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Commemoren les cinc dècades de col·laboració amb un sopar 

EROSKI REUNEIX PROP DE 250 PROVEÏDORS A 
BILBAO PER CELEBRAR EL 50è ANIVERSARI 

 L’alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, participarà en l’esdeveniment 

 Es tracta d’un reconeixement al camí recorregut conjuntament amb 
l’objectiu d’oferir productes i serveis de qualitat al client 

 El 98% de les compres de l’exercici passat es van fer als 11.000 
proveïdors situats en territori espanyol. 

Bilbao, 22 d’octubre de 2019.- EROSKI continua amb els actes de 

commemoració del 50è aniversari i aquest vespre serà el torn dels seus proveïdors. 

La cooperativa ha organitzat un sopar de la mà del cuiner Eneko Atxa al voltant del 

qual reunirà unes 400 persones, al Palau Euskalduna a Bilbao, que estaran 

acompanyades per l’alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, a més de representants 

d’EROSKI. 

Durant la cita es recordaran i repassaran les principals fites que han construït la 

història d’EROSKI. “Com no podia ser d’una altra manera, hem volgut celebrar el 

nostre mig segle d’activitat amb aquells que són còmplices de la nostra història i 

que formen part indispensable d’EROSKI. Una història plena de reptes i 

desafiaments per a adaptar-nos al desenvolupament de la societat i en la qual la 

col·laboració ha anat incrementant-se a poc a poc fruit de la confiança mútua i dels 

resultats obtinguts. La cooperació forma part indiscutible dels valors d’EROSKI, i 

amb aquest enfocament abordem sempre les nostres relacions per esdevenir una 

palanca fonamental en la generació de valor de manera sostenible i en una via clau 

per a oferir el millor servei i productes de qualitat als nostres clients”, afirma el 

president d’EROSKI, Agustín Markaide.  

La visió del futur també forma part de la cita. “Volem seguir construint la nostra 

història conjuntament. Un futur que ens posa al davant reptes que exigiran noves 

capacitats. Ens enfrontem a reptes d’un impacte altíssim que hem d’afrontar amb 

ambició, de manera alineada i aprofitant el millor de les nostres capacitats 

conjuntes i diverses, per a connectar amb les emocions de cada persona en una 

societat cada vegada més exigent. Caminem, per tant, cap a  un futur de més 
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entesa i més compromís en assumptes cada vegada més crítics”, explica la 

directora Comercial d’EROSKI, Beatriz Santos. 

El 98% de la despesa en proveïdors correspon a empreses a Espanya 

EROSKI treballa amb més d’11.000 empreses proveïdores comercials i de serveis, a 

les quals va fer compres, durant l’exercici 2018 passat, per un import superior als 

4.000 milions d’euros. Això es tradueix en la comercialització de més de 107.000 

articles diferents l’últim any.  

El compromís d’EROSKI amb el teixit productiu nacional es materialitza en el fet 

que el 98% de la despesa en proveïdors correspon a empreses situades en el 

territori espanyol. Així mateix, tracta d’impulsar el consum de proximitat, 

col·laborant amb empreses proveïdores locals i regionals, que suposen més del 

50% del total. 

 

 

 
NOTA: A PARTIR DE LES 20:30 HORES ES DIFONDRÀ ALGUNA 

IMATGE DE LA TROBADA. 


