
 

 

 

Warszawa, 14 stycznia 2019 r. 

 

Zrób zakupy w Carrefour za pośrednictwem Szopi.pl.  

Innowacyjna usługa na polskim rynku e-grocery 

Carrefour, jedna z największych sieci handlowych w kraju i polski serwis 

zakupowy Szopi.pl, dający możliwość zlecania przez internet dostawy zakupów 

spożywczych do domu, nawiązali współpracę. Dzięki podpisanej umowie klienci 

serwisu zyskali dostęp do kilku tysięcy produktów z oferty Carrefour, a sieć 

uruchomiła kolejny kanał sprzedaży, zwiększając komfort robienia zakupów. 

Ten model współpracy to nowość na polskim rynku e-grocery.  

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

prawie 900 sklepów w 5 formatach oraz firma On Demand Sp. z o.o., właściciel portalu 

Szopi.pl,  który dostarcza zakupione przez internet produkty spożywcze nawet w dwie 

godziny, jako pierwsi w kraju podpisali umowę o współpracy, na mocy której kupujący 

online za pośrednictwem serwisu mogą wybierać artykuły z oferty sieci. Dedykowany 

szoper zrealizuje je w imieniu klienta w stacjonarnym sklepie Carrefour i dostarczy pod 

wskazany adres. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Carrefour i Szopi.pl to pierwsze tego 

typu działanie na rynku e-grocery w Polsce.  

- Ambicją Carrefour jest oferowanie innowacyjnych usług, które stanowią odpowiedź na 

realne potrzeby, oczekiwania i styl życia współczesnego klienta. Dlatego decydujemy się 

na wdrażanie pionierskich rozwiązań. To podejście jest kluczowym elementem strategii 

omnikanałowości, którą nasza sieć konsekwentnie realizuje w Polsce – mówi Michał 

Sacha, Dyrektor Marketingu, Digital, IT, E-commerce i Usług Finansowych Carrefour 

Polska.  Współpraca z Szopi.pl to kolejny krok na drodze dynamizacji oferty sieci, a także 

zapewnienia naszym klientom przyjemnych i praktycznych doświadczeń zakupowych bez 

względu na kanał sprzedaży, który wybiorą – dodaje.  

- Podpisana właśnie umowa jest dla nas ogromnym krokiem w rozwoju Szopi.pl. 

Jesteśmy pierwszym tego typu serwisem zakupowym w Polsce, który nawiązał 

współpracę z tak dużą siecią, jaką jest Carrefour. Dzięki niej nasi klienci zyskują dostęp 

do szerokiej oferty naszego partnera. To rewolucja na rynku e-grocery w Polsce  – mówi 

Zbigniew Płuciennik, współtwórca i CEO Szopi.pl. 

Co współpraca Szopi.pl i Carrefour oznacza w praktyce dla konsumentów? Na swojej 

stronie Szopi.pl udostępnia ofertę Carrefour w identycznej formie, jak na stronie 

internetowej sieci. Produkty są oferowane w tych samych cenach, a klienci mogą 

korzystać z promocji cenowych, które wprowadza Carrefour. Wystarczy wejść na stronę 

Szopi.pl, zrobić listę zakupów, a specjalnie przeszkolony szoper skompletuje   

i dostarczy je do domu zamawiającego. Jeżeli w danym sklepie brakuje czegoś z listy, 



 

przedstawiciel Szopi.pl kontaktuje się z klientem i uzgadnia, co kupić w zamian. Jeśli 

natomiast klient zapomniał zamówić jakiegoś produktu, to może skontaktować się  

z szoperem telefonicznie i dodać go do listy.  

Podpisana umowa o współpracy Carrefour i Szopi.pl jest pierwszą tego typu w Polsce, ale 

na świecie model ten jest popularny.  

- Duże sieci handlowe poszerzają w ten sposób swoją bazę klientów, a platformy 

zakupowe, takie jak Szopi.pl, mogą zaoferować swoim odbiorcom znacznie bogatszą 

ofertę towarów – mówi Irena Kaczor, współtwórca Szopi.pl. - Do tej pory Szopi.pl 

dostarczyło zakupy już ponad 70 tys. razy. Wypracowujemy 7 mln zł obrotu rocznie, 

zwiększając go średnio o 10 proc. miesięcznie, co świadczy o rosnącej popularności 

oferowanego przez nas rozwiązania – dodaje.  

Obecnie umowa pomiędzy Carrefour i Szopi.pl dotyczy Warszawy, ale planowane jest jej 

szybkie rozszerzenie o kolejne lokalizacje. Szopi.pl oferuje swoje usługi również w 

Krakowie i Wrocławiu, przymierza się jednak do dalszej ekspansji.  

 
 
 
Kontakt dla mediów: 

 

Carrefour Polska Szopi.pl 

 

Biuro Prasowe  

Carrefour Polska  

Tel. 22 517 22 21 

E-mail: biuroprasowe@carrefour.com 

Anna Nalewajk 

Clear Communication Group 

Tel. 602 505 703 

Mail: an@clearcom.pl  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
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.  
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