
            

 

 

Żabka Eko Smart warta Poznania! 
 
Pierwszy w Polsce sklep łączący ekologię z technologią już otwarty dla klientów 

 
Poznań to ważny punkt na mapie rozwoju handlu i nowych technologii w Polsce. Właśnie tu – przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich 2 – Żabka otwiera laboratorium innowacji ekologicznych 
wzbogaconych o rozwiązania smart, czyli Żabkę Eko Smart. Zastosowano w niej jedną z pierwszych 
na świecie instalacji perowskitowych – w tej przełomowej technologii powstały tzw. cenówki oraz 
żaluzje z ogniwami perowskitowymi. Placówkę wyposażono w systemy do zdalnego zarządzania 
oświetleniem oraz znajdującymi się w sklepie urządzeniami (Smart Shop Control), a przy stoisku z 
kawomatem ułożono płytki wykonane z fusów i łusek po kawie. Zamykane, izolowane matami z 
konopi siewnych lodówki pozwalają na dużą oszczędność energii, podobnie jak wypełnione 
glikolem półki w szafie mroźniczej.  
 
Żabka Eko Smart to kontynuacja projektu realizowanego od 2020 r., kiedy to w Warszawie przy ul. 
Lewandów sieć uruchomiła pierwszy sklep w 100% zasilany zieloną energią. Warszawska placówka 
ma charakter laboratorium, w którym Żabka – niejednokrotnie jako pierwsza firma na świecie – 
testuje blisko 20 przyjaznych środowisku rozwiązań, pokazując kierunek, w jakim rozwijać się będzie 
przyszłość handlu. Kolejnym krokiem było uruchomienie w kwietniu 2022 r. Żabki Smart przy ul. 
Półwiejskiej w Poznaniu, w której badane są nowe rozwiązania technologiczne, mające na celu 
usprawnienie pracy franczyzobiorców. Teraz sieć łączy i wzbogaca oba projekty, rozwijając unikalny 
projekt – Żabkę Eko Smart. 
 
- Wkraczamy w kolejny etap projektu i uruchamiamy Żabkę Eko Smart, czyli pierwszą w Polsce 
placówkę, w której łączymy kwestie związane z ekologią z nowoczesnymi rozwiązaniami 
technologicznymi, usprawniającymi pracę franczyzobiorców i ich pracowników. Prezentując nowe 
rozwiązania, zachęcamy także klientów do pozyskiwania zupełnie innych doświadczeń zakupowych. 
Liczymy, że w ten sposób dodatkowo zasiejemy w nich ciekawość i zachęcimy do proekologicznych 
działań – mówi Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich, Grupa Żabka.  
 
Zastosowane w Żabce Eko Smart rozwiązania typu smart są nie tylko efektywne energetycznie, ale 
również znacznie usprawniają codzienną pracę franczyzobiorcy i obsługi sklepu. 
 
- Żabka Eko Smart jest wręcz naszpikowana innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi 
opartymi na sztucznej inteligencji, które współpracują z obsługą sklepu. Czujniki zalania, 
automatyczny pomiar temperatury w sklepie, pomiar zużycia energii uwalniają ich czas, pozwalają 
skupić się na obsłudze klienta, a przy tym są przyjazne dla planety. To kolejny krok w realizacji 
strategii franczyzocentryczności, zgodnie z którą Żabka tworzy innowacyjne rozwiązania 
pomagające przedsiębiorcom prowadzić lokalny biznes, dodatkowo robiąc to w sposób jak 
najbardziej przyjazny środowisku. Realizacja naszych celów nie byłaby możliwa bez dobrej 
współpracy z Urzędem Miasta Poznania i Miejskim Konserwatorem Zabytków – mówi Adam 
Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska. 
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Dzięki otwartości urzędników na innowacje i proekologiczne rozwiązania klienci sieci,  
franczyzobiorca Żabki Eko Smart oraz jego pracownicy mogą w praktyce testować realizowane przez 
Żabkę pomysły. 
 
- Zastosowane w sklepie innowacyjne rozwiązania „komunikują się” z nami i „wykonują” niektóre 
czynności w placówce, co znacznie usprawnia pracę moją oraz moich pracowników i pozwala nam 
skupić się na tym, co robimy najlepiej, czyli na sprzedaży oraz obsłudze klientów. A to z kolei daje 
nam szansę na budowanie dobrych, lokalnych relacji z naszymi klientami – mówi Norbert Kruk, 
franczyzobiorca Żabki Eko Smart przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Poznaniu. 
 
Technologie zastosowane w Żabce Eko Smart skupiają się wokół pięciu kluczowych kategorii: zielona 
energia, drugie życie, czyste powietrze, zielony transport oraz smart rozwiązania. Wkrótce Żabka 
planuje uruchomienie jeszcze trzech tego typu sklepów, w różnych częściach kraju. 
 
Film o Żabce Eko Smart https://www.youtube.com/watch?v=Sm-fuDJ-8cM  
 
Sklep Żabka Eko Smart wpisuje się w Strategię Odpowiedzialności Grupy Żabka, której jednymi z 
głównych obszarów są troska o środowisko naturalne, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej 
do końca 2025 r. i zredukowanie intensywności emisji w sklepach o 70% do końca 2026 r., oraz 
podniesienie poziomu satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z siecią. 
 
_____________________________ 
 
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. Informacje o Grupie Żabka można znaleźć na: 
www.zabkagroup.com. Link do Raportu Odpowiedzialności za rok 2021: https://zabkagroup.com/pl/nasza-
odpowiedzialnosc/  
____________________________ 
 
Kontakt dla mediów: 
Biuro Prasowe 
e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  
tel. +48 514 877 509 


