Carrefour Market z dodatkowym logo Bio już działa pod
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Sieć Carrefour testuje w podwarszawskim sklepie rozwiązania wizualne i asortymentowe,
jakie mogą docelowo pojawić się w pierwszej w Polsce placówce Carrefour Bio. Pilotaż trwa
w Carrefour Markecie w Konstancinie-Jeziornie. Redakcja portalu wiadomoscihandlowe.pl
odwiedziła ten sklep.
Debiut Carrefour Bio w Polsce zapowiedziano niemal rok temu. Pierwotnie sklep miał ruszyć na
jesieni 2018 r., jednak nie wystartował do dziś. Carrefour wytypował na pierwszą lokalizację punkt
na warszawskim Powiślu, ale - jak zdradził w czerwcu br. Christophe Rabatel, prezes Carrefour
Polska - nie udało się uzyskać zezwoleń administracyjnych na uruchomienie placówki w tamtym
miejscu. W związku z tym sieć rozpoczęła poszukiwania nowej lokalizacji.
Przygotowując się do uruchomienia pierwszego sklepu Carrefour Bio, francuska sieć zdecydowała
się przetestować niektóre elementy tego konceptu w innym miejscu. Wybór padł na franczyzowy
Carrefour Market w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 171, prowadzony przez spółkę Eko
Market 7. Co ciekawe, sklep ten jeszcze niedawno działał pod szyldem Piotr i Paweł.
Wybór Konstancina na miejsce pilotażu nie powinien dziwić. Miasto położone na południe od
Warszawy zamieszkiwane jest przez zamożnych mieszkańców, mogących pozwolić sobie na kupno
droższych produktów, a zarazem poszukujących wyrobów ekologicznych. To właśnie w Konstancinie
w ubiegłym roku ruszył pierwszy w tej części Polski sklep Bio Family Supermarket, rozwijany przez

rodzinę Świtalskich.
W ostatnich dniach na Carrefour Markecie w Konstancinie-Jeziornie wywieszone został dodatkowe
logo Carrefour Bio. Również szklane ściany sklepu wyklejone zostały nowym brandingiem i
informacjami o szerokiej dostępności produktów bio w asortymencie. Do oferty placówki trafiło około
1 tys. wyrobów bio z przeróżnych kategorii - począwszy od owoców i warzyw, przez sery, jogurty,
słodycze i przekąski, produkty sypkie, smarowidła, wyroby garmażeryjne, lody, aż po alkohole. Dla
porównania, hipermarkety Carrefoura w Polsce oferują 1,5 tys. indeksów bio.
- W markecie Carrefour w Konstancinie wprowadzony został koncept sprzedaży produktów bio wraz
z nowymi oznaczeniami - podkreśla biuro prasowe sieci Carrefour, dodając, że jednocześnie oferta
placówki poszerzona została o liczne produkty o ograniczonej zawartości cukru, bez laktozy, czy o
obniżonej zawartości tłuszczu.
Do sklepu trafiły produkty bio nie tylko pod brandami producenckimi, lecz także produkty marki
własnej Carrefour Bio, importowane z innych rynków. W ramach private label z zakresu bio
Carrefour sprzedaje m.in. soki tłoczone.
Również wystrój sklepu mocno akcentuje dostępność wyrobów bio. Produkty te są czytelnie
oznaczone niezależnie od tego, czy leżą na regale bio, czy wśród "zwykłych" produktów na półkach
tradycyjnych działów.
Przy kasie w podwarszawskim Carrefour Markecie widać także troskę o ekologię. Brakuje tam
foliowych reklamówek, zamiast tego oferowane są klientom torby płócienne i papierowe. Klienci
skorzystać mogą także z możliwości pakowania zakupów do kartonowych pudełek z logo Carrefour
Bio.
Sieć Carrefour nie odpowiedziała na pytanie redakcji wiadomoscihandlowe.pl o to, czy podobne
rozwiązania jak w Konstancinie-Jeziornie testowane są także w innych lokalizacjach.
Ponadto Carrefour wciąż nie zdradza, kiedy w Polsce ruszy pierwsza samodzielna placówka pod
szyldem Carrefour Bio. O projekcie wiemy jedynie, że zgodnie z pierwotnymi założeniami miał mieć
ok. 200 mkw. sali sprzedaży, być prowadzony w modelu ajencyjnym (choć docelowo we franczyzie), a
oprócz bogatego asortymentu produktów bio miał także zawierać kącik kawowy i showroom.
Sklepy Carrefour Bio znaleźć można już we Francji i Hiszpanii. Na rodzimym rynku sieci działa już
ponad 20 tego rodzaju placówek. Francuskie Carrefoury Bio oferują nawet 4 tys. indeksów, podczas
gdy w podobnym sklepie w Madrycie sprzedawanych jest 1,8 tys. SKU.
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