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WSTĘP

Rok 2015 był dla Carrefour czasem pozytywnych zmian. Przewidywanie i wyprzedzanie
trendów, rozwój i modernizacja, leżały u podstaw naszej strategii w minionym roku. Pomimo
konkurencyjnego i trudnego ekonomicznie rynku, Carrefour kontynuował wzrost organiczny,
otwierając nowe sklepy we wszystkich formatach, dynamicznie modernizował swoje aktywa
oraz uruchomił nowy kanał sprzedaży. Wdrożeniu strategii pozytywnych zmian towarzyszyły:
przejęcia, innowacje, wprowadzanie bogatej i zróżnicowanej oferty asortymentowej, a także
inwestycje w zasoby ludzkie i różnorodne działania odpowiedzialne społecznie. Wszystkie te
wysiłki pozwoliły firmie Carrefour wzmocnić swoją pozycję pośród liderów rynku detalicznego
w Polsce i uzyskać dobre wyniki w wielu obszarach funkcjonowania firmy.

Guillaume de Colonges
Prezes i Dyrektor Generalny
Carrefour Polska
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Carrefour - w każdym kraju, w którym
jest obecny - dba o rozwój różnych formatów i kanałów sprzedaży, tak aby móc
doskonale dopasować się do lokalnych
potrzeb i zwyczajów konsumenckich.
W 2015 roku Carrefour Polska skoncentrował swoje wysiłki na wzroście
organicznym i modernizacji wszystkich formatów. Udało nam się odnowić
wiele sklepów i centrów handlowych
oraz zaproponować naszym klientom nowy kanał sprzedaży. W sumie
Carrefour otworzył blisko 120 sklepów
osiedlowych, 1 hipermarket i 2 supermarkety. Równocześnie przeprowadziliśmy przebudowę 15 hipermarketów,
50 supermarketów i 9 centrów handlowych. W tym samym czasie przejęliśmy
Galerię Alkoholi - sieć 38 sklepów specjalistycznych, które uzupełniły naszą
ofertę. Pod koniec roku uruchomiliśmy
również sklep internetowy eCarrefour.pl.
Na koniec 2015 roku Carrefour
w swoim portfolio posiadał sieć ponad
800 sklepów w pięciu formatach: hiperi supermarketów, sklepów osiedlowych
i specjalistycznych oraz sklep internetowy. Carrefour Polska jest także właścicielem i zarządcą centrów handlowych
o łącznej powierzchni 230 000 m2 GLA
oraz 43 stacji benzynowych.

Zespół ekspertów działu nieruchomości
Carrefour przeprowadził modernizację obiektów przy ścisłej współpracy
z lokalnymi partnerami, dzięki inwestycjom w aktywa o wartości 267 milionów
złotych rozwijając dodatkowe usługi,
oraz budując lojalność i zapewniając
satysfakcję klientów.
Obecnie Carrefour to sieć multiformatowa gwarantująca nowoczesność, różnorodność, innowacyjność oraz ofertę
produktów dobrej jakości i w atrakcyjnych cenach. Aby odpowiedzieć na
oczekiwania klientów, unowocześniliśmy
i zaoferowaliśmy nowe rozwiązania. Rozwinęliśmy sieć wędzarni, które cieszą
się niesłabnącą popularnością klientów,
uruchomiliśmy dwa nowe koncepty:
„Smacznie” - punkt sprzedaży oferujący
kanapki, napoje, kawę i sałatki oraz dział
farmaceutyczny „Źródło zdrowia”.
We wszystkich formatach sklepów staramy się zaproponować nowoczesne systemy sprzedaży, wpisane w życie lokalnych
społeczności, gdzie każdy może odnaleźć
przyjemność z robienia zakupów.
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Dziś nasze sklepy są nowoczesne, wygodne i przyjazne dla klienta, oferują jak
nigdy dotąd bogatszą i bardziej różnorodną gamę produktów lokalnych, ciekawe
promocje towarów wysokiej jakości,
nowoczesne usługi dodatkowe, obsługę
na doskonałym poziomie oraz nowe koncepty i rozwiązania handlowe, których
nasi klienci nie odnajdą u konkurencji.
Naszym priorytetem są klienci. Dlatego
też staramy się zrozumieć ich oczekiwania, tak aby uprzedzić zmianę ich
stylu życia i konsumpcji. Takie podejście
pozwala nam zbudować atrakcyjną
i dopasowaną ofertę, którą Carrefour
opiera na asortymencie, najlepszych
cenach i niepodważalnej jakości,
ponieważ produkty są istotą naszej
profesji. Ustawicznie pracujemy nad
tym, aby ciągle zaskakiwać klientów,
proponować różnorodne produkty
świeże, od lokalnych dostawców, ofertę
znanych marek, niezbędne produkty dużej konsumpcji oraz codzienne
usługi handlowe. Chcąc wspierać rozwój
lokalnej gospodarki, Carrefour proponuje szeroki wybór produktów świeżych
dobrej jakości oraz wyróżniających się
produktów regionalnych.
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WSTĘP

kolejka, kasy rodzinne w naszych hipermarketach - wszystko w celu ulepszenia
zarówno jakości usług, jak również
komfortu zakupów.

W 2015 roku Carrefour znacząco
powiększył kategorię produktów
bezglutenowych, sojowych i dla
diabetyków, jak również asortyment
stały owoców i warzyw ekologicznych oraz produkty „Jakość z Natury
Carrefour”. Wzbogaciliśmy również
asortyment non-food, proponując naszym
klientom tekstylia i produkty sezonowe,
zawsze zachowując niskie ceny, które są
częścią naszego kodu DNA. Łączenie
bogatej i różnorodnej oferty produktów
pochodzących z Polski, od lokalnych
i regionalnych dostawców, z szerokim
asortymentem produktów zagranicznych
pozwala nam skutecznie rywalizować
na lokalnych rynkach.

Inwestując w rozwój własnej sieci
sklepów i oferty produktowej, nie
zapomnieliśmy o naszych dostawcach,
którzy w dużej mierze stanowią małe
i średnie przedsiębiorstwa polskie.
Aby wzmocnić nasze relacje, zorganizowaliśmy Targi Dostawców, jedyne
wydarzenie tego typu w Polsce, które
pozwoliło nam nie tylko zaprezentować ofertę Carrefour na Boże Narodzenie, czyli na najważniejszy okres
dla handlu, ale również dało okazję
do podzielenia się doświadczeniami
i dobrymi praktykami.

Asortyment produktów proponowanych
przez Carrefour zawiera obecnie 50 000
referencji. Tylko w 2015 roku wprowa-

Zmianom w ofercie towarzyszyło wprowadzenie nowych rozwiązań na poziomie
organizacji sklepów, takich jak: jedna

6

dziliśmy 2000 nowości, z których wiele
pochodzi z Polski.

W roku 2015 kluczowym elementem
strategii firmy była również odpowiedzialność społeczna, którą realizowaliśmy poprzez projekty w obszarach: zapobieganie marnotrawstwu,
zdrowie i różnorodność. W 2015 roku
Carrefour wdrożył wiele inicjatyw z tego
zakresu, jak np.: program „ABC zdrowego żywienia” realizowany ze Szkołą
Główną Gospodarstwa Wiejskiego,
mający na celu edukację żywieniową
dzieci i osób starszych. Promujemy
zdrowy styl życia, dlatego byliśmy sponsorem maratonów i biegów w różnych
miastach. Współpracowaliśmy z wieloma
partnerami i podjęliśmy się realizacji
wielu cennych inicjatyw. Carrefour był
jedną z pierwszych wielkich sieci, która
przyłączyła się do programu Karty Dużej
Rodziny, wprowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ta inicjatywa pozwala nam wspierać
rodziny, które mogą korzystać ze zniżki
do 10% na całość zakupów.
Na koniec 2015 roku Carrefour zatrudniał w Polsce 16 000 pracowników,
w tym przedstawicieli ponad 120 zawodów. Chcąc pozyskiwać jak najlepszych
pracowników i rozwijać obecnych,
Carrefour otworzył w Warszawie
centrum szkoleniowo-konferencyjne „Smak Kariery”, które jest innowacyjnym miejscem szkoleń i praktyk
prowadzonych bezpośrednio u pracodawcy. Centrum pomyślane jest tak,

aby odpowiadać na potrzeby zawodów
związanych z przetwarzaniem żywności,
jest swoistym, zawodowym laboratorium
dla przyszłych specjalistów.

PRZEBUDOWY
I MODERNIZACJE
OBIEKTÓW

15

HIPERMARKETÓW

Cieszy nas ogromnie fakt, iż wszelkie
nasze działania i starania podjęte przez
Carrefour w 2015 roku zostały zauważone i nagrodzone przez klientów i licznych
ekspertów handlowych i partnerów
biznesowych Spółki. Carrefour Polska
zdobył 10 prestiżowych nagród,
w tym w sektorach najważniejszych
dla przedsiębiorstwa w Polsce,
takich jak: innowacyjność i nowoczesność w sprzedaży detalicznej,
współpraca z dostawcami, działalność w wymiarze pracodawcy
i w dziedzinie dobroczynności.

