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Biznes z Żabką - przekonaj się jakie to proste!   
 

Żabka rusza z cyklem webinarów dla osób chcących poprowadzić biznes franczyzowy 

 
Żabka rusza z cyklem webinarów skierowanym do osób zainteresowanych franczyzą i chcących dowiedzieć się 
więcej o współpracy z siecią. Na serię Biznes z Żabką - przekonaj się jakie to proste!  składać się będą cztery 
spotkania online. Każdy webinar będzie poświęcony innemu zagadnieniu związanemu z prowadzeniem 
biznesu pod zielonym szyldem. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 7 września br. na godz. 11:00, a trzy 
pozostałe odbędą się w kolejne środy tego miesiąca.  

 
Założeniem cyklu webinarów jest przybliżenie przez przedstawicieli sieci, jak i samych franczyzobiorców, 
szczegółów współpracy z Żabką. Celem jest także omówienie korzyści prowadzenia własnego biznesu pod 
znanym szyldem, ale i codziennych wyzwań indywidualnego przedsiębiorcy działającego w branży retail. Każdy 
odcinek cyklu dotyczyć będzie określonej tematyki związanej z rozpoczęciem franczyzy z Żabką: 

  
 I Moje spotkanie z franczyzą - czyli jak zacząć współpracę z Żabką 

Podczas webinaru zaprezentowane zostaną sylwetki franczyzobiorców prowadzących swoje sklepy. 
Opowiedzą oni o początkach współpracy, co ich przekonało do oferty sieci oraz o tym, jak odnaleźli się w roli 
przedsiębiorcy. 
 

 II Szkolenie i wdrożenie krok po kroku 

To webinar dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się jak wygląda proces wdrożenia do sieci, jak Żabka 
przygotowuje do roli franczyzobiorcy, omówiony zostanie zakres i tematyka szkoleń oraz jak wygląda 
przygotowanie sklepu do otwarcia.  
 

 III Dzień z życia franczyzobiorcy - o wyzwaniach i wsparciu sieci 

Osoby zainteresowane franczyzą zapoznają się z wyzwaniami dnia codziennego. Dowiedzą się, na jakie 
wsparcie ze strony sieci mogą liczyć, a także z jakich narzędzi i nowoczesnych rozwiązań ułatwiających 
zarządzane sklepem mogą codziennie korzystać. 
 

 IV O finansach we franczyzie 

Ostatni webinar będzie poświęconym finansom -  na czym zarabia franczyzobiorca, jak dbać o poszczególne 
obszary, jakie są koszty prowadzenia działalności, jakie wydatki musi ponieść franczyzobiorca, a jakie leżą 
stronie sieci.  Ponadto uczestnicy poznają różne formaty sklepów, dowiedzą się ilu pracowników muszą 
zatrudniać by biznes dobrze funkcjonował oraz usłyszą o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym jakim jest 
polisa na biznes. 
 
Webinary będą prowadzone w formie online za pośrednictwem platformy Get Response i odbędą się w cyklu 
cotygodniowym w okresie 7-29 września br., o godz. 11:00. Szczegóły oraz zapisy znajdują się na stronie 
https://franczyza.webinary.zabka.pl/landing/cyklwebinarowzzabka lub www.zabka.pl/franczyza.  
 
Bliższe informacje nt. franczyzy z siecią Żabka, w tym korzyści ze współpracy oraz  procesu rekrutacji można 
znaleźć na: https://www.zabka.pl/franczyza  

 
Poznań, 02.09.2022 r. 
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_______________________ 
 
Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem najszybciej rozwijającej się sieci sklepów typu convenience w Polsce i jednym z 
najbardziej dynamicznych formatów na świecie, otwierając  ponad 4000 nowych sklepów  w latach 2016-21. Około 15,5 
miliona konsumentów mieszka nie dalej, niż 500 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 
2021: https://zabkagroup.com/pl/nasza-odpowiedzialnosc/  
 
_______________________ 
 
Kontakt dla mediów: 
Biuro Prasowe Żabka Polska 
e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  
tel. +48 514 877 509  


