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2018
Rok pełen wyzwań
dla Carrefour i świata
polskim rolnikom ekologicznym mogliśmy przyczynić
się do rozwoju tej gałęzi rodzimej produkcji rolnej,
która wymaga największego wsparcia. Z tego samego
powodu powołaliśmy Koalicję na rzecz Rozwoju Rynku
Żywności Bio, by połączyć siły kilku podmiotów w celu
edukacji konsumentów i rolników oraz likwidowania
barier systemowych, które hamują rozwój rolnictwa
i przetwórstwa BIO w Polsce.

Grupa Carrefour jako firma odpowiedzialna społecznie
postanowiła stawić czoła narastającym problemom
doby masowej konsumpcji: zmianom klimatycznym
i potrzebom związanym ze zdrowiem i transparentnością
produktów. Z myślą o naszych klientach przygotowaliśmy
strategię transformacji żywieniowej, którą ogłosiliśmy
na początku 2018 roku. Stała się ona odpowiedzią na
globalne wyzwania w handlu, w centrum stawiając takie
zagadnienia jak: bezpieczeństwo żywności, pochodzenie produktów, poszanowanie środowiska naturalnego
oraz relacje ze środowiskiem rolniczym.

W obszarze CSR szczególną uwagę poświęciliśmy
działaniom na rzecz planety – od redukcji plastiku
w opakowaniach marki własnej, poprzez wspieranie
Koalicji 5 Frakcji w obszarze efektywnej gospodarki
odpadami, aż po inicjatywy realizowane z Bankami
Żywności na rzecz ograniczania marnotrawstwa jedzenia.

Strategię Grupy Carrefour przełożyliśmy w Polsce
na bardzo konkretne działania w zakresie naszej
oferty produktowej w sklepie, edukacji pracowników
oraz relacji z dostawcami – a wszystko pod hasłem
„Wszyscy zasługujemy na najlepsze”.

„W 2018 roku naszymi sojusznikami
w transformacji żywieniowej stali się
także rolnicy, dostawcy i środowiska
działające na rzecz wysokojakościowej
żywności”.

Zapraszam do śledzenia mojego wideobloga!
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Równocześnie w 2018 roku kontynuowaliśmy
w Carrefour budowę omnichannelowego środowiska
zakupowego, tak aby ułatwić naszym klientom robienie
zakupów i wzmacniać ich pozytywne doświadczenia
zakupowe. Znacząco rozszerzyliśmy ofertę
Carrefour Marketplace i e-grocery, zasięg usługi
Scan&Go w hiper- i supermarketach oraz click&collect,
testując to rozwiązanie w sklepach osiedlowych.
Sam format franczyzowy zanotował dynamiczny
rozwój. Powstało ponad 100 nowych sklepów, w tym
supermarkety oraz placówki dopasowane do potrzeb
stacji benzynowych. W sklepach osiedlowych wdrożone
zostały także kasy samoobsługowe.

Naszym kluczowym programem stał się Act For Food,
którego głównym celem jest to, aby każdy z naszych
klientów miał dostęp do wysokojakościowej żywności
w przystępnej cenie. Dzięki temu m.in. rozbudowaliśmy
tzw. Zdrową Półkę z gwarancją najniższej ceny, zapewniliśmy produkty BIO ze zniżką 10 procent, wprowadziliśmy nowe gamy produktów marki własnej Jakość
z Natury Carrefour oraz zagwarantowaliśmy – dzięki
kontraktom farmerskim – dostawy świeżych warzyw
prosto z pola do naszych sklepów. Nasi pracownicy
poprzez ogromną liczbę szkoleń, spotkań i degustacji
stali się ekspertami w dziedzinie zdrowego jedzenia,
pomagając tym samym w realizacji naszego celu,
by uczynić z Carrefour lidera transformacji żywieniowej
i demokratyzacji BIO w Polsce i na świecie.

Wszyscy zasługujemy na najlepsze – tak najkrócej
mogę podsumować dążenia Carrefour w 2018 roku,
zachęcając Państwa do lektury naszego raportu.

W 2018 roku naszymi sojusznikami w transformacji
żywieniowej stali się także rolnicy, dostawcy i środowiska działające na rzecz wysokojakościowej żywności.
Dzięki grantom przyznanym przez Fundację Carrefour

Prezes Carrefour Polska
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1
Transformacja
żywieniowa
Carrefour, chcąc zapewnić swoim klientom
najwyższy komfort konsumpcji, dąży
do uzyskania pozycji światowego lidera
transformacji żywieniowej. Firma, dostrzegając
rosnącą wiedzę i oczekiwania konsumentów
w zakresie zdrowego odżywiania
i zbilansowanej diety, pragnie zagwarantować
im stały dostęp do produktów spożywczych
wysokiej jakości i w przystępnych cenach,
w tym świeżych warzyw i owoców od zaufanych,
lokalnych dostawców oraz certyfikowanych
produktów BIO.
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Transformacja
żywieniowa

Transformacja żywieniowa
to wyzwanie XXI wieku
W 2050 roku ludzkość będzie się zmagać z problemami na nienotowaną do tej pory
skalę. Radykalna zmiana metod produkcji, dystrybucji i konsumpcji staje się więc
koniecznością. Leży ona w interesie wszystkich ludzi poszukujących wysokojakościowej
i bezpiecznej żywności, wytwarzanej z szacunkiem dla środowiska i producentów.

Promowanie transformacji
żywieniowej to misja Carrefour.

Wyzwanie demograficzne
a problemy:
•
•
•
•
•
•

nadmiernego połowu ryb,
degradacji gleby,
zmiany klimatu,
walki o wodę,
deforestacji,
stałego wzrostu urbanizacji na świecie.

9,5
według prognoz
właśnie tyle miliardów
ludzi będzie trzeba
wyżywić w 2050 roku

2
już tyle miliardów ludzi
zmaga się z otyłością
lub nadwagą

Promowanie transformacji
żywieniowej to misja
Carrefour!
8
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1/3
taka ilość produkowanej
na świecie żywności
jest marnowana

Transformacja żywieniowa

Transformacja żywieniowa
elementem strategii Carrefour
Na początku 2018 roku Carrefour ogłosił ogólnoświatowy plan „Carrefour 2022”,
którego kluczowym elementem jest strategia transformacji żywieniowej.

S

trategia zakłada odejście od masowej dystrybucji
na rzecz oferowania wysokojakościowej żywności.
Carrefour zamierza pomóc konsumentom
w koniecznej zmianie nawyków żywieniowych poprzez
edukację oraz zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o sprzedawanych produktach. Celem Carrefour
jest bycie światowym liderem tej zmiany.

