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Nowy sklep POLOmarket w Barlinku

Szanowni Państwo, 

30 maja w sobotę otworzyliśmy nowy sklep w Barlinku.  Jest to już nasza 271 placówka w Polsce! 

W  dniu  otwarcia,  do  naszego  nowego  sklepu,  przyszły  tysiące  klientów.  Przygotowaliśmy  dla  nich 
specjalną ofertę handlową, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, przepyszny tort, smaczne potrawy z grilla, 
a dla pierwszych klientów - sto szampanów. Każde dziecko, które przyszło do naszego sklepu miało okazję 
wziąć  udział  w  konkursach  m.in.  na  najpiękniejszy  rysunek,  tańce  towarzyskie,  czy  rzuty  do  kosza. 
Najmłodsi mogli  w nich wygrać super nagrody. Hostessy malowały też dzieciom buzie, obdarowywały 
słodyczami oraz balonami. 

Najwięcej  emocji,  oprócz zakupów,  wywołał  wśród naszych dorosłych klientów,  wielki  finał  konkursu 
paragonowego (klienci  wrzucali  do urny podpisane paragony).  W konkursie  padły aż 24 wygrane! Na 
ogłoszenie  wyników,  pomimo  deszczowej  pogody,  przyszły  tłumy.  Klienci,  którzy  wygrali,  wrócili  do 
domów z cennymi nagrodami rzeczowymi z m.in. markowymi mikrofalówkami oraz tosterami. 

POLOmarket jest  w 100 procentach polską siecią  handlową.  Misją  sieci  POLOmarket jest  być ulubionym 
sklepem naszych klientów, dlatego każdego dnia dbamy o to, by można było u nas kupić najwyższej jakości 
artykuły spożywcze, a wśród nich najświeższe owoce i warzywa, wędliny oraz nabiał.  Kupujących w naszym 
sklepie codziennie wita zapach świeżego pieczywa, wypiekanego na miejscu.

Dajemy dobrą pracę tysiącom Polaków, bo jesteśmy jednym z największych pracodawców w Polsce. Każdy 
otwierany przez nas sklep to kolejne miejsca stabilnej pracy. Nowym pracownikom gwarantujemy szereg 
szkoleń, a doświadczonej załodze ciągły rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji.

Z poważaniem 
Dominika Kulesza
Specjalista ds. PR
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