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Edytorial

Guillaume de Colonges 
Prezes i Dyrektor Generalny
Carrefour Polska

Handel jest naszym powołaniem. Uważamy, że powinniśmy 

dbać nie tylko o podstawowe, codzienne potrzeby ludzi,  

ale też umożliwiać im dostęp do życia lepszej jakości.

Tymczasem możliwość zakupu i jakość życia nie zawsze idą 

w parze. To nasza rola, jako dystrybutora, poszukiwać ciągle 

nowych produktów i nowych smaków, które pozwolą naszym 

konsumentom na zrównoważoną dietę, poprawę komfortu, 

prostsze życie na co dzień - przyjemniejsze i pełniejsze. 

Nadajemy sens naszym działaniom, stawiając konsumenta  

w centrum wszelkich podejmowanych przez nas inicjatyw.

Z biegiem lat - już 20! - Carrefour stał się znaczącą marką  

w Polsce. Potwierdzając swoją pozycję dystrybutora  

w służbie klientom, zgodnie z rangą europejskiego lidera, 

Carrefour całkowicie odmienił obraz współczesnej  

dystrybucji i nadał jej dynamiki. Nasze doświadczenie daje 

nam siłę, a naszą ambicją jest dalsze odgrywanie głównej 

roli, dzięki innowacjom i wsłuchiwaniu się w głosy i marzenia 

Polaków.



Duch zespołu
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Dyrekcja Wykonawcza

Dyrekcja Generalna

1.  Jadwiga Zientara 
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

2.  Justyna Orzeł 
Dyrektor Zasobów Ludzkich

3.  Marcin Olech 
Dyrektor Marketingu , Usług i Technologii Cyfrowych

4.  Robert Noceń 
Sekretarz Generalny

5.  Ronan Martin 
Wiceprezes, Dyrektor ds. Ekspansji i Centrów Handlowych

6.  Thierry Etchemendigaray 

Dyrektor Handlowy

7.  Gilles Ballot 
Dyrektor ds. Hipermarketów

8.  François Vincent 
Dyrektor ds. Supermarketów i Sklepów Convenience

 1.  Maria Cieślikowska 

Dyrektor ds. Komunikacji Zewnętrznej i PR

 2.  Katarzyna Orlińska 

Dyrektor ds. Digitalizacji

 3.  Marcin Knapek 

Dyrektor Prawny

 4.  Suleiman Al Suleiman 

Dyrektor Serwisów

 5.  Philippe Chauvel 

Dyrektor Operacyjny Supermarketów

 6.  Armen Papazjan 

Dyrektor B2B

 7.  Marek Lipka 
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 8.  Paweł Górecki 
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 9.  Rahul Unni 
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BILANS I ZMIANY 
2016 ROK

I .

W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania klientów, 

dokonaliśmy szeregu zmian w naszych sklepach, również 

w formie ich funkcjonowania. Rozbudowaliśmy asortyment 

stawiając na wysoką jakość i różnorodność produktów, 

dbając o to, by były one oferowane w wyjątkowo atrakcyjnych 

cenach. Naszą ambicją stała się promocja zdrowia  

i zdrowego stylu życia, stąd w ofercie zapewniliśmy klientom 

szeroki asortyment produktów polskich, prozdrowotnych 

oraz pochodzenia lokalnego. Bliskość to równie istotny 

element codzienności. Dlatego w centrum uwagi stawiamy 

naszych klientów, dostawców i pracowników. 

Zdecydowaliśmy, że tak już będzie na stałe. Postanowiliśmy 

zakomunikować to klientom w Polsce, a jako sojusznika 

wybraliśmy postać samego Napoleona, który wspiera 

nas swoim autorytetem i który stał się naszym nowym 

Strażnikiem Jakości.

366 DNI ROZWOJU...
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Kluczowe liczby

2
NOWYCH

HIPERMARKETÓW
(+12 000 M KW.)

OTWARCIE

128
4

NOWYCH
SUPERMARKETÓW

URBAN

CLASSIC  
LUB PREMIUM

MOBILNA APLIKACJA
„MÓJ CARREFOUR” 
PONAD

500 000
pobrań

92%
18

265 M
1.000

120

KAMPANIA Z NAPOLEONEM
OSIĄGNĘŁA PONAD

PRODUKTÓW
„JAKOŚĆ Z NATURY”
NA KONIEC ROKU 

pozytywnych
opinii odbiorców

+30% 70%

86

ILOŚĆ KLIENTÓW

RE-OTWARCIE CENTRUM 
HANDLOWEGO MORENA

SKLEPÓW Z PORTFOLIO
PO REMODELINGU

miejsc pracy

sklepów 
franczyzowych

nowych

nowych PLN

BLISKO

PRAWIE

USŁUGA CLICK&COLLECT
DOSTĘPNA WE WSZYSTKICH

 (artykuły niespożywcze z platformy eCarrefour.pl)

HIPERMARKETACH

ZAINWESTOWANYCH
W RENOWACJĘ
I OTWARCIA SKLEPÓW



II .

W marcu 2016 roku Carrefour rozpoczął swoją największą 

kampanię marketingową w Polsce, której celem jest 

przedstawienie pozytywnych zmian wprowadzonych  

w firmie w ostatnim czasie.

Jej bohaterem został Napoleon, w którego rolę wcielił się 

znany polski aktor – Jacek Braciak. Kampania została 

poprzedzona dwutygodniową komunikacją teaserową  

w najważniejszych stacjach telewizyjnych i radiowych oraz 

na nośnikach outdoor.

Napoleon to strażnik i gwarant realizacji zobowiązań 

firmy, ujętych w „manifeście” przedstawionym w spotach 

reklamowych. W lekko humorystycznej formie „dekretów”, 

Napoleon wyjaśniał i przybliżał klientom 5 strategicznych 

dla Carrefour obszarów, jakimi są: jakość, wybór, niskie 

ceny, zdrowie oraz bliskość, zarówno poprzez dostępność 

sklepów sieci, ale co ważniejsze - bliskość w relacjach  

z klientami.

366 DNI ROZWOJU...

BONJOUR
W CARREFOUR
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Strate ia Napoleona

Oto jak Carrefour zmienia się pod czujnym okiem Cesarza 

Dominacja niskich cen

Umiemy się bić o niskie ceny,  
bo mają rządzić te najniższe! 
Nasze ceny mają być petit*!

I będę ich bronił do upadłego!  
Ja wiem, jak dać skuteczny 
odpór cenom z manią wielkości, 
a mając wsparcie promocji  
i superofert w Carrefour,  
to będzie łatwe zwycięstwo  
i bez dyskusji!

*petit – mały

Troska o zdrowie 

Ludzie rodzą się dla szczęścia. 
A co idzie w parze ze szczęściem?  
Zdrowie!

Jeśli masz apetyt na różnorodne 
produkty naturalne lub bio,  
to zdobyłem ich całkiem sporo. 
Możesz też tak dla sportu 
skoczyć na zakupy, bo sport  
to też zdrowie, a oferta 
dla aktywnych jest wprost 
magnifique*.

*magnifique – wspaniała

Walka o jakość

Przypadek nic nie zdziała.  
W Carrefour zmiany są świadomą 
strategią i tego będę dowodził.

Nieprzypadkowo ja jestem 
strażnikiem jakości i dlatego 
wszystko będzie świeże, 
korzystne dla zdrowia, tak jak 
nasze produkty „Jakość  
z natury". Słowem, rządzi jakość  
i tak już będzie toujours* i bez 
dyskusji!

*toujours – zawsze
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Wszystkie jakościowe

zmiany, których strażnikiem

jest Napoleon, podsumowaliśmy

hasłem krótkim, jednak

o wielkim znaczeniu:

Bliskość to podstawa

Głowa to właściwe miejsce dla 
serca. Dlatego wszystko robimy 
z głową i staramy się być blisko 
naszych klientów.

Na wyciągnięcie ręki. Bo liczy 
się ich wygoda i satisfaction*. 
Pracownicy naszych sklepów 
serdecznie powitają każdego  
i każdemu z serca doradzą.

*satisfaction – satysfakcja

Szeroki front  
produktów

Przez cały rok mamy różnorodną 
ofertę produktów polskich  
i lokalnych, w stałej sprzedaży 
dosłownie armia propozycji.

Nawet przychodząc  
na rekonesans, będziesz 
pozytywnie zaskoczony. 
Et voilà*. Daję cesarskie 
słowo honoru, że szturmem 
zdobędziemy twoje zaufanie.  
I bez dyskusji!

*et voilà – i już

17II .



Napoleon z Carrefour jedną  
z najlepszych polskich kampanii  
teaserowych 

19

Napoleon to postać silnie zakorzeniona  
w świadomości Polaków. Cesarz, jako 
jedyny obcokrajowiec, ma nawet swoje 
własne miejsce w hymnie narodowym. 
Skojarzenia z tą postacią są pozytywne,  
a jego związek z Francją czyni  
go naturalnym bohaterem dla kampanii 
Carrefour. Bardzo cieszymy  
się z udziału niezrównanego Jacka 
Braciaka, któremu udało się  
w humorystyczny sposób dopasować  
postać cesarza do wymagań  
współczesnego konsumenta.

Marcin Olech
Dyrektor Marketingu Carrefour Polska 

Portal nowymarketing.pl umieścił kampanię Carrefour Polska, 
której bohaterem był Napoleon, wśród pięciu najlepszych działań 
teaserowych w historii polskiej reklamy. 
„Bonjour w Carrefour” to pierwsza, w 19-letniej historii 
Carrefour Polska, kampania marketingowa o tak dużej skali 
i zasięgu. Została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich, 
teaser, zachęcał odbiorców do odgadnięcia źródła nagłego 
zainteresowania francuskiego cesarza sprawami Polski  
i odsyłał na stronę internetową www.cozamierzanapoleon.pl, 
która wzbudziła zainteresowanie prawie 5 milionów internautów, 
a każdy z nich spędzał na stronie około 5 minut. W marcu 2016 
roku kampania przeszła w swoją drugą, właściwą fazę pod 
hasłem „Bonjour w Carrefour”, podczas której Napoleon jako 
Strażnik Jakości i Niskich Cen opowiedział o zmianach, jakie 
nastąpiły w sklepach. Specjalne biuro powstało pod adresem:  
www.biuronapoleona.carrefour.pl, gdzie Internauci mogą  
znaleźć informacje o produktach, promocjach i kolejnych 
kampaniach Napoleona.

II.

Nowa kampania wizerunkowa
Carrefour



NOWE TENDENCJE
CENTRA HANDLOWE

W 2016 roku Carrefour kontynuował inwestycje  

w zwiększanie wartości posiadanych w Polsce aktywów. 

To skuteczna odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów, 

a także najemców poszukujących na rynku dobrych  

i sprawdzonych lokalizacji, które oferują nową jakość zakupów. 

Na zakończenie 2016 roku Carrefour zarządzał w Polsce  

20 centrami handlowymi o łącznej powierzchni najmu  

230 000 m kw. Spółka na przestrzeni czterech kwartałów 

minionego roku zakończyła kompleksową modernizację  

8 centrów handlowych oraz rozpoczęła modernizację 

kolejnych kilku obiektów ze swojego portfolio.

W 2016 roku Carrefour przedłużył lub podpisał ponad  

280 umów najmu na łączną powierzchnię ponad 38 000 GLA 

oraz nawiązał współpracę z nowymi markami, takimi jak: 

Costa Coffee, Briju, KiK, Tatuum, czy Greenpoint.

366 DNI ROZWOJU...
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W 2016 roku Carrefour poddał 
renowacji łącznie 7 centrów 
handlowych. Najważniejszą 
inwestycją była rozbudowa 
gdańskiej Galerii Morena. 
Modernizacji poddane zostały 
również obiekty zlokalizowane 
między innymi w Jastrzębiu Zdroju, 
Tczewie czy w Łodzi. Zyskały  
one nowy wizerunek, ich wnętrza  
zostały kompleksowo odświeżone, 
a oferta handlowo-rozrywkowa 
wzbogacona. 

Modernizacje

Carrefour 2016 23III.

Od 2014 roku poddaliśmy renowacji 15 centrów handlowych  
z naszego portfela aktywów w Polsce. Centra te zyskały nowy 
wizerunek, nowoczesność i niezbędny komfort, pomimo tego 
że należą one do pierwszej lub drugiej generacji centrów 
handlowych, które rozwijały się w Polsce na przestrzeni 
ostatnich dekad. Nowe elewacje, nowe marki i usługi, 
nowoczesne powierzchnie wspólne, rozwój rekreacji, oferty 
kulinarnej i kawiarni czy dbałość o komunikację on-line ze 
społecznością centrów, stały się ważnymi elementami tego 
programu rewitalizacyjnego. Klienci docenili te zmiany, 
potwierdzając to poprzez rosnącą liczbę odwiedzin w naszych 
galeriach. Najważniejszym projektem, który zrealizowaliśmy  
z ogromnym sukcesem w 2016 roku, było zakończenie rozbudowy 
i modernizacji Galerii Morena w Gdańsku. Wzrost odwiedzin 
galerii przekroczył 30%. W kolejnych latach, zgodnie  
z oczekiwaniami klientów, zamierzamy kontynuować inwestycje 
w modernizacje pozostałych centrów handlowych. Głównym 
celem w najbliższym czasie jest dla nas ukończenie projektu 
centrum Metropolitan Outlet w Bydgoszczy.