Transformacja żywieniowa
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filarów transformacji żywieniowej

Lider oferty BIO  Dostępność oferty wysokiej
jakości dzięki produktom
marki własnej

 Zaoferowanie najlepszego
lokalnego marketplace

Lider smaku

Pierwszy e-retailer 
spożywczy

Dbałość o lepsze
procesy produkcji
żywności

Katalizator innowacji
technologicznych dla żywności

Fragment manifestu Alexandre’a
Bomparda, Prezesa Grupy Carrefour
Transformacja naszego modelu żywienia
jest z pewnością jednym z głównych
wyzwań. Dzięki lepszej kontroli łańcucha
dostaw żywności, od produkcji
do konsumpcji, możemy ograniczyć
straty o 1,3 miliarda ton rocznie.
Zmieniając naszą dietę, możemy
zmniejszyć wpływ produkcji żywności
na środowisko naturalne i poprawić los
zwierząt. Modyfikując model ekonomiczny,
sprawimy, że produkcja stanie się
opłacalna dla rolników. Jednocześnie
zadbamy także o własne zdrowie.

Zobowiązania Carrefour wobec
interesariuszy

od 2018 roku, upowszechnianie żywności ekologicznej,
promocja produktów lokalnych i regionalnych czy
długofalowe wsparcie dla rolników zainteresowanych
przekształceniem upraw na ekologiczne.

W Polsce transformacja żywieniowa jest realizowana
poprzez liczne zobowiązania, które zostały zaprezentowane przez Guillaume’a de Colonges’a, Dyrektora Wykonawczego na Europę Połnocną i Wschodnią, oraz przedstawicieli Zarządu Carrefour Polska podczas konferencji
dla interesariuszy w marcu 2018 roku. Wśród nich znajdują się m.in. realizowanie planu rolnictwa ekologicznego
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Wydarzenie było również okazją do zaprezentowania
dokonań sieci w 2017 roku, w tym efektów realizowanej
strategii omnikanałowości czy działań podejmowanych
w ramach strategii zrównoważonego rozwoju.
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Act 5.

Act 7.

Koniec z klatką

Kontrola jakości i smaku

Wycofanie ze sprzedaży w swoich sklepach
w Polsce jaj z chowu klatkowego do 2025 roku.

Zapewnienie klientom wysokiej jakości produktów marki własnej, które poddawane są testom
konsumenckim oraz monitorowane przez niezależne laboratoria. Ponadto sieć uruchomiła proces
optymalizacji składów produktów i w 2018 roku
wycofała z nich już 83 ze 100 składników zadeklarowanych do usunięcia.

Act 6.

Sztuka w ośmiu Actach
Act For Food to konkretne działania na rzecz lepszego jedzenia.
W 2018 roku Carrefour Polska wprowadził osiem takich działań, tzw. actów.

Act 1.

Act 3.

Zdrowa Półka

Wegański wybór

Rozwój konceptu Zdrowa Półka, którą
tworzy już 2000 produktów, w tym artykuły
dla diabetyków, ekologiczne, sojowe,
bezglutenowe czy bez laktozy.

Rozwój oferty produktów powstałych
na bazie składników pochodzenia roślinnego.
Obecnie znajduje się w niej 250 artykułów
spożywczych oraz ponad 80 kosmetyków
spełniających wymagania wegan.

Act 2.

Jakość z Natury Carrefour
Rozwój marki Jakość z Natury Carrefour,
którą tworzą w pełni identyfikowalne i wytwarzane z poszanowaniem środowiska produkty
pochodzące od sprawdzonych lokalnych
dostawców, kontrolowane na każdym etapie
produkcji, bez GMO.

Act 8.

Nasza Wędzarnia
Zagwarantowanie klientom najwyższej jakości
wędlin i wędzonek z Naszej Wędzarni, do produkcji
których sieć wykorzystuje wyłącznie wyselekcjonowane mięso od polskich dostawców oraz
naturalne składniki bez dodatku barwników.

Act 4.

BIO w lepszej cenie

Kontrakty farmerskie

Zagwarantowanie klientom dostępu do szerokiej
gamy produktów BIO w przystępnych cenach
poprzez wprowadzanie nowych artykułów marki
Carrefour BIO oraz świeżych produktów ekologicznych. Aby zachęcić klientów do korzystania
z oferty BIO, sieć zapewnia 10 procent rabatu
na produkty marki Carrefour BIO z aplikacją
Mój Carrefour oraz w sklepie internetowym.
Równocześnie do sprzedaży w dwóch hipermarketach w Katowicach i Bydgoszczy wprowadzono pierwsze pieczywo BIO własnej produkcji.

Promowanie krajowych i lokalnych producentów.
Carrefour Polska podpisuje z polskimi rolnikami
specjalne umowy roczne na dostawę świeżych
warzyw i owoców produkowanych specjalnie
dla sieci.
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Act For Food nad Wisłą
Założenia zarówno strategii transformacji żywieniowej,
jak i programu Act For Food były prezentowane
środowisku biznesowemu spółki podczas spotkań
z udziałem Prezesa Zarządu Carrefour Polska,
Christophe’a Rabatela. Wrześniowa konferencja była
również okazją dla przedstawicieli mediów, środowiska
rolniczego oraz naukowego do poznania planów firmy,
takich jak: otwarcie pierwszego sklepu Carrefour BIO,
zmiany w ofercie marek własnych i produktów świeżych
oraz wspieranie polskiego rolnictwa ekologicznego.
Z kolei listopadowe spotkanie przybliżyło kluczowym
dostawcom sieci działania Carrefour podejmowane
w odpowiedzi na globalne wyzwania i ich wpływ
na realia biznesowe.

Wyzwanie Act For Food
dla pracowników
Pracownicy Carrefour Polska mieli okazję lepiej poznać
strategię transformacji żywieniowej oraz programu Act
For Food dzięki działaniom edukacyjno-promocyjnym.

Act For Food
to konkretne działania
W odpowiedzi na globalne wyzwania, a także oczekiwania konsumentów,
którzy chcą odżywiać się lepiej, Carrefour wprowadził Act For Food,
czyli program na rzecz lepszego jedzenia, smaku i jakości.

P

żywności, poprzez logistykę, aż po dostępność
produktów w sklepach oraz dialog z klientami.

rogram Act For Food przekłada się na szereg
konkretnych działań prowadzonych we wszystkich krajach, w których obecny jest Carrefour,
podejmowanych w celu poprawy jakości produktów
dostępnych w sklepach sieci. Wyrazem tej filozofii jest
nowe hasło reklamowe sieci – „Wszyscy zasługujemy
na najlepsze”.

Korzyści dla polskich konsumentów
Kampania Act For Food ruszyła w Polsce we wrześniu
2018 roku. Materiały na jej temat pojawiły się
w telewizji i internecie, a także w kanałach komunikacyjnych Carrefour, czyli w gazetkach handlowych
i sklepach. Sercem kampanii Act For Food jest podstrona
internetowa, która stanowi dla świadomych konsumentów kompendium wiedzy na temat transformacji żywieniowej. Dostępna jest pod adresem
actforfood.carrefour.pl i zawiera szczegółowy opis
poszczególnych działań w Polsce i w innych krajach.

