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Żabka po raz kolejny z tytułem Retailer of the Year 2021  
Przyznanym głosami dostawców w kategorii Sklepy małego formatu 

 
Żabka została nagrodzona tytułem Retailer of the Year 2021 w kategorii Sklepy małego formatu. 
Nagroda została wręczona podczas tegorocznej edycji European Circular Retail Congress, 6 
kwietnia w Hotelu Hilton Double Tree w Warszawie. Wyróżnienia przyznawane dzięki głosom firm 
współpracujące z sieciami – ich dostawców, mają dla Żabki szczególne znaczenie – są wyrazem 
zaufania i uznania za satysfakcjonującą współpracę. Dla nagrodzonej firmy, otrzymanie takiego 
wyróżnienia jest zawsze ogromnym zaszczytem. 
 
Mały wielki sklep 
 
Żabka kolejny raz została laureatem prestiżowego konkursu „Retailer of the Year – Wybrany przez 
dostawców” – za rok 2021. To kolejna nagroda w kategorii Sklepy małego formatu dla sieci. 
Laureatów tegorocznej edycji ogłoszono dn. 6 kwietnia br. w Warszawie. Nagrodę w imieniu Żabki 
odebrał Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.  
 
Dostawcy doceniają 
 

Retailer of the Year to wyjątkowe wyróżnienie, bo przyznawane przez dostawców. Jest dowodem 
na to, że dostawcy uważają nagrodzoną przez siebie sieć za solidnego partnera i doceniają tę 
współpracę. Przyznanie tej nagrody wielokrotnie jednej sieci jest dowodem na to, że z Żabką warto 
współpracować i jest ona dla sieci najlepszą możliwą rekomendacją otrzymaną od producentów 
FMCG.  
 
Żabka to solidny partner 
 
Żabka jest najszybciej rozwijającą się siecią modern convenience w Polsce, mająca obecnie blisko 
8200 sklepów w całym kraju. W ubiegłym roku otworzyła 1100 nowych sklepów i ma ambicje na to, 
aby bieżący rok był jeszcze lepszy jeśli chodzi o rozwój. Ten nie byłby możliwy, gdyby nie pracownicy, 
franczyobiorcy i dostawcy sieci, który współpracują z siecią często od wielu lat, doceniając ją jako 
stabilnego, solidnego partnera, który sprawdza się od lat - również w trudnych czasach pandemii.   
 
Retailer of the Year  
 
Nagroda „Retailer of the Year – Wybrany przez dostawców” jest jedynym wyróżnieniem na polskim 
rynku przyznawanym sieciom detalicznym i hurtowym przez ich dostawców. Nagroda przyznawana 
jest w pięciu kategoriach: Nagroda główna – sieć handlowa roku, Sieci multiformatowe, 
Supermarket, Dyskonty, Sklepy małego formatu, Hurtownicy i dystrybutorzy. 
 
W każdej edycji nagroda „Retailer of the Year” jest przyznawana na podstawie badań 
przeprowadzonych przez renomowaną firmę badawczą AC Nielsen. 
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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 polskich 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. Link do Raportu Odpowiedzialności za rok 
2020: https://raportodpowiedzialnosci.zabka.pl/ 
 
_______________________ 
 
Kontakt dla mediów: 
Biuro Prasowe Żabka Polska 
e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  
tel. +48 514 877 509  
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