Ronan Martin 
Wiceprezes, Dyrektor ds. Ekspancji i Centrów Handlowych 

Carrefour Polska



THINK BIG!

Oficjalne otwarcie
Galerii Morena 

Dzięki rozbudowie i modernizacji Galeria Morena zyskała  
ponad 13 000 m kw. Klienci obiektu mają obecnie do dyspozycji 
80 sklepów popularnych i lubianych marek, nowoczesny  
food-court połączony z odkrytym, przestronnym tarasem 
z funkcją wypoczynkową, fitness club, najnowocześniejsze 
w Trójmieście kino Cinema 3D, a także wewnętrzne strefy 
zabaw dla dzieci. Dostępna jest także innowacyjna aplikacja 
mobilna z licznymi funkcjami. Galeria przeszła również 
proces całkowitego repozycjonowania - zmianie uległ 
system identyfikacji wizualnej, w tym logo, oraz strategia 
marketingowa obiektu. 

W uroczystym otwarciu Galerii Morena wzięło udział blisko 
150 najemców, przedstawicieli władz i instytucji miejskich 
oraz partnerów biznesowych Carrefour. O sukcesie inwestycji 
świadczy wzrost odwiedzin Galerii, który przekroczył 30%.

20 maja Galeria Morena, będąca największą inwestycją Carrefour 
w 2016 roku, została uroczyście otwarta dla klientów.

GDAŃSK

33 000 GLA

80

ROZBUDOWA, 
MODERNIZACJA,
REKOMERCJALIZACJA

PODSUMOWANIE INWESTYCJI:

MIASTO:

POWIERZCHNIA PO ROZBUDOWIE:

LICZBA NAJEMCÓW:

ZAKRES:

LICZBY

Carrefour 2016 25III.
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Metropolitan Outlet Bydgoszcz powstanie 
w wyniku kompleksowej modernizacji 
istniejącej galerii handlowej należącej  
do Carrefour. W pierwszej fazie zaoferuje  
17 000 m kw. powierzchni najmu dla ponad 
60 znanych marek outletowych.Ofertę 
obiektu uzupełni strefa restauracyjna, 
punkty usługowe oraz zmodernizowany 
hipermarket Carrefour. Projekt realizowany 
jest wspólnie z dwoma partnerami  
- JLL oraz Neinver.

METROPOLITAN OUTLET BYDGOSZCZ 

Najważniejsze inwestycje Carrefour 
w najbliższej przyszłości

Carrefour zaprezentował swoje najważniejsze inwestycje podczas dwóch branżowych wydarzeń  
- targów ReDI oraz targów Shopping Center Forum.

Galeria Zielone Wzgórze w Białymstoku to jeden z kluczowych 
projektów realizowanych obecnie przez Carrefour w Polsce.  
W najbliższym czasie Galeria przejdzie kompleksową 
rozbudowę i modernizację. Po przebudowie zaoferuje  
ponad 20 000 GLA dla 60 punktów handlowo-usługowych.

GALERIA ZIELONE WZGÓRZE W BIAŁYMSTOKU 

Wychodząc naprzeciw rosnącym 
oczekiwaniom klientów, Carrefour podjął 
decyzję o modernizacji fasady i wnętrza 
Galerii Gryf w Szczecinie. Firma zaplanowała 
zupełnie nową strefę gastronomiczną,  
jak również otwarcie placu zabaw i centrum 
rozrywki dla całej rodziny.

GALERIA GRYF W SZCZECINIE

W kwietniu 2016 roku odbyła się druga edycja 
Gali Carrefour Property, która zgromadziła 
ponad 150 przedstawicieli najważniejszych  
i największych najemców galerii handlowych 
Carrefour oraz potencjalnych partnerów 
biznesowych. Podczas gali po raz drugi 
rozdano nagrody Carrefour Property  
Awards. W tym roku statuetki wręczano  
w kategoriach: Największa Liczba m kw.,  
Największa Liczba Sklepów, a także 
wyróżniono czterech debiutantów, czyli 
marki, które pojawiły się w portfolio galerii 
Carrefour w 2015 roku. Wśród nagrodzonych 
najemców znalazły się takie firmy jak Media 
Expert, Kolporter, Cinema3D, Subway, 
Venezia / Unisono oraz Calypso Fitness Club.

Gala Carrefour Property



KLUCZOWY 
SEGMENT RYNKU 

HIPERMARKETY

IV .

Hipermarkety pozostają dla Carrefour kluczowym 

formatem. Spółka posiada w swoim portfolio  

86 obiektów handlowych o wielkości od 2 000 do 12 000 m kw, 

zlokalizowanych na terenie całego kraju. W 2016 roku 

Carrefour otworzył dwa nowe hipermarkety i kompleksowo 

zmodernizował 18 istniejących obiektów. Dodatkowo,  

aby zwiększyć efektywność tego formatu, firma wdrożyła 

nowe koncepty handlowe w sklepach. 

366 DNI ROZWOJU...



W po oni za różnorodnością
i nowoczesnością

W 2016 roku firma kontynuowała pracę nad rozwojem oferty 

handlowej, której filarami są nowoczesne rozwiązania, 

różnorodność produktów, wyjątkowo atrakcyjne ceny oraz 

przyjemność i komfort zakupów. Tradycyjne działy uzupełniono 

autorskimi minikonceptami, takimi jak strefa alkoholi, strefa 

słodyczy czy wędzarnia Carrefour. Do ponad 1000 artykułów 

poszerzono ofertę w dziale „Świat Zdrowia”, co znacznie ułatwiło 

Klientom dokonywanie odpowiednich wyborów żywieniowych.

W obszarze e-commerce firma wdrożyła usługę click&collect, 

która umożliwiła osobisty odbiór zamówionych uprzednio przez 

Internet produktów we wszystkich hipermarketach na terenie 

kraju.

W 2017 roku Carrefour utrzyma 
dotychczasowe tempo ekspansji  

w segmencie hipermarketów, 
otwierając dwa nowe obiekty  
w Piotrkowie Trybunalskim  

i w Galerii Północnej  
w Warszawie.

Carrefour 2016 31IV .
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Innowacyjność w każdym calu. 
Carrefour w Posnanii

Carrefour Polska otworzył w Poznaniu swój 86. hipermarket w Polsce, 
który na powierzchni ponad 7,5 tys. m kw zapewnia klientom  

bogatą ofertę prozdrowotnych i lokalnych produktów,  
a także oferuje niespotykaną przyjemność z robienia zakupów. 

Najnowszy hipermarket Carrefour 
to przykład realizacji nowej strategii 
handlowej firmy. Sklep charakteryzuje się 
nowoczesnymi rozwiązaniami  
i kompleksową ofertą, zarówno produktów 
świeżych, jak i niespotykaną dotąd 
ofertą ponad 500 produktów lokalnych, 
pochodzących z Wielkopolski. Hipermarket 
został podzielony zgodnie z koncepcją tak 
zwanych światów: Alei mody, Zakupów 
codziennych oraz Produktów tradycyjnych. 
Nowatorski, butikowy układ sklepu, 
innowacyjne minikoncepty oraz digitalizacja 
wpływają na komfort i przyjemność 
zakupów, a różnorodne i specjalnie 
wyselekcjonowane produkty dopasowane 
są do potrzeb współczesnego konsumenta.

Aleja mody to połączenie najnowszych 
trendów modowych, oferty z kategorii uroda 
oraz perfumerii. Wśród wielu propozycji 
wyróżnia się marka TEX, czyli inspirowane 
francuską modą ubrania i dodatki  
w przystępnej cenie.

ALEJA MODY 

33



Świat zakupów codziennych znajduje się w centrum sklepu, 
tak aby zapewnić klientowi szybki dostęp z obydwu wejść. 
Tutaj dostępne są produkty sezonowe, promocyjne, wybór 
produktów lokalnych i oferta wyposażenia domu.  
Konsumenci mogą wybierać także spośród bogatego 
asortymentu produktów ekologicznych, prozdrowotnych  
i certyfikowanych.

ŚWIAT ZAKUPÓW CODZIENNYCH 

W Świecie produktów tradycyjnych znajdują się autorskie 
minikoncepty, jak np. strefa alkoholi, sushi, słodycze,  
czy wędzarnia Carrefour, a także najwyższej jakości 
produkty świeże: mięso i wędliny, ryby oraz 120 odmian 
warzyw i owoców na Targu Świeżości. Ponadto, klienci 
hipermarketu mogą skorzystać z najniższych w Poznaniu 
cen na produkty lokalne i asortyment z działu zdrowie,  
a także z atrakcyjnych promocji sezonowych.

ŚWIAT PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH 
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Tworząc nowy hipermarket w Posnanii skupiliśmy się na tym,  
by zapewnić klientom prawdziwą przyjemność płynącą  
z dokonywania zakupów. Nasz innowacyjny hipermarket wyróżnia 
się nowoczesnym wyglądem, wieloma unikalnymi konceptami 
handlowymi i został podzielony na 3 inspirujące strefy, nazwane 
światami zakupów. Zależało nam również na wzmocnieniu 
innowacyjnych, digitalowych kanałów komunikacji z klientami,  
a także zaoferowaniu unikalnej oferty produktowej, wspartej przez 
bogatą ofertę produktów lokalnych oraz modowych.

Gilles Ballot  
Dyrektor ds. Hipermarketów Carrefour Polska

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 
Na terenie hipermarketu w Posnanii 
zastosowano unikalne rozwiązania 
digitalowe, znacznie podnoszące komfort 
zakupów:

•  W dziale modowym umieszczono 
elektroniczne lustro, będące swojego 
rodzaju wirtualną przymierzalnią. 
Nagranie można udostępnić w mediach 
społecznościowych, pytając znajomych  
o opinię.

•  W dziale alkoholi o dobór najlepszego 
wina dba elektroniczny sommelier, czyli 
wirtualny doradca. Pomaga on w zakupie 
właściwego trunku, w zależności od okazji, 
potraw czy upodobania klienta.

•  W sklepie znajdują się specjalne kioski,  
w których klienci mogą wyszukać  
i zamówić produkty z oferty sklepu 
internetowego eCarrefour.pl. Zamówienia 
można odebrać osobiście w punkcie usług 
finansowych lub skorzystać z dostawy 
kurierem.
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Nowe spojrzenie na handel.
Hipermarket w Wołominie

Kolejny nowy hipermarket Carrefour 
został otwarty w Wołominie. Oprócz 
znanych i sprawdzonych konceptów 

handlowych sieci znalazły się tu nowe 
rozwiązania i nowości produktowe.  

W hipermarkecie na powierzchni ponad  
4 100 m kw. klienci znajdą prawie 25 000 

produktów, a obsługę zapewnia blisko  
100 mieszkańców Wołomina i okolic.

Nowy hipermarket Carrefour mieści się w Galerii 
Wołomin. Oferuje on klientom najbardziej różnorodny 
asortyment produktów na lokalnym rynku, w tym blisko 
240 rodzajów warzyw i owoców. Dodatkowo, klienci mogą 
skorzystać z oferty działu „Kuchnie Świata” oraz działu 
produktów prozdrowotnych, w tym ponad 1200 produktów 
ekologicznych, sojowych, bezglutenowych, bez laktozy,  
a także produktów dla diabetyków. 

W sklepie dostępne jest świeżo wypiekane na miejscu 
pieczywo oraz wyroby cukiernicze, a także bogaty wybór 
wędlin i serów sprzedawanych w tradycyjnych ladach. 
Klienci poszukujący wyrobów mięsnych najwyższej jakości, 
mogą skorzystać z oferty dojrzewalni wołowiny  
oraz z własnej wędzarni Carrefour.
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JUTRO  
ZACZYNA SIĘ DZIŚ

eCARREFOUR
Świadczenie nowoczesnych usług internetowych  

i finansowych jest jednym ze strategicznych celów firmy 

Carrefour. Świadczy o tym intensywny rozwój kanału 

sprzedaży online w 2016 roku – poprzez powiększanie 

oferty produktów o oczekiwaną przez klientów żywność  

i rozszerzanie zasięgu usługi click&collect. eCarrefour.pl,  

zachowując dbałość o najwyższą jakość obsługi, będzie 

utrzymywał wysoką dynamikę zmian w najbliższych 

miesiącach, stale dostosowując się do wymagań klientów. 

