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SPAR na Wielkanoc 

Wybór bajeczny na stół świąteczny 

Sieć SPAR zaprasza klientów na Wielkanocne promocje, które obowiązują 

w sklepach aż do 8 kwietnia. W ramach wielkanocnego katalogu 

w atrakcyjnych cenach można nabyć białą kiełbasę, jaja, żur, pasztet, łososia, 

a także majonez, masło, warzywa, sery, nabiał, wędliny, ryby, przetwory, oleje, 

słodycze, bakalie, kawę czy napoje. Kampania jest promowana 

na billboardach, plakatach oraz w lokalnych stacjach radiowych. 

W katalogu można znaleźć jak zwykle ciekawe przepisy, m.in. na roladki z szynką i pastą 

jajeczną, paschę, pieczeń rzymską, sałatkę tajską z krewetkami, kruche ciasteczka, 

sernik na zimno z trzech składników, a nawet kawę z jajem. 

“Wielkanoc to radosny czas, który zawsze 

chcemy spędzać z rodziną, przy stole pełnym 

pyszności. W sklepach SPAR można kupić je 

w atrakcyjnych cenach i bardzo dobrej 

jakości. Proponujemy naprawdę szeroki 

wybór promocji, a przy okazji zapraszamy 

do naszej najnowszej akcji lojalnościowej, 

w której klienci zbierają znaczki za swoje 

zakupy, a następnie wymieniają je na oryginalne produkty marki vivo z rabatem 

aż do 81%. Tym razem w ofercie klienci znajdą wysokiej jakości garnki i patelnie vivo 

od Villeroy&Boch. To kolejne działania, jakie podejmujemy, by zwiększać możliwości 

biznesowe naszych partnerów detalicznych – polskich, niezależnych przedsiębiorców” 

– podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce. 

Sieć SPAR dynamicznie rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji zarówno 

dla wielkopowierzchniowych supermarketów EUROSPAR, jak i mniejszych sklepów 

SPAR czy SPAR Express. Klientom swoich sklepów oferuje produkty dostosowane do ich 

potrzeb w korzystnych cenach. 

Ważnym aspektem konceptu biznesowego sieci SPAR są produkty marki własnej. W jej 

ofercie jest już ponad 600 indeksów, a w planach jest zwiększenie asortymentu 

do 1000 pozycji. Dzięki produktom SPAR klient otrzymuje szeroki wybór produktów 

codziennego użytku w najlepszej relacji ceny do jakości, natomiast partnerzy handlowi 

osiągają wysoką marżę i konkurencyjne ceny. 
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Ponadto produkty SPAR odpowiadają na potrzeby klientów, którzy żyją w pośpiechu, 

ale jednocześnie chcą dobrze się odżywiać, dlatego SPAR wprowadził w ubiegłym roku 

nową markę dań gotowych i napojów Fresh to go at SPAR. Ponadto, w trosce 

o szczególne potrzeby klientów SPAR, oferta marki własnej została rozszerzona o linię 

produktów bezglutenowych, w ramach której dostępne są ciastka, biszkopty, 

makarony i mąki. Linia ta już zyskała uznanie konsumentów, czego wyrazem jest 

wyróżnienie jej w prestiżowym plebiscycie. 

Sieć SPAR została także nagrodzona w plebiscycie Business Idea 2023 w kategorii 

„Polecany Koncept Biznesowy". Nagrodę wręczono podczas Targów Business Idea 

Kraków, które są co roku okazją do wymiany doświadczeń i spotkań biznesowych dla 

kilku tysięcy przedstawicieli biznesu. 

W odpowiedzi na oczekiwania klientów sieć SPAR uruchomiła nową akcją 

lojalnościową, w której klienci zbierają znaczki za swoje zakupy, a następnie 

wymieniają je na oryginalne produkty marki vivo z rabatem aż do 81%. Tym razem w 

ofercie klienci znajdą wysokiej jakości garnki i patelnie vivo od Villeroy&Boch. W akcji 

biorą udział sklepy EUROSPAR, SPAR oraz wybrane SPAR Mini. Akcja potrwa do 27.05 

– wydawanie znaczków, a do 10.06 będzie można kupić produkty z rabatem. Linia 

produktów została opracowana z myślą o osobach, które cenią sobie zdrowy styl życia. 

Patelnie pokryte są nieprzywierającą powłoką Teflon Select – co pozwala na zdrowsze, 

niskotłuszczowe smażenie. Wszystkie produkty spełniają najwyższe standardy jakości i 

nadają się do wszystkich rodzajów kuchenek, w tym indukcyjnych. 

Więcej informacji na stronie www.spar.pl 

 

The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. 
W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą SPAR w Republice Południowej Afryki. 
Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w 5 innych krajach afrykańskich, Irlandii, południowo-
zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance. 

http://www.spar.pl/