50

SUPERMARKETÓW

9

CENTRÓW
HANDLOWYCH

NOWE FORMATY
i KANAŁY SPRZEDAŻY

Mamy nadzieję, że owoce pracy roku
2015 będą jeszcze lepiej widoczne
w nadchodzących miesiącach i zostaną
dobrze przyjęte przez naszych klientów,
a co za tym idzie, przyniosą wiele satysfakcji całemu zespołowi Carrefour.
W minionym roku udało nam się nawiązać
stabilne relacje z naszymi partnerami
handlowymi, dostawcami, najemcami
i franczyzobiorcami. Pozytywne zmiany
i modernizacja znaczącej części naszej firmy postawiła przed nami nowe wyzwania
- nadszedł bowiem czas, by opowiedzieć
o tym naszym klientom. Komunikacja
zmian wprowadzonych w 2015 roku będzie jednym z naszych priorytetów w roku
2016. Mam nadzieję, że zechcą Państwo
poznać nasze dokonania i ocenić je, dlatego zapraszam do naszych sklepów.

Przejęcie sieci sklepów specjalistycznych

Galerie Alkoholi
Otwarcie sklepu internetowego

eCarrefour.pl

OTWARCIA
NOWYCH SKLEPÓW

1

HIPERMARKET

2

SUPERMARKETY

BLISKO

120

SKLEPÓW OSIEDLOWYCH
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CARREFOUR W POLSCE

Hipermarkety
Carrefour

BYDGOSZCZ

Hipermarkety pozostają dla Carrefour kluczowym segmentem
rynku. Spółka posiada obecnie w swoim portfolio
84 wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni
od 2000 do 12 000 metrów kwadratowych, zlokalizowane
na terenie całego kraju.
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W 2015 roku Carrefour otworzył jeden nowy hipermarket oraz
skupił się na intensywnych modernizacjach istniejących obiektów, jak również wdrażaniu nowych konceptów handlowych,
których celem była dalsza poprawa efektywności tego formatu.
Kompleksowe modernizacje objęły w 2015 roku łącznie
15 hipermarketów pod marką Carrefour. Wdrożone zostały
innowacyjne koncepty handlowe, dzięki którym klienci otrzymali
łatwiejszy dostęp do nowego i bardziej różnorodnego asortymentu produktów, a także wiele rozwiązań podnoszących komfort
zakupów oraz przyspieszających obsługę.
Przeprowadzone modernizacje pozwoliły także na zastosowanie
najnowszych technologii energooszczędnych, w tym m.in. energii
geotermalnej, oświetlenia LED czy wydajniejszego systemu
chłodnictwa opartego na CO2, dzięki którym Carrefour znacząco
poprawił efektywność kosztową swoich obiektów oraz zmniejszył
ich wpływ na środowisko naturalne.

15
10

Liczba
modernizacji
hipermarketów
Carrefour w latach:

4

POZNAŃ

WROCŁAW

JAWORZNO

5

1

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
2011

8

HIPER

2012

2013

2014

2015

GDAŃSK
STAROGARD GDAŃSKI
ELBLĄG
GRUDZIĄDZ

WARSZAWA

Gilles Ballot
Dyrektor ds. Eksploatacji
Hipermarketów

84

Hipermarkety oferują największy
wybór produktów na rynku.
Dzięki nim klienci mogą zrobić
duże, satysfakcjonujące zakupy
w jednym miejscu. Carrefour nie
zwalnia tempa i codziennie pracuje
nad tym, aby nasze hipermarkety
wyróżniały się na rynku. Cały czas
budujemy ten format najlepiej
jak tylko potrafimy, inwestując
w bogatą i różnorodną ofertę
produktów wysokiej jakości,
niskie ceny, przyjemne zakupy
oraz naszych pracowników.

RMARKETY

15

modernizacji

ŁÓDŹ

CHOJNICE
SOSNOWIEC

KRAKÓW
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CARREFOUR W POLSCE

Nowy
hipermarket
w Jaworznie
Hipermarket w Jaworznie to nowy model
kompaktowego hipermarketu Carrefour.
Oferuje on nowoczesną przestronną halę
sprzedaży o powierzchni ponad 4000 mkw.,
podzieloną na światy produktów. W sklepie
oferowanych jest łącznie ponad 40 000
różnych artykułów, w tym m.in. nowy
koncept Wędzarni Carrefour, w którym
wędliny przygotowywane są „na oczach
klientów”, rozbudowany świat sportu, na nowo
zaaranżowane światy zdrowia i kuchni świata,
a także wiele rozwiązań proklienckich.
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NAGRODY
INNOWATOR
RYNKU SPOŻYWCZEGO

2015

Carrefour Polska został uznany za najbardziej innowacyjną
sieć handlową w Polsce w 2015 roku, m.in. za wprowadzenie
na polskim rynku nowych konceptów hiper- i supermarketów
oraz sklepów franczyzowych, które najlepiej odpowiadają na
zmieniające się potrzeby i oczekiwania polskich klientów.

Portalspożywczy.pl przyznał nagrodę Innowator Rynku Spożywczego 2015,
którą w imieniu Carrefour Polska odebrał Robert Noceń, Sekretarz Generalny
Carrefour Polska.

BIG BOX
OPERATOR

2015
Podczas 8. edycji gali CEE Retail Awards Carrefour
Polska otrzymał prestiżową nagrodę Big Box Retailer
of the Year jako najlepsza firma branży handlowej
w kategorii sklepów wielkopowierzchniowych.

RETAILER OF THE YEAR

2014

Carrefour został wyróżniony w konkursie Retailer of the
Year jako najlepsza na rynku sieć handlowa w formacie
hipermarketów. Dostawcy wyróżnili Carrefour za wzorowe
warunki handlowe, jakość kontaktów z zespołem
współpracującym po stronie sieci, logistykę oraz współpracę
przy rozwoju biznesu i wizerunku.
Piotr Kalbarczyk, Dyrektor Hipermarketu Warszawa Wileńska reprezentował
Carrefour Polska na uroczystości wręczenia nagrody Retailer of the Year 2014.
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Nowe koncepty
SMACZNIE
W minionym roku Carrefour zaproponował również
swoim klientom zmodernizowany koncept małej
gastronomii pod nazwą „Smacznie”. Strefa ta mieści
się tuż przed wejściem do sklepu i oferuje klientom
możliwość zakupu najpotrzebniejszych produktów,
w tym jedzenia na wynos, bez potrzeby wchodzenia
do sali sprzedaży. Koncept „Smacznie” wyróżnia
oferta produktów przygotowanych „na oczach
klienta” – kanapek, sałatek czy hot-dogów.
Koncept oferuje również parzoną na miejscu
kawę, wyroby cukiernicze oraz napoje. Pierwsze
koncepty „Smacznie” działają już w Warszawie
(Carrefour Wileńska, Carrefour Reduta) oraz
w Krakowie (Carrefour Czyżyny).

JEDNA KOLEJKA
W 2015 roku Carrefour zakończył
wdrażanie we wszystkich swoich
hipermarketach innowacyjnego systemu jednej kolejki, który znacznie usprawnia obsługę klientów
przy kasach. Ten system wspiera
elektroniczna komunikacja audio‑
wizualna digital, prezentowana na ekranach ustawionych wzdłuż linii kas.
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KASY RODZINNE
CARREFOUR
Kasy rodzinne to nowa inicjatywa,
która pojawiła się w hipermarketach
sieci Carrefour w 2015 roku. Nowe
kasy oferują możliwość wygodnego i szybkiego sfinalizowania
zakupów wszystkim klientom,
którzy zdecydowali się przyjść do
sklepu ze swoimi dziećmi. Oprócz
kolorowego wystroju, nowe kasy oferują obsługę Karty Dużej Rodziny oraz
podesty ze schodkami, dzięki którym
dzieci mogą brać czynny udział w wykładaniu i pakowaniu zakupów. Kasy
działają we wszystkich hipermarketach Carrefour w Polsce.

ŹRÓDŁO ZDROWIA
W ubiegłym roku Carrefour uruchomił
nowy koncept parafarmaceutyczny „Źródło
Zdrowia”. Klienci znajdują w nim szeroki
wybór dermokosmetyków znanych marek, takich jak, np. Vichy, Avène, La Roche-Posay czy Lierac, a także leków bez recepty,
suplementów diety oraz urządzeń służących
do kontroli stanu zdrowia. Nowy koncept to
również fachowe i kompleksowe doradztwo
specjalistów dermokosmetycznych.
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Supermarkety
Carrefour
W 2015 roku Carrefour skoncentrował się na modernizacji formatu supermarketów.
W tym celu sieć powołała specjalny zespół projektowy, który opracował nowe
modele sklepów i zrealizował łącznie 50 modernizacji supermarketów na terenie
całego kraju. Zmiany w tym formacie były kompleksowe i dotyczyły zarówno urządzenia
i wystroju sklepów, jak również oferty asortymentowej, poziomu cen, obsługi klienta
i usług dodatkowych. W minionym roku Carrefour otworzył również 2 nowe supermarkety:
w Olsztynie i Lipienicach k. Chojnic.

