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Tlačová správa

COOP Jednota ide reťazcom príkladom, zmodernizovala ďalšiu predajňu

Jablonové, 11. jún – Najväčšia maloobchodná sieť COOP Jednota potvrdzuje postupnou
rekonštrukciou svojich prevádzok prívlastok predajne 21. storočia. Po rozsiahlej prestavbe
otvorila ďalší supermarket, pre obyvateľov Jablonového v okrese Senica.

„Všetky naše aktivity smerujú k uspokojeniu potrieb zákazníkov. Teší nás, že spotrebitelia vítajú
našu filozofiu, podporu slovenských potravín, a nakupujú u nás radi. Postupnou modernizáciou
siete vybavujeme naše predajne špičkovým technickým vybavením, pričom zohľadňujeme
aktuálne trendy aj v oblasti dizajnu. Cesta, na ktorú sme sa vydali, je vzhľadom na našich 2 100
predajní po celej krajine dlhá a náročná, avšak z veľkých ambícií určite nepoľavíme,“ vyjadril sa
Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.
Vynovený supermarket v obci Jablonové vznikol prestavbou a rozsiahlou rekonštrukciou
doterajšej predajne potravín. „Supermarkety už nie sú len výsadou miest, no dostávajú sa aj do
obcí, a to nielen veľkých, ale i menších. Sme radi, že spolu s novým šatom prinášame zákazníkom
aj širší sortiment tovaru, technologické inovácie a vyšší komfort nakupovania,“ uviedol Ivan
Bzdúšek, predseda predstavenstva COOP Jednoty Senica. Zrekonštruovaný supermarket je 21.
v sieti tohto spotrebného družstva.
Inovovaná predajňa potravín v Jablonovom vždy patrila medzi najlepšie v rámci družstva. Jej
pôvodná predajná plocha bola prestavbou zdvojnásobená, dnes sa už predáva na ploche 298 m²,
kolektív predajne bol rozšírený na 10 predavačiek. Celý supermarket je vybavený novým,
moderným obchodným zariadením. Doplnený je o viaceré novinky, ako informačný kiosk, kde si
zákazník môže overiť cenu a zloženie výrobku, hodnotu nákupov na svojej zákazníckej karte či
pozrieť aktuálne letáky. Pri sortimente ovocia je nový LED televízor, ktorý aktuálne zobrazuje
cenovo zvýhodnený sortiment. Pribudli nové, estetické nákupné vozíky a košíky.
Vo vynovenej predajni môžu spotrebitelia nakupovať v pracovný týždeň od 6.00 do 18.00,
v sobotu od 6.00 do 12.00 a v nedeľu od 6.30 do 10.30 h.

Profil spoločnosti:
COOP Jednota je najväčšia maloobchodná sieť 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.

