
            

 

 

20. edycja Targów Franczyza z partnerstwem strategicznym 
Żabki 

 
Targi Franczyza to spotkanie przedstawicieli kilkuset firm franczyzowych z tysiącami osób 
zainteresowanych tym modelem biznesowym. Żabka Polska została Partnerem Strategicznym  
20. edycji wydarzenia. Firma przygotowała specjalną ofertę dla uczestników Targów, którzy 
rozpoczną z nią biznes do końca br. Tegoroczna odsłona targów odbywa się w dniach 20-22 
października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
 
– Jesteśmy nowoczesną franczyzą, sprawdzonym już przez ponad 7400 przedsiębiorców modelem 
biznesowym. Przedsiębiorcy prowadzący z nami swoje sklepy w całej Polsce, w niełatwych 
gospodarczo czasach, jeszcze bardziej doceniają partnerstwo i kompleksową pomoc z naszej strony. 
Od momentu przystąpienia do Żabki mogą liczyć na pełne wsparcie, które nie kończy się z chwilą 
startu działalności, ale trwa przez cały okres współpracy. Kolejny raz wychodzimy z naszą ofertą 
blisko do osób zainteresowanych franczyzą. Targi są doskonałym narzędziem do budowania 
świadomości naszej marki i nawiązywania nowych cennych kontaktów biznesowych – podkreśla 
Damian Rybak, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Wsparcia Franczyzobiorców w Żabka Polska.  
 
Sieć jest obecna na targach ze stoiskiem, na którym można bezpośrednio porozmawiać z 
przedstawicielami firmy i franczyzobiorcami, również pochodzącymi z zagranicy. Reprezentanci sieci 
wezmą ponadto udział w konferencjach i panelach – w czwartek, 20 października, w godz. 12:30-
13:00 w prelekcji „Nowoczesny i bezpieczny biznes z Żabką”, a w godz. 14:20-14:40 w „Spotkaniu z 
franczyzobiorczynią sklepu Żabka”. Uczestnictwo w spotkaniach z udziałem przedstawicieli Żabki to 
dla uczestników targów szansa na poznanie korzyści wynikających ze współpracy z siecią, a także 
kryteriów prowadzenia sklepu, również dla osób pochodzących spoza Polski. Na stoisku można 
również skosztować produktów marek własnych Żabki.  
 
Ponadto dla przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z siecią, Żabka przygotowała atrakcyjny 
benefit, który dodatkowo wesprze ich w procesie przygotowania do otwarcia sklepu. Aby z niego 
skorzystać, muszą oni zostawić swoje dane kontaktowe oraz do końca br. otworzyć placówkę pod 
zielonym szyldem.   
 
Targi Franczyza są największym tego typu wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej. Są 
niepowtarzalną okazją do spotkania przedstawicieli marek z potencjalnymi kandydatami na 
franczyzobiorców. 
_____________________________ 
 
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: 
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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 