François Vincent
Dyrektor ds. Supermarketów
i Sklepów Convenience

Supermarkety mają bardzo
silną pozycję na rynku. Klienci
mogą w nich kupić wszystkie
najpotrzebniejsze produkty
codziennego użytku, jak też
artykuły przemysłowe czy
tekstylia. Co ważne, oferują
znacznie większy wybór
niż dyskonty. Carrefour
jest poważnym graczem na
polskim rynku supermarketów
i tę pozycję chcemy wzmacniać,
otwierając kolejne sklepy
i modernizując nasze portfolio.

50
MODERNIZACJI

152

SUPERMARKETY
CARREFOUR W POLSCE
W 2015 ROKU

14

139

SKLEPÓW
POD MARKĄ MARKET

13

SKLEPÓW
POD MARKĄ RAST

NOWE LOGO

Najważniejszą ze zmian w supermarketach Carrefour
w 2015 roku było wprowadzenie nowego logo „Market”
i systemu identyfikacji wizualnej sklepów oraz nowego
wyposażenia. Zmiany te zostały szybko dostrzeżone
i pozytywnie ocenione przez klientów.

PRODUKTY NON-FOOD

Zmiany w ofercie supermarketów dotyczyły także oferty produktów przemysłowych. Obecnie na półkach każdego sklepu w tym formacie klienci znajdą nowe produkty pierwszej
potrzeby: takie jak podstawowe akcesoria samochodowe,
podstawowe artykuły szkolno-biurowe, a także tekstylia.

Philippe Chauvel
Dyrektor Operacyjny
Supermarketów

2000 NOWYCH PRODUKTÓW

W 2015 roku Carrefour znacznie wzbogacił i rozbudował
swoją ofertę. Tylko w 3. kwartale w supermarketach
pojawiło się ponad 2000 nowych produktów, w tym
produkty świeże i leki bez recepty.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ

W odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania klientów,
Carrefour w 2015 roku poszerzył w supermarketach
również ofertę produktów z zakresu zdrowej żywności:
ekologicznej i dietetycznej, a także kuchni świata.
Oferta ta jest na stałe dostępna w sklepach.

Rok 2015 był dla supermarketów czasem ogromnych zmian. Można wręcz powiedzieć,
że w minionych 12 miesiącach stworzyliśmy ten koncept od podstaw, rozpoczynając od nowego
logotypu „Market” i całego systemu identyfikacji wizualnej, przez wprowadzenie nowych mebli,
nowej oferty produktowej i usługowej, aż po zmianę w standardach obsługi klientów. Dzięki
wytężonej pracy 2015 rok zamknęliśmy z imponującym wynikiem 50 zakończonych remodelingów.
W kolejnym roku planujemy utrzymać dotychczasowe tempo modernizacji tego formatu.
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Sklepy
osiedlowe
Carrefour Polska utrzymał w 2015 roku założone tempo rozwoju sieci
convenience. Na koniec grudnia Carrefour otworzył 116 sklepów
franczyzowych, a łączna liczba sklepów osiedlowych działających w ramach sieci sięgnęła 573. Nowe sklepy były otwierane
zarówno w dużych ośrodkach miejskich całego kraju, jak i w mniejszych
miejscowościach. W ubiegłym roku Carrefour przejął również sieć blisko
40 sklepów marki Galerie Alkoholi.
W 2015 roku Carrefour wdrożył znaczące zmiany we wszystkich trzech
oferowanych konceptach sklepów osiedlowych: Express convenience,
Express minimarket oraz Globi. Ich celem było dostosowanie wyglądu
i oferty sklepów do zmieniających się potrzeb klientów.

SKLEPY OSIEDLOWE
CARREFOUR
W POLSCE W 2015 ROKU

231

EXPRESS MINIMARKET
(ZIELONY)

139

EXPRESS CONVENIENCE
(POMARAŃCZOWY)

165

GLOBI

38

GALERIE ALKOHOLI

François Vincent
Dyrektor ds. Supermarketów
i Sklepów Convenience

Sklepy osiedlowe są niewątpliwie
najbardziej dynamicznie rozwijającym
się segmentem polskiego rynku. Za ich
sukcesem stoją zmiany w zachowaniach
klientów, którzy chcą robić codzienne
zakupy szybko, po drodze do pracy lub
domu. Carrefour dostrzega te trendy
i dynamicznie inwestuje zarówno
w organiczny rozwój sieci, oferując
partnerom nowe formy współpracy, jak
również w kompleksowe modernizacje
oferowanych konceptów, aby jeszcze
skuteczniej odpowiadać na potrzeby
klientów zwiększając sprzedaż.
16

NAGRODY
HERMES W KATEGORII
„OSOBOWOŚĆ HANDLU”

François Vincent, Dyrektor ds. Supermarketów i Sklepów
Convenience, został uhonorowany tytułem „Osobowość
Handlu” w plebiscycie magazynu „Poradnik Handlowca”.
Wyróżnienie otrzymał za budowanie i rozwój sieci franczyzowych sklepów osiedlowych Carrefour Express.
François Vincent, Dyrektor ds. Supermarketów i Sklepów Convenience
został uhonorowany nagrodą „Osobowość Handlu” w plebiscycie
„Poradnika Handlowca”.

BEST SHOP CONCEPT
W KATEGORII CONVENIENCE

Carrefour Polska został uhonorowany nagrodą Best
Shop Concept w kategorii convenience za nowatorskie rozwiązania, unikalną ofertę oraz kompleksowe
podejście do klienta, oferowane w odświeżonym
koncepcie sklepu Express convenience.
Marek Lipka, Dyrektor ds. Franczyzy i Sklepów Convenience, odebrał nagrodę
dla Carrefour Polska za koncept sklepu osiedlowego.

NOWE KONCEPTY W SKLEPACH CONVENIENCE
KĄCIK KAWOWY

PRODUKTY BIO

PIEKARNIA

Specjalnie stworzona formuła kącika
kawowego charakteryzuje się atrakcyjnym
wyglądem oraz oferuje wysokiej jakości
produkty. Gwarancję smaku zapewniają
renomowani dostawcy kawy, herbaty
i czekolady oraz profesjonalny model
ekspresu ciśnieniowego.

W związku z rosnącym zainteresowaniem
konsumentów zdrową żywność (bio, eko
lub bezglutenową) Carrefour wprowadził
w swoich sklepach convenience koncepty
z tymi produktami.

Na klientów czeka także strefa szybkich
zakupów, w której mogą skorzystać
z szerokiej oferty jedzenia na wynos,
przygotowywanych na miejscu hot-dogów
czy świeżego pieczywa i słodkich bułek
odpiekanych w sklepie.
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EXPRESS CONVENIENCE

EXPRESS MINIMARKET

GLOBI

W 2015 roku Express convenience
był najdynamiczniej rozwijanym
formatem przez Carrefour. Nowe
placówki z pomarańczowym logo
pojawiły się po raz pierwszy w wielu
polskich miastach, m.in. w Poznaniu,
gdzie w minionym roku zostały otwarte
trzy nowe sklepy. W tym formacie
uruchomiono również pierwszych
osiem nowych sklepów ajencyjnych,
m.in. w Warszawie i Wrocławiu.

Rok 2015 był również ważnym rokiem
dla konceptu Express minimarket.
W połowie roku Carrefour uruchomił
w Warszawie nową odsłonę Express
minimarket - o profilu premium.
W tych sklepach duży nacisk
położono na produkty świeże.
Mocno rozbudowano dział sprzedaży
tradycyjnej.

W minionym roku Carrefour
wprowadził również znaczące zmiany
do konceptu Globi. Koncept, który
dotąd opierał się na zaopatrzeniu
sklepów partnerów, ewoluował
w kierunku kompleksowej oferty
franczyzowej, dostosowanej do
potrzeb klienta mieszkającego na
wsi oraz na osiedlach na obrzeżach
miast. Sklep Globi zapewnia obecnie
szeroki i dobrze dobrany asortyment
produktów i usług dodatkowych.

Koncept Express convenience
przeszedł w 2015 roku największą
metamorfozę. Ofertę sklepu
wzbogacono o świeżo wypiekane
pieczywo, żywność ekologiczną
i produkty bezglutenowe, produkty
kuchni świata oraz wybór artykułów
pozaspożywczych. Do bogatej oferty
produktów wprowadzono również
wyroby premium, m.in. regionalne
specjały francuskie pod marką
„Reflets de France”, dostępne
wyłącznie w Carrefour.
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Koncept posiada także bogaty
asortyment produktów z importu,
m.in. z Francji, i zdrowej żywności:
produktów ekologicznych
i bezglutenowych. W sklepie klienci
znajdą również nowoczesny kącik
kawowy z automatem do kawy oraz
miejscem do wypoczynku. W 2015
roku kolejny obiekt w nowym
koncepcie premium został otwarty
również w Sopocie.