Realizując strategię transformacji żywieniowej poprzez
Act For Food, Carrefour podjął globalne wyzwania,
które stoją przed handlem: bezpieczeństwo żywności,
pochodzenie produktów, poszanowanie środowiska
naturalnego oraz relacje ze środowiskiem rolniczym.
To wiąże się z koniecznością zmiany modelu funkcjonowania firmy na każdym jej poziomie – od produkcji

Kliknij po więcej
Sercem kampanii AFF jest podstrona internetowa actforfood.carrefour.pl.
To kompendium wiedzy na temat transformacji żywieniowej.
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Dla menedżerów opracowano pakiet materiałów
komunikacyjnych do wykorzystania podczas spotkań
z pracownikami. W sklepach, a także w centrali firmy
zostały wywieszone tablice informacyjne z treściami
edukacyjnymi i przepisami kulinarnymi. Zwieńczeniem
działań edukacyjnych wśród pracowników był konkurs
„Wyzwanie Act For Food” na najlepsze pomysły dotyczące
wprowadzania zasad Act For Food w sklepach.

Transformacja żywieniowa

Koalicja na rzecz Rozwoju
Rynku Żywności Bio
Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio, powołana pod patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, została zainicjowana przez instytucje,
które łączy idea rozwoju rynku BIO w Polsce. Wśród członków założycieli
znalazł się Carrefour Polska.

K

Wsparcie dla rolników
ekologicznych

Zobowiązania Carrefour

oalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio
ma służyć budowie potencjału rolnictwa
i przetwórstwa ekologicznego oraz wzmocnieniu
tego segmentu. Powołana pod patronatem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zrzesza przedstawicieli
Carrefour Polska, Polskiej Izby Żywności Ekologicznej,
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz stowarzyszenia EKOŁAN. Celem działania Koalicji jest realizacja
inicjatyw prowadzących do budowy rynku żywności
BIO i wprowadzenie rozwiązań wspierających rozwój
tego rynku w Polsce.

w ramach Koalicji:

od Fundacji Carrefour

•d
 emokratyzacja produktów BIO,
szczególnie w kontekście rozwoju
lokalnych produktów,
•w
 ypracowanie rozwiązań w zakresie
logistyki i dystrybucji,
• edukacja konsumentów,
• wsparcie rolników w procesie konwersji.

Aby promować rozwój rolnictwa ekologicznego, Fundacja Carrefour zdecydowała się
przekazać środki finansowe na realizację projektów przygotowanych przez Fundację
AgriNatura oraz Społeczny Instytut Ekologiczny.

G

ranty Fundacji Carrefour zostały przeznaczone
na wsparcie dla rolników ekologicznych.
Projekt „Go Agri BIO”, który otrzymał grant
w wysokości blisko 65 tys. euro, pomoże pięciu rolnikom
w procesie konwersji. Natomiast dwudziestu rolników
biorących udział w projekcie „Demokratyzacja BIO”
nauczy się, jak najlepiej wykorzystać potencjał ich
ekologicznych upraw – na ten cel zostało przeznaczonych
120 tys. euro. W ramach realizowanych działań rolnicy
przejdą m.in. szereg specjalistycznych szkoleń oraz
otrzymają merytoryczne wsparcie dotyczące planu
rozwoju ich gospodarstw.

185 tysięcy euro
– wysokość dwóch grantów od Fundacji Carrefour na realizację projektów.
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Nowe produkty
Jakość z Natury
Pomidory, ogórki, buraki i ser pleśniowy – o te produkty została
w 2018 roku rozbudowana wyjątkowa gama Jakość z Natury, która gwarantuje
pochodzenie z czystych ekologicznie terenów i pełną identyfikowalność
od pola do talerza.

Carrefour podpisał siedem
kontraktów farmerskich
Umowy z siedmioma polskimi producentami warzyw i owoców gwarantują
wysoką jakość produktów dla klientów sieci oraz stabilność
współpracy dla obu stron.

I

stotnym elementem transformacji żywieniowej jest
współpraca z rzetelnymi dostawcami, będącymi
w stanie sprostać wysokim oczekiwaniom klientów
Carrefour. Kontrakty farmerskie zapewniają sieci stałe
dostawy produktów od sprawdzonych producentów,
klientom – niezmiennie wysokiej jakości ofertę warzyw
i owoców o porównywalnym wyglądzie, wielkości
i smaku, a dostawcom – gwarancję zbytu i możliwość
planowania produkcji. Pierwsze kontrakty farmerskie,
podpisane wiosną 2018 roku, zostały zawarte z siedmioma rolnikami i dotyczą dostawy papryki czerwonej,
asortymentu BIO (cukinia, marchew, buraki, cebula młoda,
dynia hokkaido, włoszczyzna, jarmuż, jabłka, ziemniaki),
porów, rzodkiewki, szparagów, sałaty, kalafiorów
i brokułów.

Solidna współpraca
Kontrakty farmerskie podpisali:
•
•
•
•
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 grohurt,
A
Grono,
Fruit,
Szpargrol,

• Olbromski,
• Natureza,
•F
 arma
Świętokrzyska.

K

ażdy z produktów, zanim otrzyma oznaczenie
Jakość z Natury Carrefour, przechodzi szereg
testów jakościowych i regularnych kontroli
przeprowadzanych przez niezależne laboratoria,
dzięki czemu konsumenci mają gwarancję najwyższej
jakości. Produkty z tej gamy powstają bez sztucznych
konserwantów i z pełnym poszanowaniem przyrody,
są również wolne od surowców modyfikowanych

genetycznie (GMO). Wśród czterech nowości dostępnych w sklepach Carrefour Polska znalazły się: buraki,
ogórki gruntowe, pomidory cherry oraz ser pleśniowy
niebieski. Ich producentami są zarówno dotychczasowi
partnerzy, którzy rozbudowali swoją ofertę, jak i nowi
dostawcy wyselekcjonowani przez Carrefour w ramach
strategii poszukiwania i wspierania polskich rolników.

Cztery nowe produkty są dostarczane
przez polskich producentów.

Transformacja żywieniowa

Promocja zdrowego
odżywiania
Carrefour promował idee transformacji żywieniowej podczas wielu imprez branżowych,
a także dzięki realizowanym programom edukacyjnym.

ABC Zdrowego Żywienia po raz trzeci

Transformacja żywieniowa

Carrefour Polska na Targach
Food Expo
Carrefour Polska został jednym z wystawców Międzynarodowych Targów Żywności Warsaw Food Expo.
Stoisko Carrefour, na którym goście mogli zapoznać się
ze szczegółami strategii Transformacji Żywieniowej,
a także nawiązać współpracę w zakresie dostaw produktów świeżych i ekologicznych do sklepów sieci, odwiedził
m.in. ówczesny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel. Carrefour Polska był także obecny
podczas debaty „Odpowiedzialne gospodarowanie
żywnością w sieciach handlowych” organizowanej
przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji.