366 DNI ROZWOJU...

V .



eHandel

W niecały rok po uruchomieniu sklepu internetowego eCarrefour.pl  
jego dotychczasowa oferta produktów non-food została 
rozszerzona o artykuły spożywcze. Ta usługa jest obecnie 
dostępna w Warszawie, ale docelowo dostawy obejmą największe 
miasta Polski. Wśród dostępnych 12 000 produktów znajdują się 
artykuły spożywcze suche, napoje oraz perfumeria i drogeria,  
a liczba produktów jest sukcesywnie poszerzana.

W bliskiej przyszłości asortyment zostanie wzbogacony również  
o produkty świeże, wymagające transportu samochodami chłodniczymi. 

Klienci mogą skorzystać z licznych promocji 
oraz wygodnych form płatności za towary 
takich jak: przelewy internetowe, płatność 
kartą płatniczą bądź podarunkową czy też 
gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie.  
W ramach usług dodatkowych, eCarrefour.pl  
zapewnia nie tylko transport i serwis 
zakupionego towaru, ale również utylizację 
starego sprzętu oraz realizację indywidualnych 
zamówień.

Usługa click&collect, rozwijana  
w internetowym sklepie eCarrefour.pl, 
jest dostępna we wszystkich 
hipermarketach Carrefour w Polsce. 
Klienci mogą odbierać zamówione online 
produkty niespożywcze w 86 sklepach, 
zlokalizowanych w 26 miastach,  
na terenie 16 województw. Dla klientów, 
którzy nie mogą odebrać produktu 
osobiście, eCarrefour.pl umożliwia 
skorzystanie z usługi kurierskiej  
w korzystnej i stałej cenie 9,99 zł,  
bez względu na wielkość zamówionego 
produktu oraz miejsca wysyłki.

W odpowiedzi na oczekiwania polskich klientów sieci, 
Carrefour uruchomił w Polsce pod koniec 2015 roku sklep 

internetowy eCarrefour.pl, oferujący klientom gamę 
artykułów przemysłowych, w tym: nowoczesny sprzęt 

 RTV i AGD, a także artykuły do domu i ogrodu,  
a od października 2016 roku - również artykuły spożywcze.

USŁUGA CLICK&COLLECT 

Po uruchomieniu nowej platformy 
zakupowej, Carrefour obecny jest 
w Polsce we wszystkich kanałach 
sprzedaży: od hiper- i supermarketów, 
przez sklepy osiedlowe i specjalistyczne, 
aż po handel internetowy. Rok sprzedaży 
online przyniósł zadowalające rezultaty, 
dlatego wzbogaciliśmy ofertę o produkty 
spożywcze. Jestem przekonany,  
że eCarrefour.pl odpowie na oczekiwania 
wszystkich klientów poszukujących 
satysfakcjonujących zakupów w sieci.

Leszek Dzięba
Dyrektor ds. Sprzedaży Internetowej  

Carrefour Polska
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W RYTMIE NASZYCH
CZASÓW

SUPERMARKETY

VI .

W 2016 roku Carrefour kontynuował ekspansję w formacie 

supermarketów, otwierając 12 nowych placówek na terenie 

kraju. Dodatkowo firma modernizowała istniejące sklepy, 

rozwijając w nich trzy modele handlowe: Classic, Urban 

i Premium, dopasowane do specyfiki danej lokalizacji. 

Zmodernizowano łącznie 15 supermarketów na terenie 

całego kraju. Kompleksowe zmiany obejmowały 

rozplanowanie i wystrój wnętrz, asortyment, poziom cen, 

obsługę klienta i usługi dodatkowe.
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W 2016 roku otworzyliśmy 12 nowych supermarketów.  
Nowo otwarte sklepy reprezentują wszystkie  

nasze koncepty.

121 SKLEPÓW
MARKET CLASSIC

Supermarkety mają bardzo silną pozycję na rynku. 
Klienci mogą w nich kupić wszystkie najpotrzebniejsze 
produkty codziennego użytku, jak też artykuły 
przemysłowe czy tekstylia. Co ważne, oferują znacznie 
większy wybór niż dyskonty. Carrefour jest poważnym 
graczem na polskim rynku supermarketów i tę pozycję 
chcemy wzmacniać, otwierając kolejne sklepy 
i modernizując nasze portfolio. Nasi klienci mogą 
również przystąpić do programów oszczędnościowych: 
„Karty Dużej Rodziny”, „Karty Seniora” oraz akcji 
promocyjnej „Zyskuj na okrągło”, która umożliwia zakup 
produktów codziennej potrzeby w stałej, okrągłej cenie.

François Vincent 
Dyrektor ds. Supermarketów  

i Sklepów Convenience Carrefour Polska

Dopasowane
formaty sklepowe

To tradycyjne sklepy sąsiedzkie z logo 
Market. Bogata oferta produktów świeżych 
zachęca klientów do codziennych zakupów. 
Do grupy Market Classic dołączyły sklepy
w Lesznie i Nowym Dworze Mazowieckim.

6 SKLEPÓW
MARKET PREMIUM

To sklepy z logo Market z delikatesowym 
wystrojem wnętrza i rozbudowaną ofertą  
produktów luksusowych. Zlokalizowane  
są przede wszystkim w galeriach handlowych 
lub w miejscowościach i dzielnicach,  
w których klienci poszukują artykułów  
najwyższej jakości. Ten koncept reprezentuje  
Market w Podkowie Leśnej oraz  
na warszawskiej Białołęce.

19 SKLEPÓW
MARKET URBAN

To sklep z zielonym logotypem Express. 
Punkty Market Urban otwierane są w dużych 
miastach, przy ruchliwych ulicach.  
Ich oferta jest dostosowana do potrzeb 
wszystkich, którzy chcą zrobić szybkie 
zakupy. W tym koncepcie Carrefour otworzył  
w 2016 roku sklepy m.in. w Warszawie, Łodzi, 
Starych Babicach i Grodzisku Mazowieckim.
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W rytmie naszych czasów.
Format dostosowany  

do zmieniających się potrzeb

Supermarkety Carrefour zarządzane są w większości przez kobiety  
(70% kadry), co nadaje im swoistego, unikalnego charakteru.  

Dzięki zaangażowaniu pracowników i zmysłowi handlowemu supermarkety 
oferują klientom wyjątkową atmosferę, bogaty asortyment towarów  

w atrakcyjnych cenach oraz profesjonalną obsługę,  
która wyróżnia sieć na rynku. 

15
12 OTWARĆ NOWYCH  

SUPERMARKETÓW 

REMODELINGÓW

LICZBY

Oferta Carrefour wyróżnia się przede wszystkim wysoką 
jakością oraz szerokim wyborem produktów świeżych  
i tradycyjnych. 

W supermarketach Carrefour klienci znajdą ok. 15 tysięcy 
różnych produktów, w tym szeroki wybór artykułów świeżych. 
W specjalnie wyeksponowanej strefie „Targ Świeżości” można 
wybierać spośród bogatej oferty warzyw i owoców, jak również 
wielu wysokiej jakości produktów, pochodzących od lokalnych 
producentów i rolników. Carrefour rozwija również ofertę 
alei Świat Zdrowia oraz asortyment „Kuchni Świata”. Ofertę 
handlową uzupełnia szeroki wybór chemii i kosmetyków,  
a także tekstyliów oraz produktów przemysłowych pierwszej 
potrzeby.

OFERTA PRODUKTOWA 
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W 2017 roku Carrefour planuje dalszą 
ekspansję, związaną z otwarciem 
nowych i modernizacją dotychczasowych 
supermarketów.

AMBITNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

Rok 2016 był dla Carrefour Polska czasem 
dalszego rozwoju 3 konceptów handlowych 
supermarketów: Urban, Classic i Premium 
oraz dalszej ekspansji na rynku. Dzięki 
wytężonej pracy ten rok zamknęliśmy  
z imponującym wynikiem 12 nowych otwarć 
w: Lesznie, Nowym Dworze Mazowieckim, 
Radomiu, Podkowie Leśnej, Izabelinie, 
Grodzisku Mazowieckim, Starych Babicach, 
Łodzi i 4 sklepów w Warszawie. Dodatkowo 
zakończyliśmy 15 remodelingów  
już istniejących sklepów.

Philippe Chauvel
Dyrektor Operacyjny 

Supermarketów Carrefour Polska
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Odpowiadając na wyjątkowe wyzwanie, jakim było otwarcie 
12 nowych supermarketów, Carrefour zrealizował specjalny 
program rekrutacyjny na stanowiska managerskie, bazując 
na wewnętrznych kandydatach i zewnętrznej rekrutacji. 
Dodatkowo, w związku z rozwojem oferty produktów 
spożywczych w supermarketach, firma przeprowadziła 
profesjonalne szkolenia zawodowe dla pracowników działów 
produktów świeżych - piekarnia, mięso, wędliny,  
owoce – warzywa.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW 



CARREFOUR ZAWS-
ZE BLISKO 

SKLEPY OSIEDLOWE
Carrefour Polska utrzymał dynamiczne tempo rozwoju 

sieci sklepów osiedlowych, otwierając w 2016 roku prawie  

120 punktów. Łączna liczba sklepów osiedlowych 

działających w ramach sieci sięgnęła 641. Nowe placówki 

były otwierane w całym kraju, zarówno w dużych miastach,  

jak i w mniejszych miejscowościach. W 2016 roku 

Carrefour kontynuował rozwój sieci w trzech oferowanych 

konceptach: Express convenience, Express minimarket 

oraz Globi. Wzbogaceniu uległa oferta handlowa, 

szczególnie w odniesieniu do produktów świeżych: owoców  

i warzyw, pieczywa, a także oferty artykułów prozdrowotnych 

i dietetycznych. 

366 DNI ROZWOJU...
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Sklepy franczyzowe, 
kompleksowy model 
współpracy

Koncepty sklepów 
convenience

Carrefour wyróżnia się kompleksowym podejściem  
do współpracy franczyzowej, w ramach której nie tylko oferuje 
partnerowi rozpoznawalne logo, ale przede wszystkim dba  
o budowanie współpracy opartej na wieloletnim doświadczeniu 
w handlu. 
 
Dla przedsiębiorców kooperacja ze stabilnym partnerem, 
jakim jest Carrefour, to świetny pomysł na biznes. Sprawdzony 
koncept franczyzowy, dopasowany do klienta oraz 
rozpoznawalna marka, ułatwiają odniesienie sukcesu.

163

NOWE KONCEPTY HANDLOWE
• soki świeżo wyciskane
• oferta Bistro
• gama produktów dietetycznych

To sklepy o powierzchni od 250 do 500 m kw.,  
zlokalizowane w obszarach miejskich i wiejskich.
W sklepach Express Minimarket duży nacisk położono  
na produkty świeże: tradycyjne wędliny i kiełbasy, świeże 
warzywa i owoce, czy najwyższej jakości pieczywo. 
Ponadto, w sklepie znajduje się bogaty asortyment 
produktów marki własnej i zdrowej żywności: produktów 
ekologicznych i bezglutenowych. 

EXPRESS MINIMARKET 

To samoobsługowe sklepy o powierzchni do 250 m kw., 
otwierane w lokalizacjach typowo miejskich, o dużym 
natężeniu ruchu.
Bogata oferta produktów spożywczych wzbogacona jest  
o świeżo wypiekane pieczywo, żywność ekologiczną, 
produkty bezglutenowe, produkty „Kuchni Świata” oraz  
jedzenie na wynos. W placówkach klienci znajdą również 
nowoczesny kącik kawowy z automatem do kawy oraz 
miejscem do wypoczynku.

EXPRESS CONVENIENCE 

To sklepy o powierzchni od 50 m kw., zlokalizowane 
zarówno na osiedlach mieszkaniowych, jak i w mniejszych 
miejscowościach.
Globi zapewnia obecnie szeroki i dobrze dobrany 
asortyment produktów w atrakcyjnych cenach, w tym  
bogaty wybór artykułów świeżych. W ofercie znajduje  
się ponad 450 artykułów marki własnej oraz asortyment  
produktów przemysłowych, który jest stale 
rozbudowywany. W sklepie pieczywo wypiekane jest  
na miejscu. Dodatkowo Globi oferuje również leki  
bez recepty oraz suplementy diety. 

GLOBI 

224
56

198

SKLEPY OSIEDLOWE CARREFOUR  
W POLSCE W 2016 ROKU

EXPRESS 
CONVENIENCE 

EXPRESS 
MINIMARKET

GALERIE 
ALKOHOLI 

GLOBI

LICZBY

Sklepy osiedlowe są niewątpliwie najbardziej dynamicznie 
rozwijającym się segmentem polskiego rynku.  
Za ich sukcesem stoją zmiany w zachowaniach klientów, 
którzy chcą robić codzienne zakupy szybko, po drodze  
do pracy lub domu. Carrefour dostrzega te trendy  
i inwestuje zarówno w organiczny rozwój sieci, oferując 
partnerom nowe formy współpracy, jak również  
w kompleksowe modernizacje oferowanych konceptów,  
aby jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby klientów.

