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Nowy sklep Supeco otwarty w Czechowicach-Dziedzicach 
 
 

Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego mogą od 25 lutego korzystać z oferty będącej 
wynikiem połączenia dyskontu i hurtowni. Carrefour otworzył dziesiąty sklep 
pod szyldem Supeco. Kolejny sklep sieci został uruchomiony w Czechowicach-
Dziedzicach.  
 
Na przestrzeni 550 metrów kwadratowych sklep oferuje asortyment około 3500  
produktów. Klienci znajdą tam zarówno produkty świeże, jak i pakowane. Dostępny jest 
także wybór kosmetyków, alkoholu i chemii domowej.  

 
Dzięki połączeniu dwóch popularnych konceptów: dyskontu i hurtowni, klienci mogą 
skorzystać z szerokiej oferty produktów w atrakcyjnych cenach. Jest ona skierowana tak 
do klientów indywidualnych, chcących zrobić codzienne zakupy, jak i do klientów 
biznesowych prowadzących działalność gospodarczą w handlu czy gastronomii, którzy 
mogą dokonać zakupów hurtowych.  
 

Z uwagi na uproszczoną aranżację sklepu, nawiązującą do klasycznych sklepów 
cash&carry, większość towarów jest sprzedawanych na paletach, niemniej jednak 
w Supeco dostępne są również pakowane produkty świeże, a także warzywa i owoce.  
 
Nowy sklep Supeco znajduje się przy Placu Targowym w Czechowicach-Dziedzicach 
i otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 07:00-21:00 oraz 10:00-17:00 
w niedziele handlowe. Sklep powstał w wyniku zamkniętego wcześniej Marketu Carrefour. 

 
Carrefour oferuje klientom możliwość zakupów w różnych formatach, kontynuując swoją 
strategię omnikanałowości,. Są wśród nich małe sklepy osiedlowe, supermarkety, 
hipermarkety, sklepy specjalistyczne oraz on-line. Ekspansja różnorodnych formatów 
sieci uwzględnia potrzeby klientów oraz perspektywy biznesowe. 
 

O Carrefour 

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 

formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, 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. Więcej: www.serwiskorporacyjny.carrefour.pl  

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

posiada około 13 000 sklepów w ponad 30 krajach. W 2020 r. Carrefour wygenerował sprzedaż w wysokości 

78,6 miliarda euro. Grupa liczy ponad 320 000 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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