Carrefour Polska aktywnie dba o edukację żywieniową.
Od ponad trzech lat wspiera realizowany przez Szkołę
Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogólnopolski program „ABC Zdrowego Żywienia”. Całkowite
finansowanie programu zapewniła Fundacja Carrefour,
która przeznaczyła na ten cel grant w wysokości
579 505 euro. W ubiegłym roku, w ramach 3. edycji
projektu, premierą miała „Zdrowa Apka” – gra edukacyjna dla dzieci w formie bezpłatnej aplikacji mobilnej,
która w atrakcyjny sposób przekazuje wiedzę na temat
właściwego odżywiania. Fundacja Carrefour sfinansowała
także opracowanie pakietu edukacyjnego złożonego
z podręcznika metodycznego dla nauczycieli oraz zeszytu
ćwiczeń dla uczniów. Materiały zawierają propozycję
zajęć edukacyjnych i są dostępne w wersji elektronicznej
na stronie www.abczywienia.pl w zakładce „Materiały”.

Carrefour Polska sponsorem III Narodowego
Kongresu Żywieniowego
Ubiegłoroczna edycja wydarzenia, organizowanego przez
Instytut Żywności i Żywienia, w całości była poświęcona
zagadnieniom dotyczącym odżywiania osób starszych.
Podczas dwóch dni wykładów i spotkań z ekspertami zostały
poruszone tematy dotyczące m.in. problemów żywieniowych
w określonych chorobach, z którymi często zmagają się
seniorzy. Na stoisku Carrefour goście mogli spróbować
świeżo wyciskanych soków, zarejestrować się do programu
Karta Seniora oraz poznać programy sieci dotyczące zdrowia,
m.in. system SENS.

Transformacja żywieniowa głównym
hasłem Targów Dostawców 2018
Targi Dostawców, organizowane przez Carrefour,
odbyły się już po raz czwarty i zgromadziły ponad
150 krajowych oraz międzynarodowych dostawców,
producentów, kupców oraz dyrektorów hipermarketów
i supermarketów, a także właścicieli sklepów franczyzowych. Podczas tegorocznego wydarzenia Carrefour
zaprezentował przede wszystkim nowy kierunek globalnej strategii firmy dotyczący transformacji żywieniowej,
kładąc nacisk na promocję produktów spożywczych
najwyższej jakości, w tym produktów świeżych oraz
BIO, a także gamy Jakość z Natury.

579 505 euro
– łączna wartość grantu przekazanego
przez Fundację Carrefour na rzecz
realizacji trzech edycji programu
„ABC Zdrowego Żywienia”.
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Sezon sportowy
z Carrefour

Carrefour na rzecz
społeczności

W ramach strategii transformacji żywieniowej Carrefour wychodzi naprzeciw potrzebom
konsumentów, którzy chcą się zdrowo odżywiać, a także zachęca ich do regularnego
uprawiania sportu, aktywnie włączając się w Tour de Pologne – największy wyścig
kolarski w kraju – oraz wspierając imprezy biegowe w różnych miastach Polski.

Sieć podchodzi kompleksowo do swojej działalności charytatywnej,
na poziomie zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim.
Dzięki wsparciu Fundacji Carrefour ma możliwość realizowania
istotnych projektów społecznych.

Carrefour ponownie w żółtej
koszulce lidera

Wspieramy zbiórki żywności
dla potrzebujących

75. edycja Tour de Pologne, zorganizowana w setną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz
w 90-lecie pierwszego narodowego wyścigu, odbyła się
pod hasłem „Narodowy Wyścig Niepodległości”.
Dostarczyła ona miłośnikom kolarstwa niezapomnianych
wrażeń i była wielkim sukcesem Carrefour Polska, który
drugi raz z rzędu został głównym partnerem wyścigu.
Z okazji jubileuszu Carrefour został również mecenasem
mobilnego muzeum TdP, które podróżowało po kraju.
Od kwietnia do października muzeum odwiedziło
10 miast, których mieszkańcy mogli lepiej poznać
historię wyścigów kolarskich w Polsce.

Carrefour Polska od lat angażuje się w ogólnopolskie
zbiórki żywności przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem,
które są koordynowane przez Federację Polskich Banków
Żywności oraz Caritas (akcja „Tak, POMAGAM!”). Zebrane
produkty są przekazywane lokalnym organizacjom
zajmującym się przygotowywaniem posiłków dla osób
potrzebujących z terenu całego kraju oraz podopiecznym
Caritasu. Przygotowane paczki trafiają do osób biednych,
rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących
dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych.
W 2018 roku w sklepach oraz w centrali firmy zebrano
łącznie blisko 60 000 kilogramów żywności.

Z okazji jubileuszu 90-lecia wyścigu Carrefour został mecenasem mobilnego muzeum
Tour de Pologne.
Nowa jadłodajnia dla bezdomnych
w Warszawie

Do biegu, gotowi, start!
Na startach biegów, które w ubiegłym roku wsparł
Carrefour, stanęło blisko 13 000 biegaczy, a wśród nich
doceniający zdrowy styl życia pracownicy firmy.
Sieć w 2018 roku wsparła Gdańsk Maraton (4. edycja)
i PZU Cracovia Półmaraton Królewski (5. edycja)
oraz była głównym partnerem specjalnego biegu
„5 dla Niepodległej”, który z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości odbył się w Krakowie.
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Fundacja Carrefour udzieliła wsparcia na budowę
jadłodajni dla bezdomnych i potrzebujących, która jest
prowadzona w Warszawie przez Fundację Kapucyńską
im. bł. Aniceta Koplińskiego. Uroczyste otwarcie nowego
budynku odbyło się we wrześniu 2018 roku. W nowo
wybudowanym Domu im. bł. Aniceta oprócz jadłodajni
znajdują się też m.in. punkty wydawania leków i odzieży
oraz sale do spotkań z potrzebującymi. Jadłodajnia
pozwala lepiej działać Fundacji Kapucyńskiej, która
każdego dnia wydaje ponad 300 ciepłych posiłków
dla bezdomnych i ubogich. Grant od Fundacji Carrefour
na rzecz budowy jadłodajni wyniósł 67 018 euro.
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Biznes odpowiedzialny
społecznie
CSR to ważny element działalności Carrefour. Sieć włącza się również
w wydarzenia branżowe, podczas których szeroko promuje realizowane
w tym obszarze inicjatywy.

Działania na rzecz klimatu
Sieć aktywnie kontynuuje politykę proekologiczną i zgodnie z trendami
wprowadza innowacyjne rozwiązania.

Walczymy z plastikiem!

swoich partnerów, z którymi rozwija ofertę ubrań,
do odpowiedzialnej współpracy i realizacji zasad
w zakresie produkcji wyrobów włókienniczych.