Marek Lipka 
Dyrektor ds. Franczyzy i Sklepów Convenience
Carrefour Polska
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Carrefour rozwija 
model ajencyjny 

Carrefour Polska, rozumiejąc potrzeby rynku, rozwija nowy model 
współpracy dostosowany do oczekiwań partnerów 

– ajencję sklepów convenience. 

59

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich 
osób czujących w sobie żyłkę handlowca. 
Chcemy zaktywizować i zachęcić  
do działania mikro przedsiębiorców, 
a także młode osoby dopiero 
rozpoczynające swoją przygodę  
z biznesem. 
Ajencja sklepu Carrefour może pomóc  
im w postawieniu pierwszego kroku  
w działalności gospodarczej, w oparciu  
o doświadczenie lidera rynku handlu 
detalicznego. Od ponad 7 lat Carrefour 
buduje i wspiera sukces biznesowy 
swoich partnerów franczyzowych, 
zapewniając im atrakcyjne warunki 
prowadzenia sklepów  
w sprawdzonych formatach.

Marek Lipka 
Dyrektor ds. Franczyzy  

i Sklepów Convenience

Carrefour Polska

W nowym modelu współpracy ajencyjnej Carrefour jest 
głównym inwestorem – posiada prawa do lokalu i opłaca 
koszty związane z jego adaptacją i wyposażeniem.  
Ajent nie ponosi prawie żadnych kosztów inwestycji  
– jego głównym zadaniem jest prowadzenie sklepu zgodnie  
ze standardami firmy. Carrefour zapewnia atrakcyjny system 
bonusowy oraz wsparcie doświadczonego zespołu doradców. 
Ajencja Carrefour, to doskonała oferta zarówno dla osób 
posiadających doświadczenie handlowe, jak i tych, którzy 
dopiero chcą rozpocząć działalność. Renoma i popularność 
marki Carrefour zapewniają najwyższe standardy współpracy 
oraz umożliwiają znaczące zaistnienie w świadomości klientów. 

Galerie Alkoholi to sieć specjalistycznych 
sklepów z alkoholem, oferująca szeroki 
wybór produktów w atrakcyjnych cenach. 
Na koniec 2016 roku w Polsce działało  
56 sklepów pod tym szyldem, z czego  
20 stanowiły nowe otwarcia zrealizowane  
w ubiegłym roku. W planach sieci  
jest utrzymanie w 2017 roku obecnego 
tempa rozwoju Galerii Alkoholi.

VII.Carrefour 2016
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2009
otwarcie pierwszych sklepów 

franczyzowych w Polsce

2015
nagroda Best Shop dla sklepu 
convenience Plac Bankowy

2015
przejęcie sieci  
Galeria Alkoholi

2015
wprowadzenie ajencyjnego 
modelu współpracy

2016
641 sklepów franczyzowych 
w Polsce

2016
prawie 120 otwarć sklepów 
franczyzowych

2011
rozwój konceptu convenience

2013
otwarcie 100. sklepu w Warszawie 

i 400. w Polsce

2014
otwarcie 500. sklepu

historia

rozwoju franczyzy

carrefour

2009-2016
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Gala Franczyzobiorców  
Carrefour

Targi Dostawców, które odbyły się w Warszawie we wrześniu 
2016 roku były nie tylko okazją do zaprezentowania gościom 
konceptu sklepu Carrefour Express, ale także nowej aplikacji  
do składania zamówień Franet dedykowanej franczyzobiorcom. 

Uroczysta Gala, która towarzyszyła Targom Bożonarodzeniowym, 
była okazją do podziękowania franczyzobiorcom Carrefour 
za cały rok wspólnej pracy. W spotkaniu wzięło udział ponad 
450 gości, wśród których znaleźli się franczyzobiorcy oraz 
przedstawiciele działu franczyzy Carrefour. W trakcie spotkania 
wręczono nagrody sklepom, które osiągnęły najlepsze wyniki 
w kategoriach najwyższego wzrostu obrotów, najwyższej 
lojalności zakupowej oraz najlepszej jakości prowadzenia 
sklepu. 

VII.



MÓJ CARREFOUR
APLIKACJA MOBILNA 

I NOWE USŁUGI 
Urządzenia mobilne i rekomendacje pochodzące z mediów  

społecznościowych odgrywają coraz większą rolę  

w codziennych decyzjach klientów sieci handlowych,  

a smartfon towarzyszy im przy każdych zakupach. Trendy 

internetowe zmieniają się błyskawicznie, dlatego głównym 

założeniem sieci Carrefour Polska jest ich prawidłowe 

rozpoznanie i wyprzedzanie. Z tego względu, jako pierwsza 

sieć handlowa, Carrefour zdecydował o wprowadzeniu 

mobilnego programu lojalnościowego, który cieszy się 

rosnącą popularnością wśród klientów.

366 DNI ROZWOJU...

VIII .



Mój Carrefour

Ponad 500 000 pobrań od premiery  
nowej wersji aplikacji mój Carrefour.
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W dniu premiery Mój Carrefour zajął pierwsze miejsce wśród 
najchętniej ściąganych aplikacji z App Store i drugie wśród 
najpopularniejszych programów w Google Play. Analiza 
potrzeb klientów pozwoliła wprowadzić nowe rozwiązania, 
zapewniające użytkownikom szybkość, intuicyjność i wygodę 
z korzystania. Podstawową funkcją nowej wersji aplikacji 
jest program lojalnościowy, dzięki któremu użytkownicy 
mogą korzystać z unikalnych kuponów zniżkowych na zakupy 
w hipermarketach i supermarketach Carrefour. Ponadto, 
Mój Carrefour pomoże również znaleźć gazetki promocyjne, 

Nowa odsłona aplikacji mobilnej Carrefour cieszy 
się dużą popularnością wśród klientów, 
co najlepiej świadczy o zapotrzebowaniu  
na mobilny program lojalnościowy nowej generacji.  
Planujemy stałą pracę nad rozwojem tej aplikacji 
i wzbogacaniem jej o nowe elementy. Kolejnym 
etapem rozwoju aplikacji będzie personalizowana 
oferta na podstawie historii zakupów oraz 
połączenie wszystkich narzędzi lojalnościowych, 
obowiązujących w sklepach Carrefour.

Katarzyna Orlińska
Dyrektor ds. Digitalizacji Carrefour Polska
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najbliższe sklepy oraz informacje  
o aktualnych promocjach, czy konkursach. 
Do aplikacji można także przenieść 
posiadaną plastikową kartę lojalnościową 
(kartę Rodzinka, kartę Seniora lub kartę 
Pracownika) i korzystać z jej benefitów.  
Jest to pierwszy program lojalnościowy  
z mobilnymi kuponami stworzony w dużej 
sieci handlowej w Polsce.



Usłu i finansowe 

Usłu i handlowe 

Do najważniejszych usług finansowych 
oferowanych klientom możemy zaliczyć 
kartę kredytową Carrefour Visa, pożyczki 
gotówkowe oraz zakupy na raty. Nową 
usługą, wprowadzoną w 2016 roku, 
jest ubezpieczenie Super Ochrona 
oferowane do sprzętu elektronicznego. 
Usługa jest dostępna w 24 największych 
hipermarketach, a jej dalszy rozwój jest 
planowany w 2017 roku.

Pozostałe usługi finansowe dostępne  
w sklepach to: płatność rachunków 
w kasach, bankomaty, wpłatomaty, 
usługa „Płać i Wypłacaj” oraz usługa 
dynamicznego przeliczania walut (DCC).

Na terenie wszystkich sklepów Carrefour 
klienci mogą płacić za zakupy poprzez 
płatności mobilne Android Pay.

Najważniejsze usługi handlowe dostępne  
w sklepach Carrefour to: 

•  Doładowania telefoniczne najbardziej 
popularnych marek – Orange, T-Mobile, 
Heyah, NJU, Plus, Lyca Mobile, Play, 
Telegrosik

•  Startery telefoniczne T-Mobile oraz Heyah

•  Karty podarunkowe znanych marek m.in. 
Google Play, TK Maxx, Facebook, Zalando

•  Karty do płatności w internecie – 
paysafecard

•  Gry liczbowe oferowane przez Totalizator 
Sportowy dostępne w POK oraz "Lotto  
w kasach"

• Monitory reklamowe przy kasach

Elementem trwającego procesu digitalizacji 
sklepów Carrefour jest wprowadzenie 
innowacyjnych ekranów cyfrowych przy 
kasach, które są źródłem informacji dla 
klientów. Pozwala to na komunikowanie się 
z kupującymi w atrakcyjny sposób, a także 
eliminację papierowych nośników.

Monitory przy kasach działają już  
w 40 hipermarketach i 2 supermarketach.

Usłu i

Carrefour Polska jest liderem w liczbie usług oferowanych klientom 
na rynku polskim. W ofercie firmy, oprócz bogatej i różnorodnej 

gamy produktów, znajduje się również szereg usług dodatkowych, 
które stanowią odpowiedź na podstawowe potrzeby klientów.  

Należą do nich usługi finansowe i handlowe.

Za raj w Lotto
w sklepach
Carrefour

Carrefour Polska jako jedyna sieć  
hiper- i supermarketów wprowadziła 
usługę umożliwiającą klientom zakup 
zakładów Lotto bezpośrednio w kasach. 
Usługa „Lotto w kasach” dostępna jest  
w hiper- i supermarketach w Polsce.
Usługa umożliwia klientom płacącym  
za zakupy nabycie w kasie zakładów  
Lotto lub Lotto Plus zawieranych metodą 
„chybił trafił” na najbliższe losowanie.
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Pro ramy 
oszczędnościowe 

CARREFOUR POLSKA GOSPODARZEM 
CEREMONII ROZSZERZENIA
PROGRAMU KARTY DUŻEJ RODZINY

KARTA SENIORA 

Półtora roku po inauguracji Karty Dużej Rodziny  
w hipermarketach sieci Carrefour firma podjęła  
decyzję o zwiększeniu swojego zaangażowania  
w program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej rozszerzając sieć zaangażowanych  
sklepów o 90 supermarketów.

Carrefour Polska, jako pierwsza sieć w Polsce,  
wprowadził do swoich hipermarketów oraz 
supermarketów Kartę Seniora, która umożliwia  
w każdy wtorek klientom powyżej 60. roku życia  
zakupy z 10% rabatem.

KARTA DUŻEJ RODZINY 

W 2015 roku Carrefour jako pierwsza duża sieć 
hipermarketów przystąpił do programu Karty Dużej 
Rodziny, zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Każda rodzina należąca  
do programu, może korzystać w hipermarketach  
i supermarketach Carrefour ze zniżek w wysokości  
do 10% za całe zakupy.

Carrefour jest pierwszą siecią wielkiej 
dystrybucji w Polsce, która przystąpiła 
do programu Karta Dużej Rodziny. 
Obecnie do tego ważnego programu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej włączonych zostało  
90 supermarketów Carrefour,  
które dołączyły do 86 hipermarketów 
naszej sieci działających już  
w ramach tej inicjatywy. Jako firma 
odpowiedzialna społecznie jesteśmy 
wrażliwi na potrzeby polskiego 
społeczeństwa. Niezmiernie ważne jest 
zatem dla nas to, że tak wielu Polaków 
korzysta w naszych sklepach z Karty 
Dużej Rodziny, która przyczynia się  
do lepszego gospodarowania ich 
domowym budżetem.

Guillaume
de Colonges
Prezes i Dyrektor Generalny Carrefour Polska
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NOWE PRODUKTY
W 2016 roku Carrefour Polska kontynuował swoją 

strategię handlową, opartą na szerokiej i urozmaiconej 

gamie produktów, w każdym z obsługiwanych formatów: 

hiper- i supermarketów, a także sklepów osiedlowych. 

Realizacja tej strategii bazowała na rozwoju współpracy  

z polskimi wytwórcami produktów lokalnych i regionalnych, 

wprowadzeniu nowych markek w gamie produktów  

własnych, oraz przygotowaniu unikalnych ofert produktów 

sezonowych spożywczych i niespożywczych, które  

wyróżniały markę Carrefour na rynku. Podstawą wyboru 

oferty produktowej pozostawała niezmiennie - najwyższa 

jakość i jej doskonała relacja do ceny.

366 DNI ROZWOJU...
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Różnorodność produktów

Wędzarnia 
Carrefour 

Kuchnie świata, to bogaty asortyment produktów kuchni  
z różnych krajów (włoskiej, japońskiej, chińskiej, tureckiej, 
nepalskiej, hiszpańskiej, francuskiej czy meksykańskiej). 

Świat Zdrowia to bogata oferta artykułów z kategorii zdrowie 
(m.in.: bezglutenowych, sojowych czy dla diabetyków). 

