
            

 

 

Baluj, a my włączymy Ci top hity w Żappce  
Sylwester w Żabce – Happy Hours na produkty z kategorii słodycze, słone przekąski, napoje i pizzę 

Żabka żegna stary rok i wita nowy, zapraszając swoich klientów na sylwestrowe zakupy. Z tej 
okazji organizuje dla użytkowników aplikacji mobilnej Żappka Happy Hours, aby można było 
zakupić w supercenach artykuły spożywcze, bez których nie może się odbyć żadna impreza. Od 29 
do 31 grudnia br. promocją objęte zostały produkty z kategorii słodycze, słone przekąski, napoje 
czy pizza. 
 
– Bardzo lubimy zaskakiwać naszych klientów kolejnymi promocjami i wyjątkowymi, dostępnymi 
tylko w Żabce produktami. I tym razem nie mogło być inaczej, dlatego przygotowaliśmy szczególną 
sylwestrową ofertę. W promocyjnych cenach można nabyć nie tylko napoje, ale też przekąski. 
Wierzymy, że dzięki temu nasi klienci będą z radością witać Nowy Rok – mówi Piotr Rajewski, 
dyrektor handlowy Żabka Polska. 
 
W ramach sylwestrowych Happy Hours, w określonych godzinach, klienci Żabki będą mogli nabyć 
konkretne produkty w obniżonych cenach: 
 
Coca-Cola na dzień dobry 

 9:00-11:00, napój Coca-Cola 0,5l. – 2,99 zł przy zakupie 2 sztuk.  
 11:00-13:00, hot dogi – 3 zł. 

Popołudniowe przekąski 
 13:00-15:00, pizza Sukcesiliana – 13,99 zł. Ważne: tylko w Żabce nowy wariant: Tex-Mex. 
 15:00-17:00, chipsy Lays Strong – 4,99 zł przy zakupie 3 sztuk. 

Energetyczne wzmocnienie  
 17:00-19:00, napój Red Bull – 3,99 zł przy zakupie 3 sztuk. 

Piwo dla smakoszy 
 19:00-21:00, piwo Carlsberg – 2,75 zł przy zakupie 4 sztuk. 

Kawonament także po Świętach 
Na tym nie koniec atrakcji przygotowanych przez Żabkę. Nadal dostępny jest Kawonament, dzięki 
któremu klienci mogą codziennie cieszyć się smakiem ulubionej, świeżo mielonej, aromatycznej 
kawy już od 1,61 zł za kubek.  
 
Szczegółowe informacje nt. oferty promocyjnej: https://www.zabka.pl/gazetka-promocyjna/2-3  
 
___________________________ 
 
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 

 
Poznań, 29.12.2022 r. 



            

 

 

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 