Bogata oferta daje klientom
wybór spośród różnych produktów
w zróżnicowanych cenach. W sklepach
dostępnych jest ponad 450 artykułów
marki własnej, produkowanych
na wyłączność dla Carrefour.
Asortyment pozaspożywczy jest stale
rozbudowywany. Sklep prowadzi
także odpiek pieczywa na miejscu.
Dodatkowo Globi oferuje również leki
bez recepty oraz suplementy diety.
W ofercie znajdują się też produkty
kuchni świata, a w dziale „Zdrowie”
- bio i bezglutenowe.

Marek Lipka
Dyrektor ds. Franczyzy
i Sklepów Convenience
Carrefour rozwija franczyzę w Polsce
od przeszło 5 lat, otwierając rocznie
średnio około 100 nowych sklepów.
W 2015 roku, kolejny raz z rzędu, udało
nam się utrzymać założone tempo
rozwoju sieci. Mimo niesłabnącego
zainteresowania partnerów ofertą
klasycznej franczyzy, w odpowiedzi na
zmiany zachodzące w społeczeństwie,
Carrefour wprowadził do oferty dwie
nowe formy współpracy: ajencję
i franczyzę dla młodych. Jestem
przekonany, że nasza kompleksowa
oferta 3 konceptów sklepów wraz
z nowymi formami współpracy, pozwoli
nam kontynuować dynamiczny rozwój
oferty franczyzowej w kolejnych latach.

„TARGI FRANCZYZA 2015”
W dniach 15-17 października
2015 roku w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie odbyła się 13. edycja
największych w Polsce targów
franczyzowych „Targi Franczyza 2015”.
Stoisko Carrefour Polska cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem.
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Centra
handlowe

OLSZTYN

ŻYRARDÓW

GRUDZIĄDZ

20

CENTRÓW
HANDLOWYCH

ZGORZELEC

9

PUŁAWY

modernizacji

KĘDZIERZYN-KOŹLE
STARACHOWICE
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Celem długoterminowej strategii
inwestycyjnej Carrefour jest
zaoferowanie nowoczesnej i atrakcyjnej
przestrzeni zakupowej w sklepach
i centrach handlowych. Dlatego w 2015
roku Carrefour kontynuował inwestycje
w zwiększanie wartości posiadanych
w Polsce aktywów, aby skuteczniej
odpowiadać na rosnące oczekiwania
klientów, ale także najemców
poszukujących na rynku dobrych
i sprawdzonych lokalizacji, które oferują
nową jakość zakupów.
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RYBNIK

Na zakończenie 2015 roku Carrefour
zarządzał w Polsce 20 centrami
handlowymi o łącznej powierzchni najmu
230 000 m2. Spółka na przestrzeni
czterech kwartałów minionego
roku zakończyła kompleksową
modernizację łącznie 9 centrów
handlowych oraz rozpoczęła
modernizację kolejnych kilku
obiektów ze swojego portfolio.

Realizowana przez Carrefour strategia
modernizacji istniejących obiektów
spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem
rynku. W 2015 roku Carrefour
przedłużył blisko 150 umów najmu
na łączną powierzchnię ponad
40 000 GLA oraz nawiązał współpracę
z kolejnymi nowymi markami, takimi
jak Media Markt, Molton, Venezia
czy Unisono.

Ronan Martin
Wiceprezes Carrefour Polska,
Dyrektor ds. Ekspansji
i Centrów Handlowych

Rynek centrów handlowych staje się w Polsce
coraz bardziej wymagający, zarówno po stronie
klientów, jak również najemców. Nie bez
znaczenia jest również rosnąca konkurencja
i rozwój e-handlu. Carrefour, dzięki wieloletniej
obecności w Polsce, zbudował na lokalnych
rynkach silną pozycję swoich centrów
handlowych, która wraz z realizowaną
strategią ich rozbudowy, modernizacji
oraz rekomercjalizacji, będzie umacniana.
Miniony rok pokazał nam, że najemcy szukają
możliwości rozwoju opartych na solidnych
podstawach, a klienci satysfakcjonujących
zakupów w przyjemnym otoczeniu. Strategia
Carrefour odpowiada na te potrzeby, dlatego
w najbliższym roku będziemy kontynuować
dynamiczne inwestycje w modernizacje naszych
centrów handlowych.
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Centra handlowe
– kluczowe inwestycje
W segmencie centrów handlowych największymi inwestycjami
realizowanymi przez Carrefour w 2015 roku były Galeria Morena,
Metropolitan Outlet i Galeria Zielone Wzgórze.

GALERIA MORENA
W GDAŃSKU

METROPOLITAN
OUTLET BYDGOSZCZ

Galeria Morena, która przechodzi obecnie ostatnią
fazę przebudowy, zostanie otwarta w 2. kwartale
2016 roku. Wraz z końcem lata Carrefour sfinalizował
kompleksową modernizację hipermarketu oraz
rozpoczął ostatni etap prac. Na koniec grudnia
poziom komercjalizacji obiektu przekroczył już
znacznie 90%.

Carrefour w 2015 roku ogłosił rozpoczęcie projektu
Metropolitan Outlet Bydgoszcz, który będzie
pierwszym w województwie kujawsko-pomorskim
centrum wyprzedażowym. Powstanie ono w wyniku
kompleksowej modernizacji istniejącej galerii
handlowej należącej do Carrefour. W pierwszej
fazie zaoferuje 11 500 m2 powierzchni najmu oraz
ponad 60 znanych marek outletowych. Projekt
ten realizowany jest przez Carrefour z dwoma
dużymi partnerami White Star Real Estate oraz
JLL. Na koniec 2015 roku nowa galeria miała
ponad 60% powierzchni zarezerwowanych przez
znane marki modowe, obuwnicze i sportowe,
zainteresowane obecnością w tym projekcie.

PODSUMOWANIE INWESTYCJI:
Miasto: GDAŃSK
Zakres: ROZBUDOWA, MODERNIZACJA
Powierzchnia po rozbudowie: 33 000 GLA
Liczba najemców: 80
Termin otwarcia: 2 KWARTAŁ 2016

PODSUMOWANIE INWESTYCJI:
Miasto: BYDGOSZCZ
Zakres: ROZBUDOWA, MODERNIZACJA
Powierzchnia po rozbudowie: 11 500 GLA
Liczba najemców: 60
Termin otwarcia: 2017
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GALERIA ZIELONE WZGÓRZE
W BIAŁYMSTOKU
Galeria Zielone Wzgórze w Białymstoku jest trzecim
z dużych projektów realizowanych obecnie przez
Carrefour w Polsce. Galeria ta, zaprezentowana
po raz pierwszy na targach Shopping Center
Forum 2015, przejdzie kompleksową rozbudowę
i modernizację w 2016 roku. Po przebudowie
zaoferuje ponad 20 000 GLA z 60 punktami
handlowo-usługowymi.

PODSUMOWANIE INWESTYCJI:
Miasto: BIAŁYSTOK
Zakres: ROZBUDOWA, MODERNIZACJA
Powierzchnia po rozbudowie: 20 000 GLA
Liczba najemców: 60
Termin otwarcia: 2017
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Usługi
W ofercie Carrefour, oprócz bogatej i różnorodnej
gamy produktów, znajduje się również szereg usług
dodatkowych, które odpowiadają na podstawowe
potrzeby klientów. Należą do nich: stacje paliw, usługi
finansowe i niefinansowe.

E-HANDEL
Podstawą strategii Carrefour w Polsce jest
działanie omniformatowe, pozwalające zaoferować
klientom różnorodne możliwości zrobienia zakupów.
Carrefour, dostrzegając duże znaczenie handlu
internetowego, w grudniu 2015 roku uruchomił
w Polsce nowy kanał sprzedaży – sklep eCarrefour.pl.
Nowa platforma oferuje klientom szeroką gamę
nowoczesnego sprzętu RTV i AGD oraz szybkie
i wygodne zakupy.
W ramach testu, Carrefour uruchomił również
system click & collect dla mieszkańców Krakowa.
Zakupy zrobione on-line można odebrać
w hipermarkecie Carrefour zlokalizowanym
w Parku Handlowym Zakopianka.
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STACJE PALIW
W 2015 roku Carrefour posiadał w swoim
portfolio 43 stacje paliw pod nazwą własną.

USŁUGI FINANSOWE
Carrefour oferuje szereg usług finansowych.
W 2015 roku klienci mogli skorzystać z karty kredytowej Visa, pożyczki gotówkowej oraz zakupów
na raty. W sklepach sieci można było również
zapłacić rachunki, a także zakupić i zrealizować
bony towarowe.
W 2015 roku Carrefour uruchomił w swoich sklepach możliwość doładowania telefonu kartami oraz
zakupu kart podarunkowych znanych zewnętrznych
partnerów, jak: Google Play, Zalando, TK Maxx
i Wyjątkowy Prezent.