Marki Premium to unikalne gamy produktów najwyższej 
jakości: 

•  Reflets de France - linia ponad 110 oryginalnych, regionalnych 
produktów kuchni francuskiej, która powstała dzięki ścisłej 
współpracy z francuskimi producentami - sery, wędliny, wina, 
konfitury, słodycze, cydr czy dania gotowe.

•  Terre d’Italia - to około 50 oryginalnych specjałów z różnych 
regionów Włoch, w tym m.in. makarony, oliwa z oliwek, 
risotto, paluszki grissini, bajgle, słodycze czy przetwory.

•  Nuestra Tierra – to najnowsza gama 13 oryginalnych 
hiszpańskich wyrobów, które dołączyły do oferty Carrefour. 
Rzemieślnicze receptury zostały stworzone przez lokalnych 
przedsiębiorców, a produkty wybrano na podstawie wysokich 
kryteriów jakościowych. Klienci znajdą w tej gamie m.in. 
oliwę, przetwory, sosy czy ryż do paelli.

Obecnie w sieci funkcjonują 23 wędzarnie 
własne, oferujące ponad 30 rodzajów  
wędlin i mięs pieczonych. Wyroby wędzarni 
cieszą się niesłabnącą popularnością  
wśród klientów i są oferowane w ponad  
460 sklepach na terenie kraju, we wszystkich 
hipermarketach Carrefour oraz w wybranych 
supermarketach i sklepach osiedlowych.

ok.  750

ponad  90
ponad 70

ponad 115

ponad 200

64

65

produktów pochodzących z rolnictwa  
ekologicznego, których aż dwie trzecie  
pochodzi z Polski

ponad 260
produktów bezglutenowych

ponad 70
produktów bez laktozy 

produktów sojowych i wegetariańskich 

produktów dla diabetyków  
bez dodatku cukru 

produktów dietetycznych suplementów  
diet / witamin, produktów dla aktywnych 

odmian owoców i warzyw dostarczanych każdego 
dnia, w tym ok. 150 pochodzących od polskich 
producentów i lokalnych dostawców 

produkty marki własnej zawierające olej palmowy 
z certyfikatem RSPO 

artykułów ekologicznych w ofercie produktów 
świeżych 

KLUCZOWE DANE 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych 
klientów, w 2016 roku rozszerzyliśmy 
asortyment z kategorii zdrowie oraz ilość 
produktów ekologicznych, regionalnych  
i lokalnych. Dodatkowo zwiększyliśmy 
asortyment alkoholi, nabiału oraz słodyczy. 
Warto nadmienić, że w ramach pracy nad 
produktami niespożywczymi, poszerzyliśmy 
gamę artykułów z kategorii dom, zabawki 
i akcesoria elektroniczne. Asortyment 
naszej marki Tex został rozwinięty w dziale 
sportowym, dziecięcym, damskim i męskim.

Thierry Etchemendigaray
Dyrektor Handlowy Carrefour Polska
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Produkty Marki Carrefour 

Produkty marki Carrefour są wytwarzane na zlecenie firmy 
Carrefour i wyróżniają się specjalnie zaprojektowaną szatą 
graficzną opakowania. 

Produkty te powstają z myślą o klientach, którzy zwracają 
uwagę na jakość, ale nie chcą przepłacać. Są tańsze od swoich 
markowych odpowiedników, przy jednoczesnym zachowaniu 
jakości, co najmniej takiej samej jak porównywalne produkty 
markowe. W 2016 roku asortyment wszystkich marek własnych 
dostępnych w sieci Carrefour wyniósł ok. 3 000 referencji,  
w takich kategoriach jak: produkty spożywcze, napoje  
i alkohole, tradycyjne produkty świeże (warzywa, owoce, sery, 
wędliny, ryby, drób, pieczywo, etc.), drogeria, perfumeria, 
produkty przemysłowe, produkty gospodarstwa domowego, 
artykuły sportowe, zabawki, artykuły sezonowe, RTV/AGD  
i tekstylia.

TEX jest marką francuską powstałą  
w 1982 roku przeznaczoną dla całej rodziny. 
Obejmuje kolekcję niemowlęce, dziecięce, 
damskie, męskie, bieliznę, obuwie, jak 
również tekstylia domowe.

Produkty te łączą ze sobą ponadczasowość 
z komfortem użytkowania, przy zachowaniu 
bardzo dobrej relacji jakości do ceny.  
W roku 2016 liczba referencji produktów TEX 
w asortymencie hipermarketów Carrefour 
Polska stanowiła ok. 49% oferowanego 
asortymentu. 

Dział tekstylny Carrefour proponuje klientom marki własne 
dedykowane różnym grupom odbiorców:

•  Produkty „Pierwszej ceny” 
oznaczone etykietą: Produkty Basic, w szerokiej gamie 
kolorystycznej oferowane w najniższej cenie w danej kategorii 
produktów.

•   Produkty „Fashion Express”  
oznaczone etykietą: Produkty kierowane do młodych 
odbiorców, alternatywa dla znanych marek sieciowych.

•    Produkty TEX 
sztandarowe dla kolekcji Carrefour, oznaczone etykietami: 
Produkty dla wymagających klientów odznaczające się bardzo 
dobrą jakością, w tym również spełniającą europejskie normy 
jakości produktów BIO, Produkty ze szlachetnych surowców 
(jedwab, wełna merynosów), Produkty innowacyjne.

Marka odzieżowa 
TEX
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Nowe marki produktów  
na wyłączność Carrefour

W 2016 roku Carrefour Polska wzbogacił asortyment marki 
własnej o dwa nowe produkty: kawę Montmartre oraz produkty 
higieny dla dzieci Nello. Obydwa produkty są dostępne  
na wyłączność w sklepach sieci Carrefour.

Nowa gama kaw Montmartre wyróżnia się specjalnie 
wyselekcjonowanymi gatunkami ziaren oraz eleganckimi 
opakowaniami podkreślającymi walory produktu. Klienci 
sklepów Carrefour odnajdą szeroki wybór kaw:  
od rozpuszczalnych po ziarniste. Bogaty wybór gwarantuje,  
że każdy wielbiciel kawy znajdzie swój ulubiony smak.  
Aktualnie w gamie Montmartre dostępnych jest 10 produktów.

Nello, to nowa gama produktów pielęgnacyjnych dla dzieci  
dostępna na wyłączność w Carrefour. Ich jakość została 
potwierdzona przez specjalistów i zaakceptowana przez 
klientów. Dodatkowo, produkty zostały przebadane 
dermatologicznie i spełniają wysokie wymagania jakościowe 
Carrefour, a także wyróżniają się atrakcyjnymi cenami.

Aktualnie oferowanych jest 8 produktów marki Nello. 
Dzięki nowoczesnemu i czytelnemu opakowaniu produkty 
przyciągają uwagę klientów i można je łatwo znaleźć na półkach 
sklepowych.

Jakość z Natury
Carrefour 

„Jakość z Natury Carrefour” to unikalna oferta produktów charakteryzujących się  
wysoką jakością i wyśmienitym smakiem. 

laboratoria, dzięki czemu konsumenci mają gwarancję 
najwyższej jakości i smaku. W 2016 roku w Carrefour pojawiły 
się nowe produkty w ofercie: pomidory malinowe i gruszki. 
Pozostałe produkty z asortymentu „Jakość z Natury Carrefour” 
to: kurczak z chowu wybiegowego, masło, sok tłoczony  
ze świeżych jabłek, twaróg, pstrąg, marchew, ziemniaki,  
cebula, jabłka, miód, a także produkty importowane:  
szynka Serrano z Hiszpanii i łosoś z Norwegii.

Dostawcy współpracujący z Carrefour przy 
produktach „Jakość z Natury Carrefour” 
troszczą się o środowisko naturalne  
i dobrostan zwierząt. Każdy z produktów, 
przed przyznaniem znaku „Jakość  
z Natury Carrefour”, przechodzi szereg 
testów jakościowych i regularnych kontroli 
przeprowadzanych przez niezależne 
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GRUSZKI I POMIDORY WZBOGACIŁY 
LINIĘ PRODUKTÓW JAKOŚĆ Z NATURY 
CARREFOUR 

CARREFOUR UDOSTĘPNIA SWOJE SKLEPY  
LOKALNYM ROLNIKOM 

Klienci sklepów Carrefour Polska mogą już 
kupić gruszki starannie wyselekcjonowanej 
odmiany konferencja, których producentem 
jest wieloletni dostawca, współpracujący  
z Carrefour od 1998 roku - Pan Piotr Korczak 
właściciel Gospodarstwa Sadowniczego  
z Mazowsza, z okolic Grójca. 

Kolejnym nowym produktem z gamy  
„Jakość z Natury Carrefour” są pomidory 
malinowe, pochodzące z tradycyjnej uprawy 
w ziemi, opartej na naturalnych metodach 
pielęgnacji i ochrony roślin. Ich dostawcą jest 
lokalny producent z Mazowsza - Pan Ireneusz 
Kloch, który dzięki swojemu wieloletniemu 
doświadczeniu i zamiłowaniu do naturalnych 
produktów i tradycyjnych metod uprawy 
warzyw, został dostawcą pomidorów  
„Jakość z Natury Carrefour”.

Poprzez tę formę współpracy firma pomaga lokalnym
producentom w sprzedaży ich owoców oraz promuje ich
gospodarstwa wśród klientów. Carrefour w 2016 roku 
zintensyfikował współpracę z dostawcami owoców miękkich, 
takich jak truskawki czy czereśnie. W minionym roku 
współpraca ta objęła znacznie większą liczbę sklepów,  
w których lokalni producenci mogli wystawić na sprzedaż
owoce na własnych stoiskach, na terenie sklepów Carrefour.

Carrefour, w ramach kampanii „Z miłości 
do Zdrowia”, wspiera lokalnych producentów 
oraz współpracuje z producentami żywności 
tradycyjnej.
 
Obecnie już blisko 400 regionalnych  
i lokalnych dostawców na stałe dostarcza  
do najbliższych sklepów Carrefour swoje 
wyroby, w tym m.in. pieczywo, warzywa  
i owoce, wędliny, mięso czy produkty mleczne.

KAMPANIA „Z MIŁOŚCI DO ZDROWIA”



Dru ie Bożonarodzeniowe Tar i 
Dostawców Carrefour pod hasłem 
rozwoju współpracy z dostawcami 

Guillaume de Colonges
Prezes i Dyrektor Generalny

Carrefour Polska

Jednym z głównych celów Carrefour w Polsce  
jest rozwój i zacieśnianie relacji z dostawcami. 
Dlatego ostatnia edycja targów była nie tylko 
okazją do zaprezentowania i wyboru najlepszej 
oferty świątecznej do naszych sklepów,  
ale także do wzajemnego wysłuchania potrzeb  
i oczekiwań oraz do zaprezentowania nowości, 
które wprowadzamy do naszej współpracy. 
W minionym roku Carrefour zaprezentował  
dostawcom innowacje w zakresie marki własnej, 
rozwiązań informatycznych, cross marketingu  
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, 
których celem jest zwiększenie efektywności 
wzajemnej współpracy oraz budowanie 
dodatkowych wolumenów sprzedaży  
w okresie przedświątecznym.

We wrześniu 2016 roku w Warszawie odbyły się drugie 
Bożonarodzeniowe Targi Dostawców Carrefour. Celem wydarzenia 

było wypracowanie najlepszej oferty świątecznej dla klientów oraz 
zaprezentowanie nowych rozwiązań w zakresie marki własnej, IT, 

marketingu oraz CSR. 

Targi po raz drugi zgromadziły największych 
partnerów handlowych spółki, kupców 
i menedżerów, a także dyrektorów 
hipermarketów i supermarketów oraz 
właścicieli sklepów franczyzowych. 

Bożonarodzeniowe Targi Dostawców 
Carrefour są wydarzeniem zamkniętym, 
na który wstęp mają wyłącznie pracownicy 
oraz dostawcy sieci. Jednocześnie jest 
to największe spotkanie z partnerami 
handlowymi, które Carrefour organizuje  
w Polsce.

Przyczynia się ono do zacieśniania 
wzajemnych relacji, zwiększenia 
atrakcyjności oferty bożonarodzeniowej 
sklepów wszystkich formatów, a tym samym 
pozytywnie wpływa na wyniki sprzedaży 
przed Świętami.
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ŁĄCZY NAS HANDEL 
LUDZIE

Carrefour Polska jest jednym z największych pracodawców  

w kraju. Od 20 lat konsekwentnie budujemy stabilne miejsce 

pracy dla specjalistów w różnorodnych dziedzinach. Dziś 

średni staż pracy w firmie wynosi aż 7 lat. W 2017 roku, ponad  

200 pracowników będzie świętowało z nami 20 lat stażu pracy 

w firmie.

