
 
 
 

 
Prentsa oharra  

 

 
 

EROSKI  
Komunikazio Korporatiboko zuzendaria 

XURDANA FERNANDEZ     
 

 

Tel: 946 211 214 

 

 
 

comunicacion@eroski.es 

 

EROSKI – PRENTSA BULEGOA  
CONSEJEROS DEL NORTE  
JOANA G. LANDAZABAL 
EDURNE IZQUIERDO 

 
Tel: 944 158 642 
 

Online prentsa aretoa   

  
 

Penintsularen iparraldean daukan lidergoa sendotu du; 
nabarmentzekoa da eremu horretan %3 igo direla salmentak 

EROSKI-K JARRAITZEN DU BERE HEDAPEN 
PLANAREKIN, ETA BESTE SUPERMERKATU BAT 

INAUGURATU DU BILBON  
 Bi milioi euro inbertituta, supermerkatu berri honek 38 lanpostu 

sorraraziko ditu 

 Saltokiak 1.462 metro koadroko salmenta eremua du, eta elikadura 
orekatu bat eramateko azken berritasunak dakartza 

 Lau urte honetan 300 milioi euro baino gehiago inbertituta, 600 
saltoki dira jada belaunaldi berrikoak EROSKIren sare komertzialean 

 

Bilbo, 2019ko urtarrilaren 24a.- EROSKIk supermerkatu bat inauguratu du Bilbon, 
Zorrozako Clara Campoamor kaleko 2.ean. Kooperatiba gaur egun bultzatzen ari 
den Zurekin eredu komertzialekoa da supermerkatu berria. Eredu horrek elikadura 
osasungarria eta iraunkorra bultzatzen ditu, sasoiko eta tokian tokiko elikagai 
freskoen proposamen zabal bat eginda.  

Kooperatibak hamabi hilabete honetan ireki duen seigarren denda da. Irekiera 
propio hauek penintsularen iparraldean egiten ari da, hor oso ospe ona baitu 
EROSKIk. Bertan daukan lidergoa sendotu egin du, eta salmentak %3 igo dira 
eremu horretan. Lau urte honetan 300 milioi euro baino gehiago inbertituta, 600 
saltoki dira jada belaunaldi berrikoak EROSKIren sare komertzialean.  

EROSKIren supermerkatu berriak EROSKI/City izena edukiko du, eta 1.462 metro 
koadroko salmenta eremua. ‘Zurekin’ eredukoa izango da. Hura martxan jartzeko, 
ia bi milioi euroko inbertsioa egin behar izan da, eta 38 lanpostu sorraraziko ditu. 
Langileei dagokienez, 6.000 prestakuntza ordu baino gehiago jaso dituzte, 
zertarako eta bezeroari arreta pertsonala eta irtenbide hobeak emateko eta dendan 
lan egiten duten profesional taldeek beren autogestioan sakontzeko. 

Osasunaren eta Iraunkortasunaren konpromisoen ildotik, supermerkatu berriak atal 
berritzaile bat izango du, Elikadura Ekologikoa eta Dietetikoa izenekoa, eta, 
horrekin batera, janari sorta zabal bat glutenik gabeko dietak egiten dituztenentzat 
bezala berdin azukre, gatz eta gantz gutxikoak eta horrelako beste dieta batzuk 
egiten dituztenentzat ere. Nabarmentzekoa da, hala berean, bezeroaren arreta 
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pertsonalaren alde egindako apustua, mahaiak jarri baititu, harategian, urdaitegian 
eta arrandegian. Arreta pertsonala aldatuz joango da pixkanaka, kontsumitzaileari 
egindako eskaintzekin eta promozioekin. EROSKI Club txartelaren bitartez egingo 
zaizkio, zeinak dagoeneko 415.000 Bezero Bazkidetik gora baititu Bizkaian. Horrez 
gain, supermerkatu berriak norberak ordaintzeko hiru gune izango ditu, laster eta 
erraz erosi nahi duten bezeroentzat. 

Ingurumenari dagokion atalean, saltoki berri honek ohiko saltoki batek baino %60 
energia gutxiago kontsumituko du; izan ere, azken belaunaldiko diseinu klimatikoa 
eta hotz instalazioak ditu, eta, gainera, kontrol zentralizatua duen LED 
argiztapeneko sistema bat, energia era efizienteagoan kudeatzeko. 

EROSKI Euskal Autonomia Erkidegoan 
Kooperatiba izaera duen lehen banatzailea da EROSKI, eta liderra Euskal Autonomia 
Erkidegoko elikagaien banaketan. Kooperatibak 391 saltokiko sare komertziala du 
autonomia erkidegoan; besteren artean, hipermerkatu eta supermerkatu propio 
nahiz frankiziatuak, eta dibertsifikazio dendak; horiez gain, on line supermerkatua; 
alde horretatik, bakarra da erosketak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein 
etxetara eraman ditzakeena. 

 

 