NAGRODY
PRIMUS
IN AGENDO

2015

PROGRAMY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Carrefour został

KARTA DUŻEJ RODZINY

wyróżniony honorową

W 2015 roku Carrefour jako pierwsza duża
sieć hipermarketów przystąpił do programu
Karta Dużej Rodziny, zorganizowanego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci może
korzystać w hipermarketach i supermarketach
Carrefour ze zniżek w wysokości do 10% za całe
swoje zakupy.

przyznawaną przez Ministra Rodziny,

odznaką Primus in Agendo
Pracy i Polityki Społecznej.
Firma nagrodzona została za zasługi
na rzecz wsparcia dużych rodzin w Polsce.

KARTA SENIORA
Carrefour Polska, jako pierwsza sieć w Polsce, wprowadził do swoich hipermarketów oraz supermarketów
Kartę Seniora, która umożliwia klientom powyżej
60. roku życia zakupy z 10% rabatem w każdy wtorek.

Marcin Olech
Dyrektor Marketingu,
Usług i Technologii Cyfrowych
Miniony rok upłynął w Carrefour pod
znakiem digitalizacji oraz zwiększania
zasięgu komunikacji marketingowej.
Uruchomione zostały nowe multimedialne
nośniki reklamowe w sklepach, nowe
kanały w social media, zrealizowana
została również duża kampania reklamowa
związana z premierą filmu Star Wars.
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Produkty
W 2015 roku Carrefour Polska skoncentrował swoją strategię na zaoferowaniu polskim klientom
szerokiej i urozmaiconej gamy produktów w każdym z obsługiwanych formatów:
hiper- i supermarketów, a także sklepów osiedlowych. Realizacja tej strategii opierała się na
wprowadzeniu nowych gam produktów, pozycjonowaniu marki własnej, poszerzeniu
produktów z segmentu premium i prozdrowotnych. Podstawą wyboru oferty produktowej
jest zawsze najwyższa jakość i jej doskonała relacja do ceny.
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Thierry Etchemendigaray
Dyrektor Handlowy

Naszą misją jest maksymalne zaspokojenie potrzeb klientów poprzez tworzenie specjalnej oferty
handlowej. Coraz więcej osób poszukuje produktów regionalnych, zarówno tych charakterystycznych
dla Polski, jak również dla zagranicznych rynków. Wyraźnie wzrasta zainteresowanie klientów
produktami ekologicznymi i prozdrowotnymi. Te nowe potrzeby konsumentów znajdują
odzwierciedlenie na półkach w sklepach Carrefour.
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Różnorodność
produktów
ponad

W 2015 roku, aby stale zapewniać klientom jak
największy wybór artykułów spożywczych, które są
podstawą codziennych zakupów, Carrefour Polska
oferował zarówno najlepsze lokalne produkty
od sprawdzonych dostawców i producentów, jak
i specjały z całego świata – gwarantując ich jakość
i bezpieczeństwo.

389%

wzrost sprzedaży produktów
ekologicznych w 4. kw. 2015 roku
w stosunku do 3. kw. 2015 roku

ŚWIAT ZDROWIA
W 2015 roku Carrefour znacząco
poszerzył dla klientów ofertę z kategorii
zdrowie. Dotyczyło to nowych produktów bezglutenowych, sojowych czy
dla diabetyków.
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700

Kuchnie
świata

produktów bezglutenowych,
dietetycznych, dla diabetyków,
sojowych i ekologicznych

bogaty asortyment produktów
kuchni z różnych stron świata:
włoskiej, japońskiej, chińskiej,
hiszpańskiej, francuskiej czy
meksykańskiej

120

ponad

odmian owoców i warzyw,
dostarczanych codziennie
w większości od polskich
producentów i lokalnych
dostawców

300

certyfikowanych produktów
ekologicznych, których aż dwie
trzecie pochodzi z Polski

89%

wzrost sprzedaży
produktów Reflets de France
w 2015 vs. 2014

MARKI PREMIUM
W 2015 roku Carrefour kontynuował
sprzedaż produktów z segmentu
premium, wprowadzając na polski rynek
unikalne gamy produktów:

Reflets de France - linia ponad
130 oryginalnych produktów kuchni francuskiej, powstała dzięki ścisłej współpracy z francuskimi producentami. Każdy
region Francji jest reprezentowany przez
najbardziej typowe dla niego produkty
regionalne, takie jak sery, wędliny, wina,
słodycze, cydr czy dania gotowe.

Terre d’Italia - to około 50 oryginalnych wyrobów z Włoch, w tym m.in. makarony, oliwa z oliwek, risotto, paluszki
grissini, bajgle, słodycze czy przetwory.
Produkty tej marki pojawiły się jako nowość w ofercie Carrefour w 2015 roku.

WĘDZARNIA CARREFOUR
Obecnie w sieci funkcjonuje blisko 20 wędzarni
własnych, oferujących ponad 25 rodzajów wędlin
i mięs pieczonych. Oferta ta bardzo dobrze przyjęła
się wśród klientów, dlatego wędliny codziennie
wytwarzane i wędzone w hipermarketach Carrefour,
oferowane się również w mniejszych formatach
- łącznie w ponad 100 sklepach.
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Marki własne
W 2015 roku asortyment wszystkich
marek własnych dostępnych w sieci
Carrefour wyniósł ok. 3000 referencji
w takich kategoriach jak: produkty spożywcze, produkty suche, napoje i alkohole, produkty świeże, warzywa, owoce,
wędliny, drogeria, perfumeria, produkty
przemysłowe, produkty gospodarstwa
domowego, artykuły sportowe, zabawki,
artykuły sezonowe, RTV/AGD i tekstylia.

Marki własne wytwarzane są na zlecenie Carrefour, wyróżniają je opakowania
ze specjalnie zaprojektowaną szatą graficzną. Są tańsze od swoich markowych
odpowiedników, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. Marki własne
Carrefour sprawdzają się na rynku francuskim już od 1968 roku. W Polsce oferta
lokalna rozwijana jest od 2003 roku.

produkty z logo
Carrefour

marka odzieżowa
TEX

produkty ekologiczne
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JAKOŚĆ Z NATURY
CARREFOUR
Produkty pochodzące z ekologicznie czystych
terenów, wytworzone z poszanowaniem
środowiska naturalnego i zgodnie z zasadami
zrównoważonego rolnictwa.

Szczególne miejsce w palecie produktowej Carrefour
zajmują produkty opatrzone znakiem Jakość z Natury Carrefour. Gwarantują wysoką jakość, świeżość,
autentyczność pochodzenia oraz korzystną dla klientów
relację ceny do jakości. Wytwarzane są bez sztucznych
konserwantów z poszanowaniem środowiska i są wolne
od surowców modyfikowanych (GMO). Pochodzą
z małych i lokalnych gospodarstw usytuowanych
w najczystszych regionach w Polsce, a dzięki zachowaniu naturalnego cyklu sezonowego posiadają cenne wartości odżywcze.
Odznaczają się również wyśmienitym smakiem
i dają możliwość prześledzenia pełnego procesu ich
powstawania „od pola do talerza”.
W 2015 roku Carrefour odświeżył tę markę poprzez
wprowadzenie nowej nazwy i logotypu. Pojawiły
się też nowe produkty w ofercie: kurczak z chowu
wybiegowego, masło oraz sok tłoczony ze świeżych
jabłek. Pozostałe produkty tej gamy to: twaróg, pstrąg,
marchew, ziemniaki, cebula, jabłka, miód, a także
produkty importowane: szynka serrano z Hiszpanii
i łosoś z Norwegii.
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PRODUKTY

Współpraca
z dostawcami

NAGRODY
MARKET ROKU

2015

Carrefour został wyróżniony
w prestiżowym konkursie

Podstawową zasadą w polityce produktowej Carrefour jest
sprzedaż produktów wyprodukowanych w Polsce. Obecnie
w projekcie rozwoju marek własnych Carrefour Polska
współpracuje z około 250 dostawcami krajowymi, cieszącymi się dobrą opinią na rynku i gwarantującymi wysoką jakość.
Dostawcy są regularnie audytowani, a wszystkie produkty
posiadają dokumentację jakościową.

Market Roku 2015 jako najlepsza
sieć sklepów spożywczych
w kategorii efektywnej
współpracy z dostawcami.

JAKOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO
W 2015 roku Carrefour nieprzerwanie
dążył do zapewnienia stałej, wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa oferowanych
produktów. Doświadczeni specjaliści
działu jakości cały czas monitorują
i kontrolują proces ich powstawania
na każdym etapie.
Zakłady produkcyjne dostawców marek
własnych są regularnie audytowane
przez niezależnych ekspertów oraz specjalistów działu jakości Carrefour.
Carrefour Polska wdrożył program
raportowania i samooceny dostawców marki własnej „Autodiagnostyk”
w 2010 roku.
Poprzez narzędzie „Autodiagnostyk”
dostawcy mogą dokonać samooceny
swojego zakładu produkcyjnego pod
względem wymogów biznesu odpowie32

dzialnego społecznie. Kwestionariusz
samooceny jest spójny z normą ISO
26000 i obejmuje 35 kryteriów o kilku
poziomach zaawansowania w 6 obszarach tematycznych: środowisko, lojalność praktyk, prawa człowieka, relacje
i warunki pracy, społeczność i rozwój
lokalny, zarządzanie organizacją oraz
zagadnienia związane z klientami.

