Lite e-Commerce ruszają w Warszawie z 

pilotażem zakupów na Jush!  

 

Grupa Żabka wchodzi na rynek ekspresowych zakupów online i prezentuje nową aplikację 
Jush. W ramach powołanego w ostatnim czasie start-upu Lite e-Commerce 21 października 
br. wystartuje pilotaż usługi wygodnej dostawy produktów do domu – Żabka Jush. Zakupy 
będzie można zamówić przez aplikację Jush, z której początkowo będą mogli skorzystać 
mieszkańcy Warszawy w wybranych dzielnicach, korzystający z urządzeń z systemem iOS.  
 

Startup Lite e-Commerce działający w ramach Grupy Żabka odpowiada za wdrożenie i rozwój 

rozwiązań e-commerce. Aplikacja Jush zadebiutuje pilotażowo w Warszawie na systemie iOS, 

początkowo klienci będą mogli zamawiać zakupy w części Śródmieścia, Starej Ochoty, Woli i 

Ursynowa. Usługa będzie stale rozwijana w celu dotarcia do kolejnych dzielnic stolicy i w 

przyszłości rozpoczęcia działalności w innych miastach w Polsce. Docelowo cały proces, od 

złożenia zamówienia do przybycia kuriera, ma trwać do 15 minut. Konsumenci mogą wybierać 

spośród 1300 produktów, znanych między innymi z sieci sklepów Żabka. 

 

– Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych lat rynek e-commerce będzie rósł dwucyfrowo. 

Decydują o tym klienci, którzy oczekują szybkich, ultranowoczesnych i wygodnych rozwiązań 

online, dopasowanych do ich codziennych potrzeb. Z myślą o tych oczekiwaniach skutecznie 

poszerzamy portfolio Grupy Żabka o kolejne, unikatowe biznesy jak np. Maczfit, Dietly.pl 

i obecnie start-up Lite e-Commerce – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu, CEO Grupy 

Żabka. 

 

Uruchomienie aplikacji Jush w ramach start-upu Lite e-Commerce to kolejny krok w stronę 

budowania potencjału rynkowego Grupy Żabka. Tym samym Grupa rozszerzy swoją 

działalność  o rynek q-commerce, którego rozwój w Polsce i na świecie w ostatnich miesiącach 

dynamicznie przyśpieszył. W ostatnich miesiącach Grupa została poszerzona o czołowe firmy 

z branży cateringu dietetycznego: Maczfit i Dietly.pl. Inwestycja w nowe usługi ma na celu 

przyspieszenie rozwoju handlu online największej sieci modern convenience w Polsce.  

 

Żabka Future tworzy rozwiązania przyszłości 

 

Lite e-Commerce został powołany w ostatnim czasie w ramach Żabka Future wraz z zespołem 

zewnętrznych menedżerów. Żabka Future odpowiada za wyszukiwanie i tworzenie oraz 

rozwój biznesów, które umożliwią Grupie Żabka budowanie ekosystemu rozwiązań 

o charakterze modern convenience. Jednym z nich jest właśnie aplikacja Jush. Dzięki Lite e-



    
 

 

Commerce Żabka zaproponuje najszerszą ofertę produktów na polskim rynku q-commerce, 

a podstawę będzie stanowił asortyment znany między innymi ze sklepów sieci.  

 

– Jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się, że zamówienie i dostawa produktu będą 

możliwe w ciągu jednego dnia. Obecnie, dzięki q-commerce klienci mogą mieć zakupy w swoim 

domu nawet w kwadrans. W ramach start-upu Lite e-Commerce skupiamy się na rozwoju 

nowej usługi Żabka Jush, aby zagwarantować jak najwyższe standardy obsługi i maksymalną 

wygodę użytkowania. Zależy nam na dotarciu do klienta w szybkim czasie, aby otrzymał swoje 

zakupy właściwie „na już” – komentuje Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor 

Zarządzający Żabka Future. 

 

Pilotaż usługi Żabka Jush ruszy 21 października br. Początkowo aplikacja Jush będzie dostępna 

dla użytkowników systemu iOS w App Store. W listopadzie br. zadebiutuje na urządzeniach 

z Androidem.  

 

– W Lite trzymamy się zasady, że każde z zaproponowanych przez nas rozwiązań jest 

przygotowywane z myślą o kliencie. To właśnie jego oczekiwania i wygoda są dla nas 

najważniejsze. Stąd pomysł na Jush, która pomoże konsumentom w sytuacji, kiedy wyjście po 

zakupy jest niemożliwe. Chcemy rozwijać aplikację w oparciu o feedback konsumentów. 

Ruszamy w Warszawie, gdzie uruchomimy pilotaż, w którym weźmie udział duża grupa osób, 

a ich opinia będzie miała dla nas największe znaczenie. Wraz z Grupą Żabka chcemy 

zaoferować im nową jakość na rynku – dodaje Wojciech Krok, CEO Lite e-Commerce. 

 

Obecnie Lite e-Commerce prowadzi procesy rekrutacyjne. Poszukiwani są między innymi 

kierownik magazynu artykułów spożywczych, pracownicy infolinii oraz kurierzy. Aplikacje 

można składać za pośrednictwem: lite.tech/#careers 
 

 
Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 7600 
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/ 

 
Żabka Future – to jedna z jednostek organizacyjnych, które tworzą nową strukturę zarządzania Żabki. Zespoły 
działające w obszarze Żabki Future odpowiadają za wyszukiwanie, tworzenie oraz rozwój narzędzi 
technologicznych i systemowych dla przyszłości. Obszar ten podlega Tomaszowi Blicharskiemu, Wiceprezesowi 
Zarządu ds. Rozwoju/EVP, Managing Director of Żabka Future. 
 
Lite e-Commerce Sp. z o.o. - to spółka w Grupie Żabka odpowiedzialna za tworzenie rozwiązań e-commerce. 



    
 

 

Spółka skupia się na tworzeniu technologii, budowie produktów oraz zarządzaniu operacjami e-Commerce w 
ramach Grupy. 
 

 

Kontakt dla mediów: 

BIURO PRASOWE ŻABKA POLSKA 

Email. biuro.prasowe@zabka.pl 

Tel. kom.: 514 877 509 

 

Lite e-Commerce 

Biuro Prasowe Lite e-Commerce 
Rafał Blank 
Email: media@lite.tech 
Tel. kom.: 608 636 815       
 

 
 