Grupa Carrefour w 2018 roku podjęła zobowiązanie
dotyczące polityki opakowaniowej. Głównymi celami
w tym obszarze w zakresie opakowań marki własnej
są redukcja ich masy do 2022 roku o 5 procent oraz
wprowadzenie 100 procent opakowań nadających się
do recyklingu lub kompostowania do 2025 roku. Sieć
zachęca również do zakupu kawy do własnego kubka
we wszystkich bistrach SMACZNIE.

Carrefour na 7. Targach CSR
Firma wzięła udział w 7. Targach CSR organizowanych
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)
w Warszawie. Jest to największe w Polsce spotkanie
dotyczące CSR, łączące firmy, instytucje i organizacje
pozarządowe.
Carrefour Polska w 2018 roku znalazł się też w gronie
najbardziej zaangażowanych firm na rzecz CSR
w Polsce. Sieć zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim
Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii
„Usługi, handel i transport” oraz szóstą lokatę
w TOP10 całego rankingu.

Gospodarowanie odpadami
Sieć w ubiegłym roku przystąpiła do Koalicji 5 Frakcji,
która edukuje konsumentów, jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi, i wprowadza jednolity
system piktogramów pomagający w ich odpowiedniej
segregacji.

Edukacja dostawców
W ramach promocji idei odpowiedzialnego biznesu
Carrefour realizuje konkurs dla dostawców marki
własnej – kampanię Autodiagnostyk. Ostatnia edycja
przebiegała pod hasłem „Wyzwanie dla dostawców
w zakresie innowacji”. Wyróżniony projekt to „Eko wykorzystanie, to dobre rozwiązanie” – inicjatywa firmy Flis,
która jest ukierunkowana na wykorzystanie plastikowych odpadów opakowaniowych.

Carrefour inspiruje
W uznaniu za zaangażowanie w działania
edukacyjne na rzecz zrównoważonego
rozwoju i poszanowania środowiska
naturalnego Carrefour został nagrodzony
w konkursie „Eko-Inspiracja 2017”
w kategorii „Firma”. To jedno z najbardziej
prestiżowych wyróżnień ekologicznych
w Polsce!

Odpowiedzialny łańcuch dostaw
Carrefour został partnerem wytycznych branżowych
OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
dotyczących staranności w zakresie odpowiedzialnych
łańcuchów dostaw w sektorach tekstylno-odzieżowym
i obuwniczym. Carrefour od wielu lat zobowiązuje
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W trakcie Targów CSR ogłoszono
raport „Odpowiedzialny biznes
w Polsce 2017. Dobre praktyki”.
W tej prestiżowej publikacji
znalazło się aż 40 dobrych praktyk
Carrefour Polska – najwięcej spośród
wszystkich firm.

Działania na rzecz dostępności
Carrefour, jako jedyna sieć wielkiej dystrybucji
w Polsce, przystąpił do partnerstwa w ramach
programu Dostępność Plus, zainicjowanego przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jego celem jest
umożliwienie swobodnego dostępu do dóbr, usług
oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.
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2
Omnichannel
Carrefour, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
klientów, dąży do bycia liderem innowacji
na polskim rynku. W tym celu rozwija
nowoczesne technologie w handlu. Sieć wdraża
strategię omnikanałowości, łącząc ofertę
sklepów stacjonarnych w różnych formatach
z e-commerce i m-commerce.

3
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Sklepy stacjonarne

Sklepy w portfolio
Carrefour

otwarcia i modernizacje

89

Aby być zawsze blisko swoich klientów i zapewnić im dostęp do bogatej oferty
produktów najwyższej jakości, Carrefour Polska kontynuował w 2018 roku ekspansję.
W odpowiedzi na potrzeby współczesnych konsumentów, którzy mają coraz mniej
czasu na codzienne zakupy, sieć zainwestowała w rozwój formatu supermarketów,
otwierając trzy nowe lokalizacje własne i osiem franczyzowych.

hipermarketów

ponad

150

supermarketów

ponad

K

ażdy z nowo otwartych supermarketów Carrefour
został zaprojektowany według najnowocześniejszych trendów – tak, aby zapewnić klientom
wyjątkowe doświadczenia zakupowe. Z pewnością
wpływają na nie zastosowane w placówkach koncepty
handlowe i bogaty asortyment, w tym produkty świeże
oraz artykuły z działów Zdrowa Półka, Kuchnie Świata,
Naturalne Kosmetyki czy Ekologiczna Chemia.
Carrefour Polska chce zapewnić swoim klientom

Nowe supermarkety
zintegrowane
Galeria Kaskada, Szczecin
Supermarket z segmentu premium. Od kwietnia
2018 roku na powierzchni ponad 1700 metrów
kwadratowych klienci znajdą blisko 20 tysięcy
produktów.

Galeria Nowa Stacja, Pruszków
Supermarket o powierzchni ponad 900 metrów
kwadratowych jest częścią pierwszego w Pruszkowie
centrum handlowego, które zostało otwarte
w listopadzie 2018 roku. W ofercie sklepu znajduje
się ponad 12 tysięcy produktów.

CH Skorosze, Warszawa
Od grudnia 2018 roku na powierzchni ponad
1100 metrów kwadratowych klienci warszawskiego
centrum handlowego mogą skorzystać z oferty
ponad 12 tysięcy produktów.

600

najwyższy komfort zakupów, dlatego systematycznie
inwestuje w remodelingi, których celem jest przystosowanie wnętrz nie tylko do obecnie panujących standardów oraz polityki sieci, lecz także do oczekiwań
współczesnych konsumentów. W 2018 roku nowe
oblicze zyskało 10 sklepów należących do sieci, m.in.
w Płocku, Olkuszu, Starachowicach, Ostrowcu oraz
Toruniu.

Centra handlowe Carrefour
W 2018 roku nowe oblicze zyskały również wybrane
centra handlowe z portfela Carrefour Polska – Galeria
AKS Chorzów, a także Galeria Gryf w Szczecinie. Spółka
rozpoczęła również rozbudowę i remodeling Galerii
Słowiańskiej w Zgorzelcu. Te oraz pozostałe obiekty
z portfolio Carrefour były prezentowane podczas
Shopping Center Forum – największego wydarzenia
branży nieruchomości komercyjnych. Uczestnicy targów
mogli zapoznać się także z elementami nowego programu
realizowanego przez sieć – Act For Food. Coroczne
spotkanie przedstawicieli branży nieruchomości komercyjnych zgromadziło ponad 1700 uczestników.
W 2018 roku Dział Galerii Handlowych Carrefour rozwijał
również współpracę z najemcami – zostało przedłużonych ponad 130 umów najmu na łączną powierzchnię
20 tysięcy metrów kwadratowych GLA.

sklepów franczyzowych

Omnichannel

Nowe koncepty handlowe
Modernizacje wdrażane w sklepach sieci Carrefour obejmują nie tylko wygląd
sklepów, lecz także ich ofertę. Aby odpowiedzieć na potrzeby współczesnych
konsumentów w tym zakresie, sieć wprowadziła w 2018 roku szereg
nowych rozwiązań handlowych.