Każdy produkt wprowadzany do
sprzedaży musi też zostać przetestowany podczas badań sensorycznych
i konsumenckich. Oceniane są cechy
organoleptyczne, czyli smak, zapach,
wygląd produktu, a w przypadku produktów niespożywczych – ich właściwości użytkowe.

WYZWANIE DLA KLIMATU
Ubiegłoroczna kampania programu
„Autodiagnostyk” opracowanego
przez Carrefour dla dostawców marki
własnej nazwana została „Wielkie
wyzwanie dla dostawców w zakresie
ochrony klimatu”. W ramach kampanii
dostawcy mogli zgłaszać do konkursu
własne projekty – strategie, inwestycje, technologie i programy eduka‑

cyjne, które bezpośrednio i pośrednio
przyczyniają się do ochrony klimatu.
Laureatem kampanii została firma
„Sądecki Bartnik”, która produkuje
pod marką własną Carrefour miody
i produkty pszczele. Doceniony został
ich projekt „Pomóżmy pszczołom
– pszczoły pomogą nam”.

TARGI DOSTAWCÓW
9-10 WRZEŚNIA 2015 ROKU
W WARSZAWIE
Bożonarodzeniowe Targi Dostawców
Carrefour odbyły się we wrześniu
2015 roku. Było to pierwsze tego
typu wydarzenie organizowane przez
Carrefour w Polsce. Na przestrzeni
ponad 5000 m2 swoją ofertę
zaprezentowali najwięksi dostawcy.

Podczas targów partnerzy handlowi
Spółki mieli możliwość spotkania
z menedżerami hipermarketów i supermarketów Carrefour, właścicielami
sklepów franczyzowych oraz kupcami,
menedżerami i dyrektorami odpowiedzialnymi za zakup produktów.
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Biznes
odpowiedzialny
społecznie
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 i Różnorodność.
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Robert Noceń
Sekretarz Generalny Carrefour Polska
Jednym z najważniejszych priorytetów Grupy Carrefour są działania na rzecz ochrony klimatu. Te założenia są
realizowane z sukcesem także w Polsce, a nasi pracownicy mogą być dumni z wysiłków podjętych w tym celu
przez firmę. Wdrożyliśmy system zarządzania transportem, którego celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla
do atmosfery, a także rozwiązania dotyczące gospodarowania odpadami. Dzięki inwestycjom w najnowsze
technologie i urządzenia chłodnicze oraz nowoczesne systemy oświetlenia w znaczący sposób ograniczyliśmy
zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej przez sklepy.
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Zdrowie i Sport
„Z miłości do Zdrowia”
Celem kampanii „Z miłości do Zdrowia” prowadzonej przez Carrefour od 2014 roku jest
promocja zdrowego stylu życia wśród klientów i pracowników poprzez sponsorowanie
wydarzeń sportowych oraz edukację na temat
zdrowej diety.

„ABC Zdrowego Żywienia”
Carrefour Polska wraz ze Szkołą Główną
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zrealizował
program edukacyjny „ABC Zdrowego Żywienia”
skierowany do dzieci oraz seniorów, który miał na
celu zwiększenie świadomości na temat zdrowej
diety oraz modyfikację nawyków żywieniowych.

Guillaume de Colonges, Prezes Carrefour Polska, przekazał
Alojzemu Szymańskiemu, Rektorowi SGGW grant Fundacji Carrefour
na program „ABC Zdrowego Żywienia”.
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W czasie trwania programu zorganizowano
240 warsztatów, poprowadzonych przez
70 ekspertów z 6 ośrodków naukowych.
W ramach programu przygotowano prawie
30 broszur informacyjnych, docierając do osób
ze środowisk o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Do obsługi programu została
uruchomiona specjalna strona internetowa
www.abczywienia.pl, na której można
odnaleźć interesujące materiały edukacyjne.

16
Ponad

MARATONY
W ramach promocji zdrowego stylu
życia Carrefour Polska w 2015 roku
zaangażował się w sponsoring imprez
biegowych w różnych miastach
w Polsce.
Podczas maratonów w Krakowie,
Warszawie i Wrocławiu zostały
zorganizowane specjalne strefy kibica,
w których biegacze mogli zrelaksować
się po pokonaniu dystansu, a dzieci
wziąć udział w grach i animacjach.

tys.

biegaczy wzięło udział
w sponsorowanych przez
Carrefour Polska maratonach

Carrefour sponsorem
wydarzeń biegowych:

Warszawa, Kraków,
Wrocław, Poznań,
Rybnik, Bytom,
Gdańsk
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Działania na rzecz
ochrony klimatu
Sieć handlowa Carrefour wprowadziła w Polsce szereg działań na rzecz
klimatu: wdrożono energooszczędny system chłodniczy, wymieniono
oświetlenie na systemy LED, a także zoptymalizowano transport.

TRANSPORT I LOGISTYKA
W obszarze optymalizacji transportu
Carrefour Polska wprowadził rozwiązania mające na celu zredukowanie
emisji dwutlenku węgla do atmosfery,
zmniejszenie ilości przejechanych kilometrów oraz efektywniejsze planowanie
transportu.

Transport Management System
TMS to wielomodułowy system
umożliwiający optymalizację całego
procesu transportowego od dostawcy
do sklepu m.in. poprzez wykorzystanie
plomb elektronicznych do sprawdzenia
lokalizacji transportu, a także poprzez
możliwość komunikacji między sobą
wszystkich elementów łańcucha
transportu. Usprawnienia wynikające
z wprowadzenia TMS mierzone są
wskaźnikiem liczby przejechanych
kilometrów na paletę (km/pal): dzięki
systemowi tylko w roku 2015 liczba
kilometrów i emisja CO2 zostały
zredukowane o 5%.
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21 listopada 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się Spotkania Warszawskie
poświęcone m.in. klimatowi. Przedstawiciel Grupy Carrefour, Jérôme Bédier wziął udział w panelu
„Czy jesteś green? Narodziny nowego obywatela: odpowiedzialnego konsumenta, na co dzień
dbającego o środowisko.”

Zmniejszenie pustych
przejazdów ciężarówek

Optymalizacja załadunku
ciężarówek

By zoptymalizować transport w sieci
handlowej, który odbywa się przede
wszystkim w jedną stronę, to znaczy
z magazynu do sklepów, i ograniczyć
powroty pustych ciężarówek, Carrefour
nawiązał współpracę z kluczowymi
dostawcami, oferując im usługi
transportowe. W drodze powrotnej
wdrożono tzw. backhauling, który
jest rozwijany przez firmę od kilku lat
i stanowi dzisiaj między 20% a 30%
aktywności transportowej. Oznacza to
20-30% mniej pustych przejazdów
na trasie ze sklepu do magazynów.

Carrefour Polska maksymalizując
wysokość nośników, zdołał
zoptymalizować wypełnienie
naczep i tym samym zmniejszyć
ilość przejeżdżanych kilometrów.
Sposobem na zwiększenie wysokości
nośników było wprowadzenie nadstawek,
modernizacja magazynów oraz systemowe
łączenie różnych procesów.

ENERGIA
Carrefour Polska wprowadził szereg
rozwiązań mających na celu zmniejszenie
zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej przez sklepy należące do sieci.

Energooszczędny system
FCH HVAC
Innowacyjne rozwiązanie FCH wykorzystuje temperaturę wód podziemnych do obniżenia lub podwyższenia
temperatury powietrza w obiekcie.
Chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń
odbywa się m.in. za pomocą pompy
cyrkulacyjnej instalacji FCH. Urządzenia
wykorzystują niskotemperaturową energię geotermalną zakumulowaną w gruncie i wodach podziemnych, a następnie
przekazują energię do wymienników
ciepła chłodu w centrach wentylacyjnych
i odbiornikach chłodu. Dzięki systemowi FCH zużycie energii elektrycznej
i cieplnej spada o 50%. System działa
w 4 sklepach w Polsce (Sosnowiec,
Zamość, Olsztyn, Gdańsk).

CO2 jako czynnik chłodniczy
Zastosowanie w sklepach przyjaznego środowisku systemu chłodniczego,
wykorzystującego dwutlenek węgla jako
czynnik chłodzący pozwala uzyskać bardzo niskie temperatury i jest bezpieczne
zarówno dla ludzi, jak i produktów. Ten
system chłodniczy pozwala zmniejszyć zużycie energii wykorzystywanej
do chłodzenia od 20 do 40% w porównaniu z okresem przed modernizacją.
System w Polsce działa już w 16 hipermarketach i 2 supermarketach Carrefour.

