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Warszawa, 05 grudnia 2018 r. 

13 nowych sklepów i nowi partnerzy - Carrefour rozwija 

współpracę z właścicielami stacji paliw 

Carrefour Polska rozwija sieć swoich sklepów franczyzowych na stacjach paliw. 

Firma nawiązała właśnie współpracę z kolejnymi partnerami i na przestrzeni 

ostatnich dwóch miesięcy otworzyła 13 nowych sklepów na terenie całego 

kraju. Carrefour planuje dalszy dynamiczny rozwój w tym segmencie. 

Carrefour we wrześniu bieżącego roku zaprezentował na rynku nowy koncept sklepu 

franczyzowego przeznaczonego dla właścicieli stacji paliw i otworzył pierwsze 11 sklepów 

w tym modelu wspólnie z siecią Wasbruk. Teraz, firma kontynuuje rozwój nowego 

konceptu nawiązując współpracę z kolejnymi lokalnymi markami: Pit Stop (2 nowe sklepy 

uruchomione w okolicach Krakowa) oraz Petrotrans (stacja paliw w Międzyrzeczu, 

województwo lubuskie). Jednocześnie, Carrefour kontynuuje rozwój swojego konceptu 

wspólnie z Wasbrukiem - w październiku i listopadzie uruchomionych zostało kolejnych 

10 placówek, co oznacza że na stacjach paliw Wasbruk działa już 21 sklepów  

franczyzowych pod szyldem Express convenience. 

- Carrefour przygotował dla właścicieli stacji paliw bardzo konkurencyjną ofertę. Od 

wdrożenia nowego konceptu sklepu we wrześniu br., notujemy bardzo duże 

zainteresowanie współpracą, co zaowocowało już podpisaniem umów z 3 właścicielami 

sieci stacji paliw i uruchomieniem łącznie 24 sklepów na terenie całego kraju. 

Prowadzimy dalsze rozmowy i do końca roku planujemy otwarcie kolejnych nowych 

placówek - mówi Michał Florkiewicz, dyrektor sklepów convenience w Carrefour 

Polska.  

Nowy koncept sklepu franczyzowego dla właścicieli stacji paliw to połączenie 

największych atutów osiedlowego sklepu spożywczego i sklepu na stacji paliw. 

Przygotowany na sprawdzonej pomarańczowej marce Carrefour Express idealnie wpisuje 

się w trend convenience. Bogata oferta produktów, dająca możliwość zrobienia 

kompleksowych zakupów oraz stała dostępność sklepu, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, 

stanowi idealną odpowiedź na potrzeby klientów, którzy cenią wygodę, oszczędność 

czasu oraz szybki dostęp do asortymentu. 

 

Sklep na stacji paliw w modelu franczyzowym to oprócz bogatej oferty produktów i usług, 

także niezbędne wyposażenie sklepu oraz identyfikacja wizualna znanej i rozpoznawalnej 

marki. Wszystkie elementy nowego konceptu, zostają dopasowane do wielkości lokalu 

znajdującego się na stacji oraz do jego lokalizacji: osiedlowej lub tranzytowej. 
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Więcej informacji o nowym koncepcie sklepu franczyzowego dla właścicieli stacji paliw: 

https://serwiskorporacyjny.carrefour.pl/franczyza/carrefour-express-na-stacjach-paliw  

 

O Carrefour  

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 

sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych 

oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów 

handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.  

Carrefour, jako jeden ze światowych liderów handlu spożywczego, jest silną multiformatową siecią, 

która posiada 12 300 sklepów w ponad 30 krajach. Carrefour obsługuje 105 milionów klientów na 

całym świecie i wygenerował w 2017 roku sprzedaż w wysokości 88,24 miliarda euro. Grupa liczy 

ponad 380 000 pracowników, którzy pracują wspólnie, aby Carrefour został światowym liderem 

transformacji żywieniowej, oferując wszystkim klientom produkty spożywcze wysokiej jakości, 

ogólnie dostępne i w atrakcyjnej cenie. Więcej informacji na www.carrefour.com, oraz na Twitterze 

(@GroupeCarrefour) i na LinkedInie (Carrefour). 

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.  
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