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Sklepy Carrefour dołączają do zbiórki Caritas "Tak, POMAGAM"
Organizowana przez Caritas zbiórka żywności „Tak, POMAGAM” odbędzie się już w najbliższy
weekend. Do akcji przystąpiło prawie 50 sklepów Carrefour Polska – zarówno hipermarketów, jak
i supermarketów.
Zbiórka odbędzie się w dniach 9 i 10 grudnia w prawie 50 sklepach sieci Carrefour. Pracownicy
i klienci wezmą udział w akcji przekazywania żywności osobom najbardziej potrzebującym. Podczas
bożonarodzeniowej zbiórki, która zostanie przeprowadzona w sklepach w całej Polsce, wolontariusze
będą zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe
w przechowywaniu. Z przekazanych produktów placówki Caritas przygotują świąteczne posiłki
i paczki dla najuboższych rodzin. Zbiórki w sklepach Carrefour odbędą się w następujących miastach:
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Paczki żywnościowe z artykułami spożywczymi, trafią w pierwszej kolejności do rodzin będących
w trudnej sytuacji materialnej, wielodzietnych, samotnych rodziców, bezdomnych i chorych.
Każdorazowo w akcji uczestniczy około 20 tys. wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas
i Szkolnych Kół Caritas.
Carrefour Polska regularnie uczestniczy w zbiórkach żywności organizowanych w Polsce. Grupa
Carrefour współpracuje też z Bankami Żywności na świecie od 1994 roku. Równolegle ze wsparciem
udzielanym Bankom, Carrefour pomaga również wielu lokalnym stowarzyszeniom, które przekazują
podarowaną żywność najbardziej potrzebującym.
Kontakt dla mediów:
Biuro Prasowe Carrefour Polska, tel.: 22 563 32 21, e-mail: biuroprasowe@carrefour.com
Maria Cieślikowska, Dyrektor Komunikacji Zewnętrznej i PR, Rzecznik Prasowy, e-mail: biuroprasowe@carrefour.com

O Carrefour
Carrefour Polska to multiformatowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5
formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu
internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej
powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.
Carrefour Polska jest częścią Grupy Carrefour, która posiada 12 300 sklepów w 35 krajach. Grupa Carrefour jest
siecią multilokalną, multiformatową i multikanałową, obsługującą codziennie 13 milionów klientów na całym
świecie.
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 oraz Różnorodność.
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