
            

 

 

 

Kawa za 3 zł? Masz to w Żabce! 
Kawowe Happy Hours w godzinach 6:00-10:00 

 
Gorąca, aromatyczna i świeżo mielona kawa na wynos to jeden z kluczowych wyróżników Żabki. 
Konsumenci doceniają jej smak, a także możliwość szybkiego zakupu. To właśnie z myślą o nich, 
Żabka stale przygotowuje oferty na kawę  – tańsza kawa z własnym kubkiem czy „kawonament” 
skradły serca klientów sieci, dlatego teraz przyszedł czas na kawowe Happy Hours. Do końca 
lutego w godzinach 6:00-10:00, wszyscy użytkownicy aplikacji Żappka kawę i napoje gorące o 
pojemności do 200 ml mogą kupić w atrakcyjnej cenie 3 zł za kubek.  
 
– Z naszą ofertą kawową jesteśmy obecni na rynku od wielu lat. Serwujemy kawę i inne gorące 
napoje w każdym z naszych ponad 9000 sklepów. Rekord to 72 szt. sprzedane w minutę! Klienci 
chętnie korzystają z przygotowywanych przez nas promocji, takich jak tańsza kawa z własnym 
kubkiem czy „kawonament”. Mamy nadzieję, że równie chętnie rozpoczną poranek z aromatyczną 
kawą za 3 zł. Może ich do tego przekonać także nasz energetyczny i rozbudzający nowy spot 
promocyjny, do obejrzenia którego bardzo zachęcam – mówi Jarosław Serednicki, dyrektor 
marketingu Żabka Polska.  
 
Akcja „Porankuj, jak lubisz, a my zrobimy ci pyszną kawę” potrwa 6 tygodni. Rozpoczęła się 18 
stycznia br. i zgodnie z hasłem przewodnim obowiązuje rano, w godz. od 6:00 do 10:00. Dzięki 
ofercie każdy użytkownik Żappki ma możliwość umilenia swojego poranka nie tylko aromatyczną 
kawą (espresso, kawa czarna, kawa z mlekiem, latte, cappuccino), ale także dowolnym gorącym 
napojem (herbata, czekolada) w cenie 3 zł za kubek o pojemności do 200 ml. Promocja obowiązuje 
także w autonomicznych sklepach Żabka Nano. 
 
Akcji towarzyszy kampania reklamowa w mediach ogólnopolskich i na portalach internetowych oraz 
spot reklamowy „Jazda z kawkami”: https://www.youtube.com/watch?v=3qn9Gj-_Vqw.  
 
Pyszna kawa z Żabki 
Według badań konsumenckich największą popularnością w Żabce cieszą się kawa latte i kawa z 
mlekiem. Najlepiej na tle konkurencji oceniany jest jej idealnie mleczny smak i moc. Zdaniem 
testujących, ten gorący napój z Żabki ma też odpowiednio intensywny zapach i aromat1. 
 
Kawa z Żabki to 100% arabica, której ziarna pochodzą z małych farm ulokowanych w najlepszych 
regionach Brazylii. Kawa palona jest we Włoszech. Średni stopień palenia wydobywa z niej pełnię 
smaku i aromatów. Kompozycja oraz odpowiednio dobrany sposób palenia kawy pozwala na 
uzyskanie esencjonalnego naparu z naturalną, słodką nutą mlecznej czekolady i orzechów włoskich. 
Mieszanka zawiera w swoim składzie unikalną kawę z plantacji Bob-o-link. Produkuje ona najlepszej 
jakości kawę, zachowując jednocześnie zasady zrównoważonego rozwoju w rolnictwie.  
 

 
1 „Kawa z mlekiem” raport Hamilton z dn. 15 marca 2022 r., zrealizowany na zlecenie Żabka Polska. 
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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. 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 