1
Półka ukraińska

3
Zdrowa Półka
To oferta opracowana w odpowiedzi na potrzeby
Polaków, którzy przywiązują coraz większą wagę
do zdrowego odżywiania. W ramach konceptu można
znaleźć ponad dwa tysiące produktów, w tym: ekologiczne,
bezglutenowe, bez laktozy, wegetariańskie i wegańskie,
a także dla diabetyków. Aby ułatwić klientom wybór
spośród tak szerokiej gamy produktów, Carrefour
wyodrębnił w 11 swoich sklepach strefy Zdrowej Półki.
Specjalnie oznaczone regały pojawiły się w 2018 roku
m.in. w trzech warszawskich placówkach (w CH Atrium
Reduta, Galerii Wileńskiej oraz CH Arkadia), dwóch krakowskich sklepach sieci (przy ul. Witosa oraz ul. Pawiej),
dwóch gdańskich lokalizacjach (Galeria Morena oraz
Galeria Bałtycka), a także w Zgorzelcu, Olkuszu i Toruniu.

Ze względu na rosnącą liczbę Ukraińców w Polsce
Carrefour Polska rozwija w swoich sklepach ofertę
produktów ukraińskich. Obecnie koncept buduje blisko
40 artykułów – głównie przetwory, słodycze, a także
słone przekąski. Są one dostępne w 61 hipermarketach,
a wybrany asortyment znajduje się także w ofercie
wszystkich supermarketów sieci. Każdy z dostępnych
artykułów ma odpowiednie – wymagane prawnie –
certyfikaty unijne.

4
2
Mały Farmer
Częścią konceptu Zdrowa Półka jest strefa Mały Farmer
z produktami dla dzieci. To ponad 60 artykułów, w tym
przekąski, słodycze, kaszki i deserki. Można je znaleźć
m.in. w centrach handlowych: Arkadia, Reduta,
Targówek oraz w Galerii Wileńskiej w Warszawie,
a także w wybranych sklepach w Krakowie, Gdańsku
i Toruniu.
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Rozwój oferty RTV i AGD
Aby zwiększyć komfort zakupów i rozbudować ofertę
hipermarketów, Carrefour Polska rozwinął w 2018 roku
współpracę z siecią elektromarketów Media Markt.
Dwa sklepy marki w koncepcie „store in store”
pojawiły się na terenie hipermarketu Carrefour
w Galerii Wileńskiej (listopad) oraz w centrum handlowym przy ul. Szparagowej w Łodzi (grudzień). Dzięki
tej współpracy klienci sklepów Carrefour mają łatwy
dostęp do produktów renomowanych światowych
producentów, a także usług, które pozwalają
od razu cieszyć się wszystkimi możliwościami
nowo zakupionego sprzętu.

Omnichannel
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Różnorodność produktów

Pomocnik w każdej kuchni
Mandine to producent sprzętów niezbędnych w każdej
kuchni. Dzięki nim każdy łatwo przygotuje zarówno
codzienne posiłki, jak i wyrafinowane potrawy. To marka
poświęcona przyjemności płynącej z kulinarnych odkryć.
Nowoczesna i kreatywna, zachęci każdego do wyrażania
siebie w kuchni.

Marki własne dostępne na wyłączność w sklepach Carrefour to starannie
wyselekcjonowane produkty o doskonałej relacji jakości do ceny. Sieć przykłada
ogromną wagę do ich bezpieczeństwa i zgodności z normami obowiązującymi
w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Odrobina Francji w Polsce tylko
w Carrefour
Reflets de France to wyjątkowa linia produktów
powstała we współpracy z francuskimi producentami,
którzy od lat dbają o oryginalność przepisów na przysmaki ich narodowej kuchni. Te produkty są dostępne
dla wszystkich wymagających wielbicieli oryginalnych
potraw, którzy w ofercie znajdą blisko 100 francuskich
produktów, takich jak sery, wędliny czy wina.

Modny TEX
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Klasyczne włoskie smaki

TEX to francuska marka odzieżowa przeznaczona dla
całej rodziny. Obejmuje kolekcje: niemowlęcą, dziecięcą,
damską, męską, bieliznę, obuwie, jak również tekstylia
domowe. Produkty te łączą ponadczasowość z komfortem użytkowania przy zachowaniu bardzo dobrej
relacji jakości do ceny.

Terre D’Italia to linia ponad 50 oryginalnych wyrobów
z Włoch. Dzięki ścisłej współpracy z włoskimi producentami powstały najlepsze produkty inspirowane bogactwem tradycji kulinarnej, typowe dla danego regionu
Włoch. W ofercie znajdują się obecnie m.in.: makarony,
oliwa z oliwek, risotto, paluszki grissini, bajgle, słodycze
czy przetwory.

Wśród produktów marki własnej Carrefour klienci znajdą m.in. dwie wyjątkowe
gamy spożywcze z segmentu premium, markę odzieżową TEX oraz akcesoria
kuchenne Mandine.
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Sklepy franczyzowe
nowe formaty i koncepty
Carrefour dostrzega nowe trendy i inwestuje w rozwój formatów optymalnych
dla współczesnego konsumenta, jakimi są placówki osiedlowe oraz sklepy
ulokowane przy stacjach benzynowych.

P

od koniec 2018 roku, w ramach oferowanych
przez Carrefour konceptów franczyzowych:
Carrefour Express Convenience, Carrefour
Express Minimarket, Carrefour Market oraz Globi,
działało ok. 600 placówek handlowych, prowadzonych
przez niezależnych polskich przedsiębiorców, którzy
są franczyzobiorcami sieci. W 2018 roku Carrefour
utrzymał wysokie tempo rozwoju franczyzy – otworzył
łącznie ponad 100 nowych sklepów w tym formacie.

w 2018 roku:

Carrefour postawił na rozwój oferty i usług w sklepach
franczyzowych, m.in. nawiązując ogólnopolską współpracę z siecią kawiarni Costa Coffee, która dostarcza
do sklepów profesjonalne kawomaty oraz, jako
pierwsza sieć convenience w Polsce, wprowadzając
do najmniejszych sklepów kasy samoobsługowe zwiększające tempo obsługi klientów, przydatne szczególnie
w godzinach dużego natężenia ruchu. Carrefour
planuje dalsze wprowadzanie kas samoobsługowych
do sklepów w 2019 roku.

