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Film o polskim handlu niezależnym  

Grupa Eurocash, jako jedyna firma z Polski, razem z 26 innymi przedsiębiorstwami z całego 
świata zaangażowała się w projekt filmowy organizacji Consumer Goods Forum „Better 
Lives Through Better Business” (tłum. Lepsze życie, dzięki odpowiedzialnemu biznesowi) 
zrealizowany przez BBC StoryWorks Commercial Productions. Jego celem jest pokazanie, w 
jaki sposób firmy funkcjonujące na rynku produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i handlu 
żywności, przyczyniają się do poprawy jakości życia ludzi. Film o Eurocash (dostępny TUTAJ) 
pokazuje, że Grupa wspierając przedsiębiorczość swoich pracowników i klientów, wpływa 
na rozwój handlu niezależnego, który rozwija lokalne społeczności i regiony w Polsce. 

- Zdecydowaliśmy się na udział w tym projekcie, ponieważ zazwyczaj, gdy mówi się o 
zrównoważonym rozwoju, większość z nas myśli o kwestiach związanych z ochroną środowiska 
– o redukcji dwutlenku węgla, niemarnowaniu jedzenia, ograniczaniu zużycia surowców i 
zasobów naturalnych, ale rzadko o przedsiębiorczości, – mówi Pedro Martinho, członek 
zarządu Grupy Eurocash, Eurocash odpowiedzialny za obszar CSR. My natomiast uważamy, że 
to, co się dzieje w Polsce przez ostatnie dekady jest wyjątkowe i warte pokazania widzom na 
całym świecie. Niezależni przedsiębiorcy, w których w Grupie Eurocash wierzymy od ponad 25 
lat, mają ponad 40-procentowy udział w polskim rynku FMCG, zapewniając tym samym dostęp 
do potrzebnych produktów 35 milionom Polaków dziennie*. Zatrudniają tysiące osób, płacą 
podatki lokalnie, zapewniają regionalnym producentom kanały dystrybucji ich produktów, tym 
samym przyczyniając się do rozwoju lokalnych społeczności. Mało kto ma również świadomość, 
że handel niezależny zapewnia sprawiedliwą dystrybucję bogactw, dlaczego? Jeżeli dyskonty 
będą miały np. 90-procentowy udział w rynku, to rozwijać się będzie tylko garść 
współpracujących z nimi dużych producentów. Po drugie – podatki takich sieci zasilą tylko 
budżety wielkich miast, a zyski trafią do wąskiego grona osób – dodaje Martinho.  

W filmie o Eurocash, Luis Amaral, prezes i główny akcjonariusz firmy, tłumaczy misję Eurocash, 
jako hurtownika, który zapewnia małym niezależnym przedsiębiorcom – m.in. poprzez dostęp 
do nowych technologii i narzędzi wspierających sprzedaż – możliwość konkurowania i 
rozwijania ich przedsiębiorstw na rynku detalicznym. Dzięki temu, konsumenci mogą robić 
zakupy w nowoczesnych sklepach, w kanale, który zapewnia szeroki i konkurencyjny wybór 
produktów, niezależnie od miejsca zamieszkania. 

W filmie zobaczymy także przedsiębiorcę – Jerzego Rogalę, który prowadzi swoje sklepy na 
południu Polski. Jego placówki korzystają zarówno z zaopatrzenia, wsparcia marketingowego 
i technologicznego od Grupy Eurocash. Z drugiej strony – sprzedają produkty nabywane u 
regionalnych dostawców żywności, co pozwala zaspokajać potrzeby konsumentów, dla 
których produkty lokalne mają coraz większe znaczenie.  

https://www.youtube.com/watch?v=Yh_ZmYYAbow&list=PLFtZbyAJc5mkbxdGYjMRstpUdRBgxSrDv&index=1


The Consumer Goods Forum zaprezentowało także historię Marty Królikowskiej, która w 
wieku 23 lat zainicjowała powstanie sieci abc na kołach w Grupie Eurocash. W tym wypadku 
wspieranie przedsiębiorczości wewnątrz firmy przyczyniło się do stworzenia największej w 
Polsce sieci handlu mobilnego, która prowadzi sprzedaż produktów FMCG w małych 
miejscowościach i wsiach w Polsce, gdzie brakuje sklepów stacjonarnych.  

- Handel niezależny to najlepsza wizytówka polskiej przedsiębiorczości – i co więcej ma on 
realny wpływ na lokalne społeczności i gospodarki. Mamy nadzieję, że ten film pozwoli 
zrozumieć konsumentom, że robiąc zakupy w sklepie prowadzonym np. przez swojego sąsiada, 
przyczyniają się do tego, że wszystkim dookoła żyje się lepiej – dodaje Martinho.  

Wszystkie filmy w ramach serii ‘’Better Lives through Better Business” dostępne są tutaj:  

https://www.theconsumergoodsforum.com/better-lives-through-better-business-docuseries 

 

*dane z Raportu Odpowiedzialnej Społeczności Grupy Eurocash za rok 2020 
https://media.eurocash.pl/aktualnosci/658311/grupa-eurocash-podsumowuje-rok-epidemii-i-nowej-normalnosci-spolka-
opublikowala-raport-z-dzialalnosci-niefinansowej-za-2020-rok 

 

*** 

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów 

żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców 

prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie 

zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, 

Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben oraz Kontigo. W celu osiągnięcia skali 

odpowiedniej dla zapewnienia konkurencyjności swoich klientów, Grupa Eurocash rozwija również sieć 

własnych sklepów detalicznych. 
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