Rusza pierwszy Carrefour Bio w Polsce. To 900. sklep sieci
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Sieć Carrefour otworzy w piątek w Warszawie swój pierwszy sklep Bio w Polsce. Będzie to
900. placówka sieci w kraju. Punkt z żywnością ekologiczną uruchomiony został z rocznym
poślizgiem - pierwotnie miał się pojawić w stolicy na jesieni 2018 r., jednak premiera
sklepu była kilkukrotnie przekładana.
Carrefour Bio mieści się w samym centrum Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 87. Wcześniej
francuska sieć celowała w uruchomienie tego rodzaju sklepu na Powiślu, przy ul. Dobrej. Firma
oficjalnie twierdziła, że przyczyną był brak uzyskania odpowiednich zezwoleń administracyjnych na
to, by otworzyć sklep właśnie w tamtym miejscu. Mimo to w lutym 2019 r. prowadzona była
rekrutacja pracowników; potem wznowiono ją we wrześniu.
Pierwszy Carrefour Bio w Polsce posiada 153 mkw. powierzchni handlowej oraz 27 mkw. kącika
kawowego i oferuje niemal 2,5 tys. produktów. W asortymencie sklepu znalazło się 250 rodzajów
produktów świeżych, takich jak warzywa i owoce sprzedawane na wagę, mięso, ryby, a także 2200
produktów pakowanych (wina oraz inne alkohole). Na sklepowe półki trafiło także 250 produktów
marki własnej Carrefour Bio.
Nowością, niedostępną w żadnym innym sklepie Carrefour w takiej skali, będzie możliwość
zakupienia 50 produktów sypkich na wagę, wśród nich będą m.in. płatki, kasze, makarony, rośliny
strączkowe, kawa i bakalie. Carrefour zaoferuje także 24 rodzaje herbat i przypraw - produkty te

wyeksponowane zostały w szklanych słojach.
Carrefour zapewnia też, że klienci znajdą w sklepie świeżo wypiekane pieczywo oraz szeroki wybór
wędlin, serów bio, ciast i produktów garmażeryjnych, sprzedawanych w ladach tradycyjnych.
Ponadto w sklepie pojawiła się strefa produktów do makijażu. Szczególnie rozbudowana została
kategoria ekodetergentów i kosmetyków naturalnych.
W sklepie dostępna jest także strefa Food to Go, w której znajdują się przekąski, zupy, oraz bio
kanapki przygotowywane na miejscu. Dodatkowo na klientów będzie czekać świeżo mielona
ekologiczna kawa oraz świeżo wyciskane soki z owoców bio.
- Carrefour aktywnie przeciwdziała marnotrawstwu żywności i zobowiązuje się do redukcji plastiku.
Dlatego w sklepach Carrefour Bio będzie możliwość korzystania z własnych opakowań, np. przy
zakupie kawy lub produktów na wagę. Dodatkową opcją dla klientów poszukujących produktów
bezpośrednio od rolników są odbiory w sklepie zamówień realizowanych poprzez platformę
LokalnyRolnik.pl - tłumaczy biuro prasowe Carrefoura.
Otwarcie pierwszego Carrefour Bio w Polsce to element realizacji przez sieć strategii "Act for Food",
rozpisanej do 2022 r. Firma postawiła sobie za cel bycie liderem w sprzedaży eko żywności w
krajach, w których jest obecna. Przedstawiciele Carrefoura twierdzą, że dążą do "demokratyzowania
zdrowej żywności" , czyli do tego, by taka żywność stała się łatwo dostępna dla wszystkich.
- Wprowadzenie nowego formatu sklepów pod szyldem Carrefour Bio do Polski jest elementem
konsekwentnie realizowanej strategii transformacji żywieniowej. Ekologiczna oferta Carrefour
spotyka się w Polsce z uznaniem kupujących, czego dowodem jest jej dwucyfrowa dynamika
sprzedaży w skali roku - mówi cytowany w komunikacie Christophe Rabatel, prezes Carrefour
Polska. Jak zapewnia, spółka będzie rozwijać koncept Carrefour Bio i "testować sklepy w kolejnych
lokalizacjach".
Sklepy Carrefour Bio po raz pierwszy testowane były w 2013 r. we Francji. Dziś na rodzimym dla
Carrefoura rynku działa ponad 20 placówek pod tym szyldem. Carrefour Bio od kilku lat obecne jest
także w Hiszpanii, a od lata tego roku również w Belgii.
Aktualna strategia Carrefoura zakłada posiadanie najpóźniej 120 sklepów Bio najpóźniej w 2022 r.
Firma nie doprecyzowała jednak, czy chodzi jedynie o Francję, czy o wszystkie rynki, na jakich działa
grupa.
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