• s klep franczyzowy Carrefour Express
Convenience dla właścicieli stacji paliw,

Sklepy na stacjach paliw i supermarkety
franczyzowe

• nowa forma ajencji,

Dywersyfikując i dopasowując swoje modele franczyzowe,
Carrefour zaproponował w 2018 roku nowe formy
współpracy: sklep franczyzowy Carrefour Express
Convenience dla właścicieli stacji paliw (ponad 30
nowych sklepów otwartych w 2018 roku we współpracy z trzema operatorami stacji paliw), nową formę
ajencji (łącznie 32 sklepy, w tym 19 otwartych w nowym
koncepcie w 2018 roku) oraz supermarket franczyzowy –
własny lub przekazany franczyzobiorcy (8 nowych sklepów otwartych w tym formacie w 2018 roku). Pozwoliło
to dotrzeć z ofertą marki do wielu nowych, atrakcyjnych lokalizacji oraz pozyskać wielu zaangażowanych
franczyzobiorców.

Nowe formy współpracy

• supermarket franczyzowy.
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Kawomaty i kasy samoobsługowe
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Carrefour nagradzany!

Retailer of the Year – Supermarket
Chain
W konkursie CEE Retail Awards 2017 Carrefour Polska
zdobył nagrodę w kategorii „Retailer of the Year –
Supermarket Chain”. Jury konkursu doceniło dokonania
sieci w 2017 roku – otwarcie trzech nowych hipermarketów, w tym najnowocześniejszego sklepu sieci
Carrefour Promenada, a także siedmiu supermarketów,
modernizację ponad 40 sklepów w obu formatach,
rozwój sieci sklepów osiedlowych (blisko 100 nowych
lokalizacji), kampanię z Napoleonem oraz wdrożenie
wielu innowacyjnych rozwiązań.

W minionym roku sieć została wielokrotnie wyróżniona prestiżowymi nagrodami
za swoje innowacyjne podejście do prowadzenia biznesu.

Market Roku 2018 w kategorii
„Najbardziej efektywna współpraca
z dostawcami”
Podczas Kongresu Rynku FMCG Carrefour Polska został
wyróżniony nagrodą Market Roku 2018 w kategorii
„Najbardziej efektywna współpraca z dostawcami”,
co świadczy o dobrych, wypracowanych przez wiele lat
relacjach sieci z partnerami firmy. To cenne wyróżnienie
jest efektem pracy całego Działu Handlowego
Carrefour Polska.

Carrefour z certyfikatem
Top Employer
W 2018 roku Carrefour Polska otrzymał po raz drugi
z rzędu certyfikat Top Employer i znalazł się wśród
firm wyróżnionych za politykę personalną zgodną
z najlepszymi praktykami na rynku. Coroczne badanie
Top Employers Institute obejmuje czołowych pracodawców na całym świecie – tych, którzy gwarantują
wysokie standardy warunków pracy, pielęgnują i rozwijają talenty na wszystkich poziomach organizacji i starają
się stale optymalizować praktyki w zakresie zatrudnienia. Proces certyfikacji Top Employers poprzedzają
szczegółowa procedura badawcza i niezależny audyt.

Dyrektor Galerii Handlowych z tytułem
Shopping Center Director of the Year
Ewa Karska, Dyrektor Galerii Handlowych w Carrefour
Polska, została uhonorowana przez jury konkursu CEE
Retail Awards nagrodą „Shopping Center Director
of the Year”. Wyróżnienie przyznano za skuteczne
zarządzanie siecią 20 centrów handlowych, ich efektywną
komercjalizację oraz kontynuację strategii modernizacji
obiektów z portfela Carrefour Polska.

Innovation of the Year – Retail
Carrefour Polska zwyciężył w konkursie CEE Retail
Awards 2017 w kategorii „Innovation of the Year –
Retail”. O zwycięstwie zadecydowały cyfrowe rozwiązania
stanowiące część omnikanałowej strategii Carrefour
Polska. Uznanie jury konkursu zyskały takie projekty,
jak: Marketplace, Scan&Go, SąSiatki, C4 Retail Lab
oraz konsekwentnie rozwijana aplikacja mobilna
Mój Carrefour.

36

37

Omnichannel

Rozwój e-commerce
Dostrzegając trendy związane z rozwojem nowych technologii i zmieniającymi się
potrzebami klientów, Carrefour inwestuje w rozwój e-zakupów i oferuje,
jako jedyna sieć handlowa na polskim rynku, nowoczesny sklep internetowy
z produktami spożywczymi oraz niespożywczymi z oferty własnej
oraz w ramach konceptu marketplace.

Omnichannel

Nowości w e-grocery
Carrefour Polska rozwinął formy odbioru zakupów
spożywczych. Nowością jest Carrefour Drive, dostępny
dla klientów, którzy chcą odebrać zakupy osobiście
w CH Atrium Targówek w Warszawie i zapakować
je bezpośrednio do własnego samochodu. W tym
rozwiązaniu klient zajmuje jedno z oznaczonych stanowisk parkingowych, na które pracownik Carrefour
dostarcza zamówione produkty. Ponadto sieć rozpoczęła
w Warszawie testy tzw. express delivery, czyli usługi
dostarczania zakupów nawet w dwie godziny
od złożenia zamówienia.

D

wa lata po uruchomieniu na platformie
carrefour.pl konceptu marketplace, umożliwiającego sprzedaż artykułów od zewnętrznych
sprzedawców, oferta dostępnych produktów wzrosła
o 400 procent. Kupujący mogą wybierać spośród prawie
500 tysięcy artykułów udostępnianych przez ponad 350
sprzedawców współpracujących z siecią. Tak dynamiczny
rozwój marketplace nie byłby możliwy bez szeregu działań skierowanych zarówno do klientów, jak i dostawców
sieci. W 2018 roku Carrefour zorganizował m.in. dni
otwarte dla dostawców zainteresowanych współpracą,
ułatwił partnerom integrację z modelem marketplace
poprzez rozpoczęcie współpracy z zewnętrzną platformą
IdoSell Shop, rozszerzył portfolio produktów o nowe
kategorie (m.in. Sport i Turystyka, Dziecko) i zorganizował akcje darmowych dostaw.

Nowy partner usług finansowych
Na początku 2018 roku Carrefour Polska podjął
współpracę z nowym partnerem usług finansowych –
bankiem BNP Paribas – rozszerzając i unowocześniając swoją ofertę usług i produktów finansowych
świadczonych w sklepach.

Carrefour Marketplace
w liczbach:
Oferta marketplace na Warszawskich
Targach Książki

• 500 tysięcy artykułów,
•p
 onad 350 współpracujących z siecią
sprzedających,

Carrefour przedstawił ofertę marketplace nie tylko
na targach branży e-commerce. Podczas Warszawskich
Targów Książki, pod hasłem „Cyfrowy Carrefour”,
w związku z uruchomieniem nowej kategorii „Kultura
i rozrywka” sieć promowała ideę zakupów online,
a także zapraszała wystawców do wspólnej sprzedaży
produktów na Carrefour Marketplace.