Firma kieruje się zasadą „Co masz zrobić jutro, zacznij już dziś" 

- dlatego nie poprzestaje na oferowaniu miejsc pracy, 

bierze odpowiedzialność za rozwój zarówno obecnych,  

jak i przyszłych pracowników. Idziemy o krok dalej, włączając  

do strategii inwestycje w kapitał społeczny.

366 DNI ROZWOJU...
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Carrefour
dla otwartych 

Klienci sklepów Carrefour lubią mieć wybór – ulubionego sklepu, 
produktu, oferty cenowej. Firma chce zagwarantować pracownikom 
takie same możliwości. Carrefour tworzy blisko 16 000 miejsc pracy 
dla przedstawicieli 120 zawodów. Najważniejsza jest różnorodność  

– doświadczeń, kompetencji, generacji, ale pracowników łączy  
co najmniej jedno – pasja do handlu.

W 2016 roku, dzięki multiformatowemu 
rozwojowi sieci, stworzyliśmy blisko  
1000 nowych miejsc pracy na wielu 
poziomach stanowisk. 

Tworząc nowe stanowiska pracy Carrefour 
współpracujemy z partnerami lokalnymi. 
Otwarcie nowych hipermarketów  
i supermarketów pozwoliło nam 
zaproponować rozwój dla naszych 
specjalistów i nowych pracowników. 

Dzięki nowym obszarom działalności  
i innowacyjnym projektom, Carrefour  
stworzył także nowe miejsca pracy dla  
zewnętrznych ekspertów w dziedzinach  
logistyki, franczyzy, marketingu, e-commerce 
i digital. W 2016 roku około 40% nowych 
stanowisk menedżerskich obsadzili  
specjaliści spoza organizacji.

42%

34%

78%

63%

PRACOWNICY 
W WIEKU 35-45 LAT 

PRACOWNICY 
POWYŻEJ 45 LAT 

ZATRUDNIONYCH
KOBIET

KOBIETY  
NA STANOWISKACH  
KIEROWNICZYCH

LICZBY
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Profesjonalizm i pasja 

Carrefour wierzy, że na każdym stanowisku ważny jest 
profesjonalizm, dlatego wspiera rozwój kwalifikacji 
zawodowych pracowników. Firma zapewnia szkolenia 
niezbędne do pracy na obejmowanym stanowisku,  
a dla specjalistów przygotowuje dedykowane programy 
rozwijające i potwierdzające ich kompetencje. 

Smak Kariery funkcjonuje już od ponad roku. To centrum 
szkoleniowe i program, gdzie - dosłownie i w przenośni  
- spotykają się doświadczeni specjaliści i eksperci  
w obszarze handlu. Centrum oraz program Smak Kariery 
stale rozwijamy z myślą o obecnych 
i przyszłych pracownikach Carrefour. 

W handlu liczy się „tu i teraz". 
Dlatego wspieramy pracowników  
w podejmowaniu codziennych decyzji.

1 300 
200

PRACOWNIKÓW CARREFOUR WZIĘŁO UDZIAŁ 
W SZKOLENIACH W CENTRUM SMAK KARIERY

MENEDŻERÓW WZIĘŁO UDZIAŁ
W SZKOLENIACH DEDYKOWANYCH 
PRODUKTOM ŚWIEŻYM 

ponad

Z myślą o obecnych i przyszłych 
menedżerach, stworzyliśmy program  
„Apetyt na handel" w którym kształcimy 
menedżerów za pomocą mentoringu, 
staży oraz szkoleń. Biorą w nim 
udział doświadczeni pracownicy oraz 
absolwenci stawiający pierwsze kroki  
w handlu.

60 nowych menedżerów oraz dyrektorów 
wzięło udział w 6-miesięcznym 
programie menedżerskim. 

LICZBY
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Zawodowcy w Carrefour
Deficyt pracowników z potwierdzonymi 
kompetencjami zawodowymi (wędliniarz, 
piekarz, cukiernik) oraz niedostateczne 
zwaloryzowanie kształcenia zawodowego  
w Polsce zainspirowały Carrefour  
do rozwoju programu „Przepis na mistrza".  
Firma stawia w nim zarówno na podnoszenie  
kompetencji doświadczonych pracowników 
i budowanie kultury profesjonalizmu, 
jak i na tworzenie atrakcyjnej oferty dla 
młodych. 

Carrefour finansuje proces certyfikacji 
zawodowej dla doświadczonych, a nie 
posiadających certyfikatów pracowników. 

W 2016 roku  
29 pracowników uzyskało  
certyfikat czeladnika.

W 2016 roku Carrefour stworzył pionierską 
klasę patronacką w jednej z warszawskich 
szkół zawodowych. Uczniowie przez 3 lata 
będą zdobywać praktyki w hipermarketach 
Carrefour w Warszawie pod okiem 
doświadczonych pracowników. 

We wrześniu 28 uczniów oraz kadra 
pedagogiczna szkoły wzięli udział  
w warsztatach integracyjnych w Smaku  
Kariery. Gościem specjalnym był David 
Gaboriaud – ambasador Centrum Smak 
Kariery. 

ZASADY ETYCZNE CARREFOUR

•  Poszanowanie różnorodności
•  Współtworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy
•  Promowanie dialogu społecznego
•  Sprzeciw wobec mobbingu i wszelkich form dyskryminacji

•  Wybór i traktowanie dostawców w sposób obiektywny  
i lojalny

•  Budowanie przejrzystych relacji handlowych
•  Dotrzymywanie zobowiązań wobec naszych kontrahentów
•  Odrzucanie wszelkich układów oraz nieuczciwych praktyk

•  Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia
•  Ochrona majątku i zasobów firmy
•  Gwarancja poufności
•  Działania na rzecz ochrony środowiska

•  Zachowanie uczciwości w działaniach indywidualnych  
i zbiorowych

•  Dostarczanie wiarygodnych i rzetelnych danych
•  Unikanie konfliktów interesów
•  Odrzucanie wszelkich form korupcji

W Grupie Carrefour wprowadzono nowy 
Kodeks Etyki Zawodowej. Pracownicy 
kierują się nim podejmując decyzje, 
budując relacje z klientami, partnerami 
biznesowymi i współpracownikami.

X.
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Zrozumieć potrzeby 

Ułóż karierę po swojemu 

Carrefour dąży do tworzenia takich miejsc pracy, gdzie ceni 
się indywidualność na wielu płaszczyznach. Firma pracuje 
nad rozwiązaniami, które pozwalają łączyć pracę z życiem 
rodzinnym i pasjami, a także rozwija ofertę benefitów  
i świadczeń dodatkowych dla pracowników i ich bliskich, 
biorąc pod uwagę indywidualne preferencje. 

Pakiet benefitów tworzymy tak, aby spełniać różnorodne 
potrzeby pracowników i ich bliskich. Oferujemy dostęp  
do prywatnej opieki medycznej, pakietu ubezpieczeń, 
rabatów na zakupy, czy możliwości skorzystania z pakietu 
rekreacyjnego. Dodatkowo, wspieramy pracowników  
w ważnych momentach życia - narodziny dziecka, pierwsze 
kroki dzieci w szkole, czy podczas świątecznych zakupów.  

Kultura organizacyjna Carrefour oparta jest na wzajemnym 
szacunku i równym traktowaniu. Jako sygnatariusz Karty 
Różnorodności, firma aktywnie realizuje jej zasady  
na co dzień. Różnorodność jest motorem innowacji.

Carrefour buduje transparentną organizację opartą  
na delegowaniu odpowiedzialności. Firma daje solidne 
podstawy do rozwoju kariery w wielu obszarach i realizuje 
politykę mobilności, tworząc cross-formatowe ścieżki kariery. 

W 2016 roku ponad 50 pracowników zdecydowało się  
na zmianę ścieżki kariery - zmieniło dział lub Business Unit. 
Jako pierwsi w branży przełamaliśmy stereotypy – dzięki  
10 letniej współpracy z naszymi partnerami społecznymi  
– EKON i PION w Carrefour pracuje dziś blisko  
600 niepełnosprawnych, także na stanowiskach 
menedżerskich.

W firmie pracują dziś 4 generacje 
pracowników, dzięki temu możemy 
lepiej rozumieć naszych klientów. 

PONAD6300
194

NIEMAL 5 mln

PRACOWNIKÓW ZAPROSILIŚMY W 2016 ROKU  
DO COROCZNEGO BADANIA OPINII

DZIECI PRACOWNIKÓW OTRZYMAŁO WYPRAWKI 
DLA PIERWSZAKÓW W 2016 ROKU

ZŁOTYCH RABATU NA CODZIENNE ZAKUPY 
UDZIELILIŚMY PRACOWNIKOM CARREFOUR

LICZBY

X.

Multiformatowość i digitalizacja 
wymagają zapewnienia transferu 
wiedzy. 

Tworząc programy rozwoju, podnoszenia 
kwalifikacji czy też rekrutacji, Carrefour 
poszukuje rozwiązań, które bazują 
na dialogu międzypokoleniowym. 
Korzystamy z form mentoringu  
i shadowingu w codziennej pracy,  
na wielu poziomach stanowisk.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
SPOŁECZNA 

DZIAŁANIA CSR

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy 

Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie 

wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności 

oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy 

Carrefour Polska przyczyniają się do realizacji tej polityki 

poprzez programy: „STOP Marnotrawstwu", „Z miłości  

do Zdrowia" oraz „Różnorodność".

366 DNI ROZWOJU...
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STOP marnotrawstwu

Inicjatywą mającą na celu zapobieganie marnotrawstwu  
w Carrefour Polska jest program „STOP Marnotrawstwu”, 
prowadzony od 2013 roku. Jego celem jest przeciwdziałanie 
wszelkim formom marnotrawstwa, na każdym poziomie 
funkcjonowania firmy. Działania w ramach programu wspierają 
gospodarowanie odpadami, ograniczenie marnotrawstwa 
żywności, redukcję zużycia energii, optymalizację transportu  
i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Carrefour Polska 
promuje również tę ideę wśród swoich klientów i dostawców.

WSPÓŁPRACA Z BANKAMI ŻYWNOŚCI
Carrefour Polska od wielu lat współpracuje  
z Bankami Żywności, przekazując nadwyżki 
produktów spożywczych ze sklepów, a także 
angażując się w lokalne i ogólnopolskie 
zbiórki żywności. 

Od początku działalności w Polsce wszystkie sklepy Carrefour
angażują się w działania na rzecz lokalnych społeczności.
Wspieramy m.in. regionalne fundacje i stowarzyszenia, 
domy dziecka, szkoły, przedszkola, szpitale, hospicja, osoby 
potrzebujące i zagrożone wykluczeniem społecznym.

KAMPANIA AUTODIAGNOSTYK 
- WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI

Celem kampanii Autodiagnostyk jest promocja  
zrównoważonego rozwoju wśród 250 dostawców produktów  
marki własnej i umożliwienie im oceny własnych działań  
w tym zakresie. Kampania Autodiagnostyk funkcjonuje  
w Carrefour Polska od 2010 roku i obejmuje 4 etapy – samoocenę,  
przedstawienie dobrej praktyki, wizytę zewnętrznego audytora  
i obrady eksperckiego jury. Tematem kampanii w 2016 roku było 
„Wyzwanie dla dostawców – STOP Marnotrawstwu Żywności”. 
Dostawcy zgłaszali projekty przedstawiające ich zaangażowanie  
w przeciwdziałanie stratom żywności.

Zwycięzcą kampanii Autodiagnostyk 2016 
została firma Olewnik – BIS.  
W kategorii Małe Przedsiębiorstwo 
wyróżniono Spółdzielnię Ogrodniczą 
Grodzisko, zaś w kategorii Średnie i Duże 
Przedsiębiorstwo - firmę Octim.

XI.

Od 2013 roku, Carrefour wdraża kompleksowy 
plan walki z wszelkimi formami marnotrawstwa. 
Poprzez mobilizację różnych interesariuszy 
pragniemy dobrze wykorzystywać dostępne 
zasoby, minimalizując straty. Symbolizowany 
przez pszczółkę program pozwala zidentyfikować 
dobre praktyki oraz dzielić się najlepszymi 
doświadczeniami w walce z marnotrawstwem. 
Założenia strategii zrównoważonego rozwoju  
są realizowane z sukcesem, a nasi pracownicy 
mogą być dumni z wysiłków podjętych w tym celu 
przez firmę.

Robert Noceń
Sekretarz Generalny Carrefour Polska

7
SAMOCHODÓW CHŁODNI UFUNDOWANYCH  
Z GRANTU FUNDACJI CARREFOUR  
W WYSOKOŚCI 125 000 EURO

3
OGÓLNOPOLSKIE ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI  
66 TON ZEBRANYCH PRODUKTÓW

1300000 zł
WARTOŚĆ PRZEKAZANYCH PRODUKTÓW 
(PRAWIE 180 TON ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH)
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Ochrona 
bioróżnorodności

Odpowiedzialne zakupy

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu dla Carrefour Polska  
to także dbanie o środowisko naturalne poprzez przyczynianie 
się do ochrony bioróżnorodności. Podejmujemy szereg działań, 
których celem jest ochrona zasobów przyrodniczych,  
a w konsekwencji zapewnienie dobrej przyszłości dla kolejnych 
pokoleń. 

