Nota de premsa
Consolida el seu lideratge a la franja nord de la península, on
compta amb una quota de mercat del voltant del 18%

EROSKI REPRÈN LA INVERSIÓ EN OBERTURES
PRÒPIES AMB LA INAUGURACIÓ D’UN
SUPERMERCAT A SANT SEBASTIÀ
 Preveu una inversió anual del voltant dels 100 milions d’euros
durant els anys vinents
 L’obertura, demà dijous, d’aquest nou supermercat EROSKI a Sant
Sebastià, ha comportat la creació de 43 llocs de treball i una inversió
de 1,7 milions
 Durant els darrers anys, ha impulsat l’obertura de franquícies i les
seves inversions han estat focalitzades en la transformació de la
seva xarxa de botigues al model “amb tu”, fins a superar les 500
botigues de nova generació
Sant Sebastià, 17 de maig de 2017.- EROSKI inaugurarà aquest vespre un

supermercat al número 2 de la plaça d’Arroka de Sant Sebastià. Després d’haver
impulsat el desenvolupament de franquícies durant els darrers anys, la cooperativa
reprèn així l’obertura de botigues pròpies. Els darrers exercicis ha concentrat les
inversions principalment en la remodelació dels seus establiments al nou model
comercial “amb tu”, fins a superar ja els 500 supermercats i hipermercats de nova
generació.
Aquesta inauguració engega un nou cicle d’obertures de botigues pròpies per al
qual, juntament amb el pla de transformació al model “amb tu” de botigues ja
existents, EROSKI preveu una inversió anual del voltant dels 100 milions d’euros.
Aquestes obertures de botigues pròpies es concentraran a les zones nord i est de la
península, des de Galícia fins a Catalunya i les Illes Balears, regions on EROSKI
compta amb una posició molt reconeguda pel consumidor i representa al voltant
d’un 18% de la quota de mercat.
43 nous llocs de treball i 1,7 milions d’inversió
El nou supermercat EROSKI disposa d’una sala de vendes de 1.192 metres
quadrats i un aparcament de 80 places, i respon al model “amb tu”, els eixos del
qual se centren en l’especialització en frescos, l’àmplia varietat de productes per a
més llibertat d’elecció del consumidor i una sòlida aposta pels productes locals. La
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seva posada en funcionament ha generat 43 llocs de treball i ha comptat amb una
inversió d’1,7 milions.
Entre els seus senyals d’identitat destaca l’aposta per l’atenció personalitzada al
client, amb la incorporació de taulells en les seccions de forn, carnisseria, xarcuteria
i peixateria. Una atenció personalitzada que tindrà un desenvolupament progressiu
amb una adequació més gran de les ofertes i promocions a cada consumidor a
través de la targeta EROSKI Club, que ja compta amb més de 225.000 socis i
sòcies clients a Guipúscoa.
A més, en línia amb la promoció de la pràctica d’una alimentació saludable que
efectua EROSKI, el nou supermercat compta amb una nova secció d’Alimentació
Ecològica i Dietètica, i també amb una àmplia gamma d’aliments per a persones
que segueixin dietes sense gluten, baixes en sucre, baixes en sal, baixes en
greixos… En la seva aposta per una alimentació més saludable i sostenible, un dels
senyals d’identitat d’aquest supermercat EROSKI és l’àmplia varietat d’aliments de
producció local, amb un gran protagonisme dels frescs locals de temporada.
En l’apartat ambiental, aquest nou establiment redueix un 60% el seu consum
energètic respecte d’un supermercat convencional, gràcies al disseny climàtic i a les
instal·lacions de fred d’última generació, així com al sistema d’il·luminació LED de
control centralitzat per a una gestió energètica més eficient.

Acte oficial d’inauguració aquest vespre
Tot i que el nou supermercat obrirà les portes al públic demà dijous en horari de 9
del matí a 9 del vespre, els treballadors i treballadores, familiars i socis i sòcies
clients d’EROSKI inauguraran l’establiment aquest vespre a les 19:00 hores.
Estaran acompanyats del director de Comerç del Govern Basc, Juan E. Andrade, a
més de representants d’EROSKI.
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