• 2 lata funkcjonowania,
• 400-procentowy wzrost oferty.
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Klientom jest oferowana – drukowana bezpośrednio
w punktach „Usługi finansowe” w hipermarketach sieci –
karta kredytowa Carrefour MasterCard. Jest ona wyposażona w usługę 3D Secure, gwarantującą bezpieczeństwo transakcji. Nowością jest również możliwość
zbierania punktów w programie lojalnościowym banku
BNP Paribas – mamBONUS. Z myślą o klientach
Carrefour Polska bank BNP Paribas uruchomił również
platformę bankowości elektronicznej Pl@net Carrefour,
pozwalającą na zarządzanie swoimi produktami
finansowymi, oraz aplikację mobilną Carrefour Moje
Finanse. Dzięki karcie Carrefour MasterCard klienci
mogą nadal korzystać z wielu atrakcyjnych promocji
i premii. Posiadacze karty, którzy zrobią zakupy
w sklepach Carrefour w poniedziałek lub piątek,
zyskają do 10 procent wydanej kwoty w postaci
e-bonu, z kolei na stacjach paliwowych Carrefour
można codziennie zyskać premię do 2 procent
za zakupione paliwo. W ramach usług finansowych
Carrefour Polska klienci mogą również skorzystać
z kredytu gotówkowego oraz zakupów ratalnych.

Karta kredytowa Carrefour MasterCard
umożliwia dostęp do platformy
bankowości elektronicznej Pl@net
Carrefour oraz aplikacji mobilnej
Carrefour Moje Finanse.
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Digitalowe inwestycje

Cyfrowa rewolucja we współpracy
z dostawcami

Carrefour kontynuuje digitalizację procesu zakupowego, rozszerzając zasięg
usług Scan&Go oraz click&collect, a także wprowadzając cyfrową wymianę
danych ze swoimi dostawcami.

Rozwój Scan&Go
Carrefour jest pierwszą siecią handlową w Polsce, która
na szeroką skalę uruchomiła Scan&Go – samodzielne
skanowanie produktów za pomocą smartfona
z zainstalowaną aplikacją Mój Carrefour i dokonywanie
mobilnej płatności za zakupy bez konieczności wykładania zakupów na taśmę. Usługa ogranicza kolejki
do kas i usprawnia obsługę klientów. Do trzech
sklepów w Warszawie, w których Scan&Go działa
od 2017 roku, w ubiegłym roku dołączyło 81 hiperi supermarketów zlokalizowanych na terenie całego
kraju. Docelowo usługa Scan&Go ma być dostępna
we wszystkich hiper- i supermarketach sieci w Polsce.

Carrefour, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce,
uruchomił GDSN – narzędzie do cyfrowej wymiany
danych ze swoimi dostawcami. GDSN, czyli Global Data
Synchronization Network, to sieć certyfikowanych katalogów umożliwiających szybką i precyzyjną wymianę
danych produktowych u wszystkich uczestników łańcucha dostaw – od producentów i dostawców, przez
magazyny, transport, logistykę, aż po sklepy offline
i online. GDSN zastępuje tradycyjne karty produktowe,
co pozwala skuteczniej zarządzać całym łańcuchem
dostaw i przynosi wymierne efekty finansowe.
GDSN w Carrefour opiera się na globalnych standardach GS1, zapewniających bezpieczną i ciągłą synchronizację danych podstawowych w czasie rzeczywistym.

Plusy wdrożenia GDSN:
• redukcja błędów w zamówieniach,
• wyeliminowanie braków na półkach,
• lepsze zarządzanie zapasami,
•u
 sprawnienie aktualizacji baz danych
podstawowych,
• s zybsze wprowadzanie nowych produktów do oferty i organizowanie promocji,
• zwiększenie sprzedaży.

Aplikacja Mój Carrefour
Usługa Scan&Go jest dostępna
w aplikacji Mój Carrefour, której
pozostałe funkcje to m.in. geolokalizacja, czytnik cen produktów czy
karta lojalnościowa. Klienci, którzy
mają aplikację, mogą korzystać
także z atrakcyjnych kuponów
zniżkowych oraz zrobić codzienne
zakupy.
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Click&collect w sklepach osiedlowych

Digitalenty w sklepach Carrefour

Carrefour Polska rozszerzył usługę click&collect
o nowy segment – sklepy convenience. To rozwiązanie
umożliwia odbiór zakupów niespożywczych z oferty
Carrefour, zamówionych na stronie carrefour.pl oraz
w stacjonarnych sklepach sieci. Dzięki temu klienci
zyskują możliwość odebrania zakupów bez potrzeby
oczekiwania na kuriera. Do tej pory usługa click&collect
była dostępna w hipermarketach i supermarketach
sieci w całej Polsce. W 2018 roku Carrefour rozpoczął
jej testowanie w wybranych warszawskich sklepach
osiedlowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów,
Carrefour rozwija nowoczesne technologie w handlu.
Dba jednocześnie o to, aby pracownicy sklepów
wiedzieli, jak pomagać klientom w tym zakresie.
Sieć uruchomiła program Digitalenty w Carrefour.
Ponad 230 osób z całej Polski stworzyło zespół
Digitalentów – pracowników wspierających inne osoby
zatrudnione w sklepach Carrefour w korzystaniu
z najnowszych rozwiązań digitalowych i e-commerce
sieci. To z kolei przekłada się na sprawniejszą obsługę
i pomoc klientom sieci w tym zakresie.

230
– tylu pracowników Carrefour tworzy
zespół Digitalentów, który jest
wsparciem dla innych w zakresie
rozwiązań digitalowych i e-commerce.
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Innowacyjne projekty
Rozwój innowacyjnych usług jest ważnym elementem strategii
transformacji cyfrowej Carrefour Polska.

Carsharing w Carrefour
Carrefour Polska nawiązał współpracę z firmą 4Mobility
i przeprowadził pilotaż usługi carsharingu przy trzech
największych hipermarketach Carrefour w Warszawie –
Centrum Handlowym Atrium Targówek, Centrum
Handlowym Wileńska oraz Centrum Handlowym Arkadia.
W aplikacji Mój Carrefour pojawiły się kupony zniżkowe
na podróż wypożyczonymi „na minuty” autami,
aby klienci sieci mogli szybko i komfortowo wrócić
ze swoimi zakupami do domu.

Zachęcamy do śledzenia strony

www.serwiskorporacyjny.carrefour.pl,
na której Carrefour informuje o bieżących
działaniach firmy.
Carrefour Polska wspiera rozwój
elektromobilności w Polsce
Carrefour Polska został jednym z kluczowych partnerów programu Pilot Maker Elektro ScaleUp, współtworzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jego
celem jest wdrożenie na polskim rynku kilkudziesięciu
pionierskich technologii dla elektromobilności.
Program łączy potencjał start-upów z infrastrukturą,
doświadczeniem oraz zasobami rządu, spółek
Skarbu Państwa i dużych firm prywatnych.
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