PSZCZELE HOTELE
W największych miastach w Polsce, na dachach sklepów 
Carrefour, powstają specjalne schronienia dla pszczół i innych 
pożytecznych owadów. Celem akcji jest wzmocnienie 
świadomości społecznej, dotyczącej ochrony bioróżnorodności  
i miejskiego pszczelarstwa.

PARTNERZY PROJEKTU

Carrefour zachęca klientów do odpowiedzialnych zakupów oraz 
proekologicznych zachowań wykorzystując nośniki online oraz 
informacje umieszczone w kluczowych miejscach w sklepach. 
Poprzez działania edukacyjne działamy na rzecz zwiększania 
świadomości klientów oraz pracowników w zakresie wpływu  
ich codziennych wyborów konsumenckich na środowisko 
naturalne i otoczenie.

ŚCIEŻKA KLIENTA

Głównym założeniem projektu „Ścieżka Klienta" jest zwrócenie 
uwagi klienta na kwestie marnowania żywności. W kluczowych 
miejscach w sklepie znaleźć można charakterystyczną 
pszczółkę, która informuje klienta o możliwości 
„odpowiedzialnego wyboru”. 
 

EKOAKCJE 

Na początku października w dwóch naszych sklepach 
(Wileńska i Reduta) zachęcaliśmy klientów do zmiany swoich 
konsumenckich nawyków na bardziej ekologiczne. Na specjalnie 
zorganizowanych standach, nasi animatorzy w formie gier  
i zabaw informowali o świadomej konsumpcji i zagadnieniach  
z zakresu ochrony środowiska „na co dzień”.

XI.

16 PAŹDZIERNIKA
ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI  

Z okazji Światowego Dnia Żywności 
przygotowano specjalne animacje 
edukacyjne.

20
PSZCZELICH HOTELI

Obecne czasy charakteryzuje stopniowa utrata 
bioróżnorodności. Carrefour Polska pragnie 
zwiększać swój pozytywny wpływ na otaczające 
je środowisko naturalne, wykorzystując potencjał 
swoich sklepów i ich lokalizacji. W tym celu m.in. 
skutecznie rozwijamy naszą sieć „Pszczelich 
Hoteli”.

Barbara Kowalska
Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju

Carrefour Polska
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Działania na rzecz 
ochrony klimatu

Sieć handlowa Carrefour kontynuuje w Polsce szereg
działań na rzecz ochrony klimatu, dzięki wprowadzeniu 
rozwiązań mających na celu zredukowanie emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. Wdrożono m.in energooszczędny system
wykorzystujący CO2 jako czynnik chłodniczy, wymieniono 
oświetlenie na systemy LED, a także zoptymalizowano 
transport. 

OPTYMALIZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW 

Współpraca z dostawcami pozwala uzyskać dużo lepsze wyniki, 
niż optymalizacja wyłącznie własnej sieci dystrybucji. Dlatego 
Carrefour razem z czołowymi dostawcami FMCG sukcesywnie 
pracuje nad kompletną optymalizacją wszystkich procesów 
łańcucha dostaw. Takie procesy jak załadunki w magazynach 
dostawcy, transport do magazynów Carrefour czy kompletacja, 
odbywają się dużo efektywniej, pozytywnie wpływając  
na wypełnienie środków transportu zarówno dostawców,  
jak i Carrefour.

ZMNIEJSZENIE PUSTYCH PRZEJAZDÓW

By zoptymalizować transport w sieci handlowej, który 
odbywa sie przede wszystkim w jedną stronę ― z magazynów 
regionalnych do sklepów, należy ograniczyć powroty pustych 
ciężarówek. Carrefour rozszerza współpracę z kolejnymi 
dostawcami, oferując im usługi transportowe samochodami, 
które nie mają zaplanowanej trasy powrotnej. Usługa, tzw. 
backhauling, jest rozwijana przez Carrefour od kilkunastu lat  
i optymalizuje obecnie do 30% tras powrotnych. Oznacza to 30% 
mniej pustych przejazdów na trasie ze sklepu do magazynów.

OPAKOWANIA WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Carrefour Polska rozszerza współpracę z firmą IFCO, 
dzięki której dostawcy produktów świeżych mają możliwość 
realizowania dostaw do sklepów Carrefour w opakowaniach 
wielokrotnego użytku. Dzięki temu rozwiązaniu liczba kartonów 
używanych dzisiaj przez dostawców, zostanie drastycznie 
zmniejszona. Dodatkową zaletą skrzynek systemu IFCO  
jest specjalna konstrukcja, dzięki której cyrkulacja powietrza 
podczas transportu i składowania jest prawidłowa, pozytywnie 
wpływając na jakość warzyw i owoców.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI BIO

„Gospodarowanie odpadami BIO”   
to działalność mająca na celu odzyskanie  
i zagospodarowanie odpadów organicznych.
Frakcje ulegające biodegradacji
przekazywane są do lokalnych 
kompostowni, gdzie pozyskuje się  
z nich kompost stosowany następnie  
do rekultywacji terenów zdegradowanych  
i do celów rolniczych.

XI.

147
SKLEPÓW Z SYSTEMEM LED

23
SKLEPY Z CO2 JAKO 
CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM

-4,8%
REDUKCJA WSKAŹNIKA PRZEJECHANYCH 
KILOMETRÓW NA PALETĘ PRZY DOSTAWACH  
DLA HIPER- I SUPERMARKETÓW

87
SKLEPÓW W PROJEKCIE

2600
TON ODZYSKANYCH 
ODPADÓW ORGANICZNYCH

5
SKLEPÓW KORZYSTA  
Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

LICZBY



5 kwietnia 2016 roku w siedzibie 
Carrefour Polska odbyło się 
pierwsze spotkanie Komitetu CSR 
Carrefour Polska. Celem Komitetu  
CSR jest przede wszystkim 
wzajemne wsparcie w tworzeniu 
strategii firmy opartej  
na zrównoważonym rozwoju,  
ale również wymiana informacji 
pomiędzy poszczególnymi działami 
firmy oraz usprawnienie komunikacji  
w omawianym zakresie. 

KOMITET CSR

KAMPANIA  „Z MORZA NA TALERZ”KONGRES RYBNY

SZKOLENIE DLA DOSTAWCÓW

Carrefour wzmacnia współpracę  
z kluczowymi organizacjami działającymi  
na rzecz ochrony ekosystemów wodnych.  
W 2016 roku zostaliśmy partnerem kampanii 
dotyczącej identyfikowalności produktów 
rybnych „Z morza na talerz”, zorganizowanej 
w kwietniu przez MSC Polska. Jako partner 
zachęcaliśmy naszych klientów do wyboru 
produktów pochodzących z odpowiedzialnie 
zarządzanych łowisk.

Carrefour w Polsce, jako jedyny przedstawiciel wśród sieci 
handlowych, wziął udział w Kongresie Rybnym zorganizowanym 
w marcu 2016 roku w Gdyni. Jest to doroczne spotkanie kadry 
zarządzającej branży rybnej. Wśród obecnych gości znaleźli 
się: Marek Gróbarczyk — Minister Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej, Per Sandberg ― Minister Rybołówstwa 
Norwegii, organizacje rybackie, NGO’s oraz producenci  
i dostawcy. Carrefour prezentował swoje zaangażowanie  
w panelu poświęconym gospodarce rybnej i zrównoważonemu 
rozwojowi.

W maju zorganizowaliśmy specjalistyczne 
szkolenie dla naszych dostawców (MDC  
i brand) w Centrum „Smak Kariery”. Podczas 
spotkania eksperci m.in. z Państwowego 
Instytutu Badawczego, SGGW w Warszawie  
i MSC Polska, omawiali zagadnienia związane 
ze stanem ekosystemów wodnych, metody 
certyfikacji i audytów oraz sposoby właściwej 
komunikacji z klientem. 
Szkoleniu towarzyszyła wystawa grafik WWF.
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Odpowiedzialny połów
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Zdrowie 
i dobre samopoczucie

W ramach realizowanej od kilku lat kampanii „Z miłości  
do Zdrowia”, czyli promocji zdrowego stylu życia, Carrefour Polska 

prowadzi szereg działań zachęcających klientów, pracowników 
oraz wszystkich Polaków do aktywności fizycznej. Firma angażuje 

się w organizację maratonów oraz imprez biegowych w różnych 
miastach w Polsce, a także w dużej rangi wydarzenia sportowe, 

takie jak Tour de Pologne.

IMPREZY BIEGOWE

W 2016 roku Carrefour Polska kontynuował 
współpracę z organizatorami imprez 
biegowych w takich miastach jak: Kraków, 
Wrocław, Warszawa. W ubiegłym roku  
w biegach, których sponsorem był Carrefour, 
wzięło udział blisko 20 000 biegaczy.

TOUR DE CARREFOUR

Carrefour Polska był Oficjalnym Partnerem 
klasyfikacji „Zwycięzca etapu Tour de Pologne 
UCI World”. Firma uhonorowała zwycięzców 
każdego z sześciu etapów wyścigu. W związku 
z rozpoczęciem zmagań kolarskich, Carrefour 
Polska przygotował specjalną ofertę  
promocyjną, która objęła zarówno zdrowe 
produkty spożywcze, jak i asortyment 
rowerowy.



Carrefour 2016 105XI.

ZDROWE ŻYWIENIE

Carrefour kładzie nacisk nie tylko  
na promocję sportu, ale również na edukację 
prozdrowotną ― zwłaszcza dzieci. 

W ramach prowadzonego już drugi rok 
programu „ABC Zdrowego Żywienia” 
zrealizowano szereg warsztatów 
edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania. 
W drugiej edycji programu udział wzięło 
ponad 1 000 uczniów szkół podstawowych. 
Zajęcia opracowane zostały przez Wydział 
Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji  
z SGGW w Warszawie i 7 partnerskich 
uczelni. Warsztaty odbyły się w 8 miastach  
w Polsce.

Rekrutacja została przeprowadzona 
w szkołach gminnych i świetlicach 
środowiskowych, a wśród uczestników 
w skali kraju było ponad 40% osób 
wywodzących się ze środowisk o trudnej 
sytuacji materialnej.

Szeroka gama produktów ze „Zdrowej Półki Carrefour” stanowi 
kontynuację działań sieci w zakresie promocji zdrowego 
stylu życia i prawidłowego odżywiania. Jest to specjalnie 
opracowana dla polskiego klienta oferta kilkuset produktów. 
Klienci sklepów Carrefour odnajdą bogatą ofertę produktów 
dietetycznych i dla diabetyków, żywności bogatej w składniki 
odżywcze, bio, eko, bez laktozy i glutenu. Dodatkowo,  
w asortymencie sklepów znajduje się już ponad  
300 certyfikowanych produktów ekologicznych.

Rozwój oferty produktów zdrowych oraz dalsze poszerzanie  
i promowanie dostępnego asortymentu jest jednym  
z priorytetów sieci Carrefour. Zgodnie z kampanią „Z miłości 
do Zdrowia", sieć planuje dalsze działania na rzecz edukacji 
klientów i zachęcenie ich do prowadzenia zdrowego stylu życia.

ABC Zdrowe o Żywienia

Zdrowa Półka
w Carrefour

W ciągu ostatnich lat zmieniły się 
preferencje zakupowe Polaków, 
coraz częściej chcą oni kupować 
smaczne i zdrowe produkty 
żywnościowe. Niezmienne jednak 
pozostało jedno oczekiwanie 
klientów – cena powinna być jak 
najniższa.



WYDARZENIA
I NAGRODY

Carrefour Polska regularnie angażuje się w wydarzenia, 

które mają na celu promocję zdrowego stylu życia, ważnych 

społecznie inicjatyw i francuskiej kultury. Logo sieci 

handlowej jest obecne także tam, gdzie prezentowane  

są najnowsze rozwiązania i osiągnięcia handlowe.  

Ponadto, firma Carrefour była wielokrotnie nagradzana  

w ubiegłym roku za swoje działania prowadzone w zakresie 

polityki HR, wzorową współpracę z dostawcami oraz 

kampanię marketingową z udziałem Napoleona.

366 DNI ROZWOJU...
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CARREFOUR POLSKA PRZEKAZAŁ PONAD 
320 TYS. LITRÓW WODY NA ŚWIATOWE 
DNI MŁODZIEŻY

APETYT NA FRANCJĘ W CARREFOUR

Carrefour Polska dołączył do grona firm 
wspierających Światowe Dni Młodzieży 2016.  
Z tej okazji podjął decyzję o przekazaniu ponad 
320 tysięcy butelek wody dla pielgrzymów oraz 
wolontariuszy. Główne uroczystości odbyły się 
w Krakowie, a wydarzenia towarzyszące miały 
miejsce w Warszawie.