20-30%

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ W 95 HIPERI SUPERMAKETACH W POLSCE,
W KTÓRYCH ZAINSTALOWANO
OŚWIETLENIE LED OPARTE NA
LAMPACH FLUORESCENCYJNYCH
Carrefour wykorzystuje w swoich sklepach energooszczędne systemy chłodnicze.
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„STOP
Marnotrawstwu”

„GOSPODAROWANIE
ODPADAMI BIO” – KORZYŚCI
DLA ŚRODOWISKA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Kluczową inicjatywą mającą na
celu zapobieganie marnotrawstwu
żywności w Carrefour Polska jest
program „STOP Marnotrawstwu”,
prowadzony od 2013 roku. Jego
celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu, w tym marnotrawstwu żywności,
na każdym poziomie funkcjonowania
firmy, a także promowanie tej idei
wśród naszych klientów i dostawców.
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„Gospodarowanie odpadami bio” – projekt mający na celu zagospodarowanie
żywności nienadającej się do spożycia.
Frakcje odpadów ulegających biodegradacji przekazywane są do lokalnych
kompostowni, gdzie pozyskuje się
z nich kompost stosowany następnie do
rekultywacji terenów zdegradowanych
i do celów rolniczych. W pierwszym
półroczu 2015 roku dzięki skierowaniu bioodpadów do kompostowni
Carrefour ograniczył masę odpadów
kierowanych na składowisko o ponad 20%.

- zmniejszanie masy odpadów
kierowanych na składowiska
- brak zagrożeń związanych
z powstawaniem
niebezpiecznych dla środowiska
substancji chemicznych
- zmniejszanie oddziaływania na
środowisko poprzez ograniczanie
zużycie surowców pierwotnych
- zmniejszanie zużycia energii
potrzebnej do przetworzenia
surowców pierwotnych

160 000
tyle posiłków udało się przygotować
dzięki hojności klientów Carrefour

Guillaume de Colonges, prezes Carrefour Polska odbiera Nagrodę
im. Jacka Kuronia podczas Spotkań Warszawskich na Zamku Królewskim,
przyznaną przez Federację Polskich Banków Żywności.

Grant Fundacji Carrefour
w wysokości

400

tys. zł

umożliwił Bankom Żywności
zakup 5 ciężarówek dla swoich
lokalnych oddziałów

PRZEKAZYWANIE ŻYWNOŚCI

ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI

NAGRODA IM. JACKA KURONIA

W kwietniu 2015 roku Carrefour Polska
podpisał ogólnopolską umowę z Federacją Polskich Banków Żywności regulującą kwestie przekazywania produktów
spożywczych. Zawarcie umowy oznacza,
że nadwyżki artykułów spożywczych
z hipermarketów oraz supermarketów
sieci priorytetowo przekazywane są
Bankom Żywności. Zanim podpisano
ogólnopolską umowę, poszczególne
sklepy Carrefour przekazywały produkty
lokalnym Bankom Żywności na podstawie indywidualnych porozumień.

Sklepy Carrefour regularnie angażują
się w zbiórki organizowane przez Banki
Żywności w Polsce. W wyniku trzech
zbiórek żywności zorganizowanych
w 2015 roku (marcowej – Wielkanocnej
Zbiórki Żywności, wrześniowej akcji „Podziel się posiłkiem” i Świątecznej Międzynarodowej Zbiórce Żywności), dzięki
hojności klientów Carrefour udało
się zebrać prawie 80 ton żywności.

Carrefour Polska został Darczyńcą
Roku 2014 Banków Żywności. Nagroda,
która od 2005 roku nosi imię Jacka
Kuronia, ma na celu docenienie firm lub
instytucji, które w wyjątkowy sposób
pomogły Bankom Żywności w ich
codziennej działalności. Wyróżnienie
zostało przyznane za przekazanie
w 2014 roku przez Carrefour Polska
środków na zakup 5 ciężarówek dla
lokalnych oddziałów Banków Żywności w Koninie, Rzeszowie, Elblągu, Kielcach oraz Chorzowie, a także częściowe
sfinansowanie zakupu specjalnego auta
w Łodzi. Przekazanie środków na zakup
ciężarówek w wysokości 400 tys. zł było
możliwe dzięki grantowi oferowanemu
na ten cel przez Fundację Carrefour.

Od początku działalności w Polsce
wszystkie sklepy Carrefour angażują
się w działania na rzecz społeczności
lokalnych poprzez wspieranie lokalnych
fundacji, domów dziecka, organizacji
charytatywnych, osób potrzebujących
i wykluczonych społecznie czy szkół.
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Działania
charytatywne
LOKALNE
ZAANGAŻOWANIE
Hipermarkety i supermarkety
Carrefour w całej Polsce
często angażują się w lokalne,
organizowane lokalnie, akcje
charytatywne. Zalicza się do nich,
między innymi, przekazywanie
wyprawek szkolnych dla podopiecznych
świetlicy środowiskowej Caritasu przez
hipermarket Łódź Szparagowa, czy
zaangażowanie w programy edukacyjne,
takie jak: „Bezpieczny powrót do
szkoły” w Kaliszu i Inowrocławiu czy
„Rowerem bezpiecznie”, podczas których
przedstawiano podstawowe zasady
ruchu drogowego oraz ogólne zasady
bezpieczeństwa z udziałem pracowników
hipermarketu Wrocław Bardzka. Sklepy
ufundowały nagrody w szkolnych
konkursach oraz wspomagały lokalnych
uczniów w organizacji wyjazdów
na „zielone szkoły”.
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WSPARCIE
DLA SENIORÓW
Carrefour Polska od wielu lat wspiera
Fundację Pomoc Transportowcom, która
zajmuje się zmniejszaniem biedy wśród
trzech grup społecznych: transportowców, drogowców oraz kolejarzy. Fundacja
prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym oraz
rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,
wspierając je w przezwyciężaniu trudnych
sytuacji życiowych. Ponadto Fundacja działa
na rzecz wyrównywania szans społecznych
oraz ochrony i promocji zdrowia. W ramach
tej współpracy w 2015 roku Spółka przekazała produkty dla około 750 podopiecznych Fundacji.

POMOC
DLA DZIECI
Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana
Batorego jest placówką oświatową
położoną najbliżej Centrali Carrefour,
w związku z tym firma aktywnie
zaangażowała się we wspieranie
jej uczniów. W 2015 roku Carrefour
Polska, w ramach wsparcia i promocji
sportu oraz aktywności fizycznej, zakupił
komplet strojów sportowych oraz torby
dla szkolnej drużyny unihokeja. Ponadto,
w okresie Świąt Bożego Narodzenia
zostały także przekazane zabawki od firmy
przeznaczone dla dzieci z ubogich rodzin.
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Zasoby ludzkie
Carrefour Polska jest jednym z największych pracodawców w kraju zatrudniającym około
16 000 pracowników, wśród których są przedstawiciele 120 zawodów. Firma koncentruje się na klarownej i przejrzystej organizacji pracy oraz jasno zdefiniowanym zakresie odpowiedzialności, który spoczywa na poszczególnych pracownikach. Zapewniają to między innymi: dobra komunikacja wewnętrzna
oraz odpowiedni system rozwoju zawodowego. Podstawowym celem firmy, w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi, jest oferowanie stabilnego miejsca pracy z pakietem wynagrodzeń pozafinansowych oraz świadczeń dodatkowych i szkoleń.
Przewodnikiem w codziennej pracy w Carrefour są „Polityki”, które odwołują się do fundamentu zawodu
handlowca w czterech obszarach: Ludzie, Aktywa, Towary i Pieniądze. To one określają tożsamość firmy
i na nich opiera się strategia oraz wszystkie działania długo- i krótkoterminowe.
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Justyna Orzeł
Dyrektor zasobów ludzkich Carrefour Polska
Carrefour Polska jest firmą zaangażowaną w dbałość o warunki pracy, stabilność zatrudnienia, a także rozwój pracowników.
Ważnym kierunkiem polityki personalnej Carrefour jest promowanie różnorodności, która stanowi filar naszej firmy.
Od 2013 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, w której zobowiązujemy się do wdrażania jej zasad, czyli m.in.
przestrzegania równouprawnienia i dialogu międzypokoleniowego, co w dalszej perspektywie przekłada się na rozwój oraz
innowacyjność organizacji. Firma wspiera również rozwój zawodowy kobiet, które stanowią 65% naszej kadry menedżerskiej,
a ponadto podejmuje działania wspierające role rodzicielskie. Równie aktywnie promowane jest zatrudnienie osób
niepełnosprawnych w organizacji.
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Program
„Smak Kariery”

NAGRODY

SOLIDNY
PRACODAWCA

2015

Tytuł przyznany za prowadzenie
polityki stabilnego zatrudnienia,
w tym aktywizację zawodową osób
niepełnosprawnych, wspieranie
rozwoju kobiet na stanowiskach
menedżerskich oraz wprowadzenie
różnorodnych systemów motywacyjnych dla pracowników.

