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Conmemoran cunha cea as súas cinco décadas de colaboración 

EROSKI AXUNTA A PRETO DE 250 PROVEDORES 
EN BILBAO PARA CELEBRAR OS SEUS 50 

ANIVERSARIO 
 O alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, participará no evento 

 Trátase dun recoñecemento ao camiño percorrido conxuntamente co 
obxectivo de lle ofreceren produtos e servizos de calidade ao cliente 

 O 98% das compras do pasado exercicio realizáronselles aos 11.000 
provedores situados en territorio español. 

Bilbao, 22 de outubro do 2019.- EROSKI continúa cos actos de conmemoración 

do seu 50 aniversario e este serán será a quenda dos seus provedores. A 

cooperativa organizou unha cea da man do cociñeiro Eneko Atxa e axuntará arredor 

dela a unhas 400 persoas, no Pazo Euskalduna en Bilbao, que estarán 

acompañadas polo alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, e mais por representantes 

de EROSKI. 

Durante a cita lembraranse e repasaranse os principais fitos que construíron a 

historia de EROSKI. "Como non podía ser doutro xeito, quixemos celebrar o noso 

medio século de actividade con quen é cómplice da nosa historia e forma parte 

indispensable de EROSKI. Unha historia chea de retos e desafíos para nos 

adaptarmos ao desenvolvemento da sociedade e na que a colaboración se foi 

incrementando paulatinamente froito da confianza mutua e dos resultados obtidos. 

A cooperación forma parte indiscutible dos valores de EROSKI e con ese enfoque 

abordamos sempre as nosas relacións, co que se converteu nunha panca 

fundamental na xeración de valor de xeito sostible e nunha vía clave para lles 

ofrecer o mellor servizo e produtos de calidade aos nosos clientes", afirma o 

presidente de EROSKI, Agustín Markaide. 

Tamén a visión do futuro forma parte da cita. "Queremos seguir a construír a nosa 

historia conxuntamente. Un futuro que nos pon por diante desafíos que van esixir 

novas capacidades. Enfrontámonos a retos de altísimo impacto que debemos 

afrontar con ambición, de xeito aliñado e aproveitando o mellor das nosas 

capacidades conxuntas e diversas, para conectar coas emocións de cada persoa 

nunha sociedade cada vez máis esixente. Camiñamos, xa que logo, cara a un futuro 
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de maior entendemento e de maior compromiso en asuntos cada vez máis críticos", 

explica a directora comercial de EROSKI, Beatriz Santos. 

O 98% do gasto en provedores corresponde a empresas en España 

EROSKI traballa con máis de 11.000 empresas provedoras comerciais e de servizos, 

ás que durante o pasado exercicio 2018 lles realizou compras por un importe 

superior aos 4.000 millóns de euros. Iso tradúcese na comercialización de máis de 

107.000 artigos diferentes no último ano. 

O compromiso de EROSKI co tecido produtivo nacional materialízase en que o 98% 

do gasto en provedores corresponde a empresas situadas no territorio español. 

Ademais, trata de impulsar o consumo de proximidade, colaborando con empresas 

provedoras locais e rexionais, que supoñen máis do 50% do total. 

 

 

 
NOTA: A PARTIR DAS 20:30 HORAS DIFUNDIRASE ALGUNHA IMAXE 

DO ENCONTRO. 