W maju 2016 roku, dla miłośników kuchni 
francuskiej, Carrefour przygotował 
specjalną akcję tematyczną „Apetyt 
na Francję”, dzięki której konsumenci 
mogli nabyć kilkadziesiąt oryginalnych 
francuskich produktów, takich jak sery  
czy wędliny, w obniżonych cenach. 
Carrefour, chcąc przybliżyć klientom 
smaki kuchni francuskiej, oferuje w swoim 
stałym asortymencie oryginalne produkty, 
pochodzące od francuskich producentów 
m.in. marki Reflets de France, które 
dostępne są wyłącznie w sieci Carrefour. 
Produkty francuskie są częścią 
stałego asortymentu artykułów kuchni 
międzynarodowych, w sklepach Carrefour 
pod nazwą „Kuchnie Świata”. Wśród nich 
klienci mogą kupić również oryginalne 
produkty pochodzące z Włoch, Hiszpanii, 
Francji, Meksyku, a także Japonii, Indii, 
Chin i Tajlandii.

Carrefour 2016

Wydarzenia

Wyjątkowe widowisko w Teatrze Wielkim  
w Warszawie zakończyło Święto Francji 
w Polsce. Dzięki znakomitym artystom  
z Francji i Polski, widowisko było wyjątkową  
podróżą przez świat francuskiej muzyki, mody  
i filmu. Widzów bawiły tancerki Blue Bell Girls  
z legendarnego kabaretu Lido de Paris oraz 
artyści wykonujący najbardziej znane utwory 
Jean-Jacquesa Goldmana i covery innych 
francuskich przebojów w zaskakujących 
aranżacjach. Francuską modę reprezentował 
pokaz kolekcji uwielbianego przez gwiazdy  
i ekscentrycznego Jean-Charlesa de Castelbajaca, 
a sztukę filmową wyjątkowy przegląd obrazów 
Claude‘a Leloucha, który świętuje jubileusz 
50-lecia pracy twórczej. Wyjątkowy nastrój  
z małych kawiarenek znad Sekwany przywołał 
dźwiękiem akordeonu Claudio Capeo.

UROCZYSTA GALA FRENCH TOUCH 

Oferta doste,pna w wybranych sklepach  

21/09 -  03/10
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CARREFOUR PROMOTOREM INNOWACJI.  
FRANCUSKO-POLSKIE WARSZTATY  
KUCHNI MOLEKULARNEJ W WARSZAWIE 

Carrefour we współpracy z Instytutem Francuskim 
zorganizował w Warszawie warsztaty kuchni molekularnej  
z udziałem francuskiego profesora Hervé Thisa - jednego  
z twórców tego nowatorskiego gatunku sztuki kulinarnej. 
Spotkanie przeprowadzone w Centrum Smak Kariery  
w Warszawie zostało zatytułowane „Kuchnia molekularna 
i jej zastosowania”. W jego trakcie odbyła się prezentacja 
doświadczeń naukowych połączona z pokazem gotowania 
na żywo, poprowadzonym wspólnie przez prof. Hervé Thisa 
oraz jednego z najzdolniejszych kucharzy młodego pokolenia, 
francusko-polskiego szefa kuchni Davida Gaboriaud. 

Carrefour to jedna z najbardziej 
innowacyjnych firm handlowych  
w Polsce oraz na świecie. Dzięki 
naszemu bogatemu międzynarodowemu 
doświadczeniu, możemy zaoferować 
polskim klientom wiele nowatorskich 
rozwiązań handlowych, zarówno  
w zakresie oferty produktów, jak również 
wygody i przyjemności z dokonywanych 
zakupów, digitalizacji, obsługi klienta czy 
komunikacji. Dzisiaj zrobiliśmy jednak 
krok dalej zabierając naszych gości daleko 
w przyszłość. Kuchnia molekularna 
to innowacyjne doświadczenie, które 
poszerza horyzonty kulinarne i otwiera 
uczestników na zupełnie nowe doznania. 
Pokazuje ona również, że bliska 
współpraca nauki i biznesu nie jest tylko 
chwilowym trendem, lecz przyszłością 
handlu i gastronomii na świecie. Carrefour 
zamierza aktywnie uczestniczyć w tych 
przemianach, aby oferować klientom 
najlepsze zakupy na rynku.

Guillaume de Colonges 
Prezes i Dyrektor Generalny Carrefour Polska
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Tak jak kompozytor, tworzący utwór nuta  
po nucie, ma ogromne możliwości łączenia różnych 
dźwięków, tak kucharz posługujący się najbardziej 
podstawowymi związkami chemicznymi  
ma nieograniczone pole manewru w przygotowywaniu 
nowych i zaskakujących potraw. Stąd też pochodzi 
jedna z nazw nurtu kuchni molekularnej, czyli „note  
à note” (fr. nuta do nuty, czyli składnik do składnika). 
Korzystając z zaproszenia Instytutu Francuskiego 
oraz Carrefour, mogę zaprezentować moim gościom 
w Polsce kilka doskonałych symfonii smaków, które 
daje niezwykłe połączenie kuchni i nauki”.

Hervé This
Twórca gastronomii molekularnej
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1600 KSIĄŻEK W OFERCIE ECARREFOUR.PL 
NA WARSZAWSKIE TARGI KSIĄŻKI

Carrefour Polska był obecny w Strefie 
Frankofonii podczas 7. Warszawskich Targów 
Książki, które odbyły się w maju 2016 roku 
na stadionie PGE Narodowym. Odwiedzający 
stoisko firmy mogli zapoznać się z nową 
ofertą książek w asortymencie sklepu 
eCarrefour.pl. 
Na interaktywnych ekranach, odwiedzający 
mogli przejrzeć 30 kategorii i kilkadziesiąt 
podkategorii literackich. Internetowa 
platforma sprzedaży Carrefour wprowadziła 
do swojego asortymentu ponad 1600 tytułów. 

SPORT I ZDROWIE NA STOISKU CARREFOUR 
PODCZAS ŚWIĘTA FRANCJI
10 lipca 2016 roku Carrefour wziął udział  
w Święcie Francji w Parku Skaryszewskim  
w Warszawie – wydarzeniu organizowanym 
przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą. 
Strefa przygotowana przez Carrefour Polska 
cieszyła się wielkim powodzeniem wśród 
uczestników obchodów, z uwagi na dużą liczbę 
rozrywek i wspaniałą pogodę, sprzyjającą 
aktywności fizycznej. Stoisko przygotowane 
przez Carrefour zostało podzielone na trzy 
specjalne strefy, wypełnione po brzegi 
atrakcjami: zdrowotną, sportową i plastyczną.

CARREFOUR POLSKA NA TARGACH CSR
Carrefour Polska wziął udział w 6. Targach 
CSR, organizowanych przez Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to jedno 
z najważniejszych wydarzeń w Polsce, 
dotyczących biznesu odpowiedzialnego 
społecznie i dobrych praktyk kierowane  
do praktyków branży, przedstawicieli sektora 
publicznego i NGO’s. Firma zaprezentowała 
swoje działania w zakresie programów:  
STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia  
i Różnorodność.

Carrefour umocnił swój wizerunek na rynku 
centrów handlowych. Podczas targów 
Shopping Center Forum 2016, które odbyły 
się wrześniu w Warszawie, firma nie tylko 
zaprezentowała swoje najważniejsze 
inwestycje na stoisku wystawienniczym,  
ale również wzięła udział w dwóch 
kluczowych panelach eksperckich targów: 
dyskusji o przyszłości centrów outletowych  
w Polsce oraz o trendach w rozwoju stref 
restauracyjnych. Odwiedzający targi 
Shopping Center Forum 2016 zapoznali się  
z kluczowymi planami Carrefour w zakresie 
modernizacji swoich galerii w latach  
2017-2018. 

SUKCES CARREFOUR NA TARGACH
SHOPPING CENTER FORUM 

TARGI FRANCZYZA 2016

W październiku w Warszawie odbyły się  
14. Targi Franczyzy, największa franczyzowa 
impreza targowa w Polsce. Swoją  
ofertę przedstawiła rekordowa liczba  
173 franczyzodawców.  
Na stoisku Carrefour Polska pojawiło się 
wielu gości, którzy z pierwszej ręki chcieli 
dowiedzieć się, jak rozwijać działalność  
i jakie korzyści przyniesie im współpraca  
z Carrefour.
Targi Franczyza stanowią doskonałą okazję 
do bezpośrednich rozmów i pogłębiania 
wiedzy, przede wszystkim dla potencjalnych 
franczyzobiorców, ale i dla firm, które takie 
partnerstwo oferują. 
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CARREFOUR POLSKA OBRONIŁ TYTUŁ NAJLEPSZEJ SIECI 
HANDLOWEJ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY  
Z DOSTAWCAMI

Sieć Carrefour Polska po raz drugi z rzędu została 
wyróżniona nagrodą Market Roku w kategorii 
„Najefektywniejsza współpraca z dostawcami”. Konkurs 
jest organizowany od dziewięciu lat pod patronatem 
Wydawnictwa Gospodarczego.
Decyzję o wyróżnieniu sieci Carrefour podjęło 40-osobowe 
jury, w skład którego weszli prezesi i dyrektorzy 
największych firm z sektora FMCG w Polsce. Nagroda 
została przyznana za budowanie przez firmę partnerskich 
relacji z dostawcami i otwartość na ciągłe poszerzanie 
oferty.

ROBERT NOCEŃ  
OSOBOWOŚCIĄ HANDLU 2016 ROKU

19 maja 2016 roku w poznańskim Starym Browarze odbyło 
się XVIII Wiosenne Ogólnopolskie Spotkanie Czołowych 
Postaci Świata FMCG i HoReCa, którego głównym punktem 
było rozdanie prestiżowych nagród Hermesa. Podczas 
uroczystej gali Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour 
Polska, otrzymał nagrodę Osobowość Handlu 2016 roku,  
w uznaniu zasług dla rozwoju handlu wielkopowierzchniowego 
w Polsce, w tym wdrożenie na polskim rynku nowych 
konceptów hipermarketów Carrefour oraz licznych innowacji 
dla tego formatu w 2015 roku.

DWIE NAGRODY MIXX AWARDS 
DLA KAMPANII NAPOLEONA

Kampania Carrefour Polska i Saatchi&Saatchi, której 
bohaterem jest Napoleon, otrzymała dwie brązowe statuetki 
w konkursie agencji reklamowych i domów mediowych MIXX 
Awards 2016. Kategorie, w których tryumfowała kampania 
to Brand Awareness and Positioning oraz Cross-Media 
Integration.

Na rody

Jestem niezmiernie dumna,  
że nasz projekt „Przepis  
na mistrza” został doceniony 
przez kapitułę konkursu HR 
Innovator 2016 i zwyciężył 
w kategorii firm z kapitałem 
zagranicznym. Wierzę,  
że inwestycja w rozwój zarówno 
młodzieży, jak i naszych 
pracowników w zawodach,  
takich jak wędliniarz,  
czy cukiernik przyczyni się  
do zmiany wizerunku kształcenia 
zawodowego w Polsce oraz 
wzmocni pozycję Carrefour 
Polska jako solidnego pracodawcy 
i firmy odpowiedzialnej 
społecznie.

Justyna Orzeł
Dyrektor Zasobów Ludzkich 

Carrefour Polska

„PRZEPIS NA MISTRZA”, NAGRODA HR INNOVATOR  

HR NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PO RAZ TRZECI 

Firma Carrefour otrzymała prestiżową nagrodę 3. edycji 
konkursu HR Innovator za stworzenie projektu „Przepis  
na Mistrza”, którego celem jest aktywizacja i rozwój zawodowy 
obecnych i przyszłych pracowników, w tym także uczniów  
i absolwentów szkół zawodowych oraz uczniów gimnazjum. 
Przyznana nagroda to dowód uznania dla firmy Carrefour, 
która tworzy oraz realizuje innowacyjne projekty w zakresie 
zarządzania zasobami ludzkimi.

17 listopada, podczas gali HR Awards Ceremony, po raz trzeci  
z rzędu otrzymaliśmy certyfikat HR Najwyższej Jakości. Polskie 
Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami doceniło naszą firmę 
za budowanie dialogu międzypokoleniowego. Najlepszym 
przykładem takich działań jest Carrefour Posnania – w kadrze 
zarządzającej znaleźli się zarówno doświadczeni pracownicy, 
jak i młodzi absolwenci programu Apetyt na Handel. W imieniu 
Carrefour statuetkę odebrała Justyna Orzeł, Dyrektor Zasobów 
Ludzkich.
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Ten raport jest interaktywny. Ściągnij darmową 
aplikację "Carrefour 2016 - raport roczny", 
zeskanuj stronę oznaczoną tą ikoną i poznaj 
dodatkowe materiały ukryte w raporcie.


