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Tlačová správa

COOP Jednota zmodernizovala ďalší supermarket, aj Michalovčania už
nakupujú vo vynovených priestoroch
Michalovce, 6. máj 2019 – Tradičná maloobchodná sieť COOP Jednota otvorila tento rok už
piatu zmodernizovanú predajňu. V atraktívnych zrekonštruovaných priestoroch
SUPERMARKETU v obchodom dome DODO nakupujú od polovice apríla aj obyvatelia
Zemplína.
Obchodný dom DODO bol postavený začiatkom sedemdesiatych rokov a svojho času patril
k najmodernejším v Československu. Po 45 rokoch od jeho otvorenia pristúpila COOP Jednota
Michalovce k jeho celkovej rekonštrukcii.
„V prvej etape sme otvorili zrekonštruovaný SUPERMARKET s moderným dizajnom, rozšíreným
sortimentom, teplými pultmi, ESO kútikom, čerstvo upečeným pečivom a špeciálnymi nákupnými
vozíkmi pre deti. Vchod do predajne je bezbariérový,“ vymenovala novinky Mária Švecová,
predsedníčka spotrebného družstva COOP Jednota Michalovce, ktorá otvorila vynovené priestory
spolu s dodávateľom zariadenia Petrom Muzikom z firmy Reccom. Zaujímavým vizuálnym doplnkom
sú malebné fotoreprodukcie diel Jozefa Theodora Moussona, ktorý sa preslávil svojimi zemplínskymi
motívmi z mestských trhov a dedín z okolia Michaloviec. Známy je pod prívlastkom „maliar
zemplínskeho slnka a ľudu“.
Rekonštrukcia obchodného domu bude pokračovať druhou etapou, ktorá bude ukončená do konca
júna. Vynovené budú priestory pre prenájom na prízemí a prvom poschodí. Zákazníci sa môžu tešiť aj
na rozšírenú predajňu odevov a textilu, domáce potreby, butiky, vietnamskú reštauráciu, kaviareň,
špecializovanú drogériu, kníhkupectvo, nábytok, cukráreň a predaj zmrzliny. „Naším cieľom je
sprostredkovať návštevníkom príjemné nakupovanie a v neposlednom rade zefektívniť využitie
priestorov celého obchodného domu. Počas leta v rámci tretej etapy zrekonštruujeme výklady tzv.
„kocky“, ktoré sú výrazným špecifickým prvkom obchodného domu,“ dodala predsedníčka Mária
Švecová.
Už od prvého dňa otvorenia sa reťazec teší zvýšenému záujmu nakupujúcich. Spotrebiteľom sa nový
dizajn páči, vítajú aj 10 % zľavu pri nákupoch nad 20 €. Počas prvých piatich dní vzrástli tržby o 80 %.
Zákazníci môžu nakupovať v krásnych priestoroch na ploche 530 m² počas pracovného týždňa v čase
od 6.30 do 18.00, v sobotu od 7.00 do 12.00 hod.
Rekonštrukciou predajní po celom Slovensku COOP Jednota reflektuje na požiadavky zákazníkov.
„Tento rok oslavujeme 150 rokov od založenia spotrebných družstiev na Slovensku, mnohé naše
predajne pôsobia na trhu niekoľko desaťročí. Je preto prirodzené, že vychádzame zákazníkom v ústrety
a postupne modernizujeme všetky prevádzky. Veľmi ma teší, že priestory, ktoré sme v uplynulých
mesiacoch vynovili, spĺňajú všetky kritéria modernej atraktívnej predajne s veľkým výberom

predovšetkým slovenských potravín a moderným technickým vybavením. V tomto trende budeme
pokračovať po celý rok,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty
Slovensko.

Profil spoločnosti:
COOP Jednota je najväčšou maloobchodnou sieťou na Slovensku s najvyšším podielom predaja slovenských
výrobkov, ktorý dosahuje až 70%. V roku 2019 oslavuje 150 rokov od založenia prvého spotrebného družstva
na Slovensku a 20 rokov od založenia vlastnej značky. Každý výrobok s logom COOP Jednota prechádza
pravidelnou kontrolou v akreditovaných laboratóriách s dôrazom na garanciu kvality. Skupina COOP Jednota
patrí k významným zamestnávateľom Slovenska. Poskytuje prácu viac než 14 tisíc zamestnancom v 10
logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 26 vykonáva maloobchodnú činnosť
prostredníctvom takmer 2 200 predajných miest na celom území Slovenska. Skupina COOP Jednota
presadzuje environmentálnu politiku a v zmysle princípov spoločenskej zodpovednosti podporuje najmä
zdravotníctvo a lokálne komunity prostredníctvom Nadácie COOP Jednota.