Carrefour, poszukując najlepszych pracowników na rynku, prowadzi różnorodne działania mające na celu zapewnienie
kompleksowego rozwoju zawodowego
w strukturach sieci. Dostrzegając wagę
edukacji obecnych i przyszłych pracowników, Carrefour uruchomił w 2015 roku
pierwszą edycję autorskiego programu
edukacyjnego „Smak Kariery”, organizowanego wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami.

W ramach programu edukacyjnego „Smak Kariery” powstały dwa
projekty: „Przepis na Mistrza” oraz
„Apetyt na Handel”. Poprzez te projekty spółka promuje różnorodność i atrakcyjność zawodów związanych z handlem
oraz kształtuje pozytywny wizerunek
branży wśród młodych ludzi.

WYRÓŻNIENIA ZA
PROWADZENIE DIALOGU
Z ORGANIZACJĄ

ZWIĄZKOWĄ NSZZ

„SOLIDARNOŚĆ”
Wyróżnienie za prowadzenie
przez Carrefour Polska otwartego
Pantone
2747 C
dialogu ze związkami
zawodowy-

mi we wszystkich lokalizacjach
i na wszystkich poziomach,
przyznaPantone 3005
C
ne przez Krajową Sekcję Handlu
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NSZZ
„Solidarność”.
Pantone
235 C

PROJEKT
„PRZEPIS NA MISTRZA”
Celem projektu „Przepis na Mistrza”
jest aktywne rozwijanie pracowników,
podnoszenie i wzmacnianie ich kompetencji zawodowych. Program obejmuje
szkolenia i kursy zawodowe umożliwiające pracownikom zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu czeladniczego w zawodzie wędliniarza,
piekarza i cukiernika. Jest to oficjalny
dokument potwierdzający znajomość
zawodu, honorowany w całej Europie.
Do uczestnictwa w programie zapraszani są pracownicy z długoletnim stażem
pracy, eksperci w swoim zawodzie.

PROJEKT „APETYT NA HANDEL”
W ramach programu „Przepis na Mistrza” realizowane są także działania
na rzecz rozwoju zawodowego uczniów
i absolwentów szkół zawodowych
oraz uczniów gimnazjów. W tym celu
Carrefour prowadzi współpracę ze
szkołami w ramach klas patronackich
kształcących w zawodach: cukiernik,
piekarz, sprzedawca, a także organizuje
spotkania w gimnazjach, szkołach zawodowych i technikach. Dodatkowo, firma
zapewnia praktyki dla uczniów szkół
zawodowych i technicznych oraz umożliwia ukończenie kursu zawodowego oraz
uzyskanie certyfikatu czeladnika.

„Apetyt na Handel” to program rozwoju menedżerskiego dla studentów
i absolwentów szkół wyższych,
realizowany poprzez program
ambasadorski na uczelniach oraz
program stażowy wyróżniony znakiem
„Stażu wysokiej jakości” przez Polskie
Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami,
zakończony możliwością zatrudnienia
w Carrefour. W ramach tego projektu prowadzone są także szkolenia
wewnętrzne dla pracowników Carrefour
Polska, którzy chcą rozwijać swoje
kompetencje menedżerskie.

Zajęcia merytoryczne oraz
praktyczne odbywają się w centrum
szkoleniowo-konferencyjnym
„Smak Kariery” uruchomionym
przez Carrefour w ubiegłym roku.
Warsztaty prowadzą doświadczeni
pracownicy firmy i eksperci
zewnętrzni z cechów rzemieślniczych.
Zarówno kursy, jak i egzaminy
są opłacane przez pracodawcę.
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ZASOBY LUDZKIE

Centrum
„Smak Kariery”
Centrum „Smak Kariery” zostało uruchomione w 2015 roku. Pracownicy
sieci oraz uczniowie szkół zawodowych
znajdą tu innowacyjne miejsce szkoleń
i praktyk realizowanych bezpośrednio
u pracodawcy.
Centrum, zaprojektowane z uwzględnieniem specyfiki zawodów związanych
z przetwarzaniem produktów spożywczych, stanowi laboratorium zawodu
dla przyszłych specjalistów zatrudnianych w sklepach sieci w całym kraju.
Centrum „Smak Kariery” to innowacyjne wnętrza o powierzchni 700 m2,
gdzie równocześnie może się uczyć
kilkadziesiąt osób i poznawać zawód od strony praktycznej. Centrum
obejmuje w pełni wyposażone profesjonalne stanowiska kuchenne, bibliotekę
multimedialną, sale konferencyjne, salę
audiowizualną oraz strefę wypoczynkową.

Swoje pierwsze kroki w profesjonalnej
praktyce stawiają tu również uczniowie
szkół zawodowych i techników, których
kierunki zawodowe są zbieżne z obszarami działania Carrefour. Kadrę Centrum „Smak Kariery” stanowią eksperci
Carrefour z Polski oraz Europy. Ich unikalne doświadczenie jest najlepszym
źródłem wiedzy dla gości centrum.

W

2016

ROKU
FIRMA ZAPROSI DO PROGRAMU
KOLEJNYCH 40 PRACOWNIKÓW

19

LICZBA PRACOWNIKÓW,
KTÓRZY PRZYSTĄPILI
I UKOŃCZYLI PROGRAM
CERTYFIKACJI ZAWODOWEJ
OD WRZEŚNIA 2015 ROKU
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Inauguracja Centrum Smak Kariery; od lewej: Justyna Orzeł, Dyrektor Zasobów Ludzkich Carrefour Polska,
Radosław Kardaś, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Guillaume de Colonges, Prezes
Carrefour Polska, Krystyna Gutkowska, SGGW, Stanislas Pierret, Amdasada Francji i Instytut Francuski
oraz Monika Constant, Francusko-Polska Izba Gospodarcza.

Targi
Talent Days
Talent Days to największe targi pracy
skierowane do studentów, uczniów szkół
technicznych i absolwentów, którzy są
zainteresowani rozwojem swojej kariery
zawodowej, poszukiwaniem pracy lub stażu
zawodowego. Wzięło w nich udział 75
wystawców. Stoisko Carrefour wyróżniało
się ciekawą aranżacją. Podczas dwóch dni
targów odwiedziło je ponad 11 000 osób.
Celem Carrefour Polska było przeprowadzenie rekrutacji młodych talentów i zainspirowanie absolwentów pracą w handlu.
Firma przedstawiła szerokie możliwości rozwoju dla młodych pracowników
- zarówno w działach operacyjnych,
jak i w Centrali. Przedstawiciele firmy
przeprowadzili ok. 400 rozmów rekrutacyjnych oraz na temat możliwości
podjęcia pracy w firmie.
Podczas targów Carrefour zaprezentował
program edukacyjny ,,Smak Kariery”.

1130

OSÓB ODWIEDZIŁO
STOISKO CARREFOUR
NA TARGACH TALENT DAYS
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Panorama
finansowa 2015
8895,3 mln zł

sprzedaż brutto

267
mln zł
inwestycje w otwarcia

i modernizacje sklepów

135 tys. zł

inwestycja w program
„Autodiagnostyk”

350
tys. zł
inwestycja w promocję
sportu – maratony

400 tys.grantzł

Fundacji Carrefour
na program
„ABC Zdrowego Żywienia”

Jadwiga Zientara
Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy
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Carrefour Polska osiągnął w 2015 roku wynik ze sprzedaży brutto w wysokości 8895,3 mln zł. Jednocześnie firma
kontynuowała inwestycje w otwarcia i modernizacje sklepów, przeznaczając na ten cel w minionym roku 267 mln zł.
Istotnym elementem ubiegłorocznego budżetu były również wydatki poniesione na działania w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu o łącznej kwocie 885 tys. zł.

Dyrekcja
Carrefour Polska
Guillaume de Colonges
Prezes i Dyrektor Generalny

DYREKCJA
WYKONAWCZA
Gilles Ballot

Dyrektor BU Hipermarkety

Thierry Etchemendigaray
Dyrektor Handlowy

Ronan Martin

DYREKCJA
GENERALNA
Philippe Chauvel

Dyrektor Operacyjny Supermarketów

Maria Cieślikowska

Dyrektor ds. Komunikacji Zewnętrznej i PR

Paweł Górecki

Wiceprezes i Dyrektor BU Ekspansji
i Galerii Handlowych

Dyrektor Supply Chain & Organizacji

Robert Noceń

Marcin Knapek

Marcin Olech

Dyrektor ds. Franczyzy i Sklepów Convenience

Sekretarz Generalny

Dyrektor Marketingu,
Usług i Technologii Cyfrowych

Justyna Orzeł

Dyrektor Zasobów Ludzkich

François Vincent

Dyrektor BU
Supermarkety i Sklepy Convenience

Jadwiga Zientara

Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy

Dyrektor Prawny

Marek Lipka

Michał Malanowski

Dyrektor Informatyki

Katarzyna Orlińska

Dyrektor ds. Digitalizacji

Armen Papazjan
Dyrektor B2B

Suleiman Al Suleiman
Dyrektor Serwisów

Rahul Unni

Menedżer Planowania
Strategicznego i Projektów
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CARREFOUR POLSKA
ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa

