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La distinció ha estat atorgada pels consumidors  

EROSKI ÉS ELEGIT EL MILLOR SUPERMERCAT 
EN LÍNIA DE L’ANY PER TERCER ANY 

CONSECUTIU 
 EROSKI Online ha estat distingit amb el premi “WebShop de l’any” en 

la categoria de supermercats en línia 

 En la votació, els consumidors han valorat la relació qualitat-preu, 
l’amplitud de l’assortiment, el servei al client, el lliurament de les 
comandes, les promocions o l’experiència de l’usuari, entre altres 
variables 

 

Elorrio, 23 d’octubre de 2019.- Els consumidors han elegit la botiga a internet 
d’EROSKI com el millor supermercat en línia  d’Espanya per tercer any consecutiu. 
Una distinció que EROSKI ha rebut aquest matí durant la cerimònia dels Premis 
Comerç de l’Any 2019-2020 que ha tingut lloc a Barcelona. 

EROSKI ha aconseguit el guardó “WebShop de l’any” en la categoria de 
supermercats en línia. La distinció l’atorguen els consumidors mitjançant una 
votació en funció del seu grau de satisfacció i valoració global del supermercat. Es 
tracta del certamen de consumidors més gran d’Espanya i un dels principals estudis 
de mercat del sector del Retail. 

En la votació s’han valorat variables com la relació qualitat-preu, l’amplitud de 
l’assortiment, el servei al client, el lliurament de les comandes, les promocions i 
ofertes, les formes de pagament o l’experiència de l’usuari, entre d’altres. 

“El nostre supermercat en línia és fàcil i intuïtiu i disposa d’una gamma àmplia que 
presenta un mix adequat de marca pròpia i marca de fabricant per donar més 
llibertat d’elecció al consumidor i fer un cistell sostenible. Un any més veiem 
reconeguda la nostra aposta per la transformació digital cap a una proposta 
multicanal que respon al consumidor amb solucions innovadores que milloren la 
seva experiència de compra global. A EROSKI treballem intensament per aprofitar 
l’oportunitat que ens oferixen les noves tecnologies per a estrènyer i generar noves 
formes de relació amb un consumidor que avui avança ràpidament cap a 
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l’omnicanalitat”, ha afirmat la directora de Negoci Online d’EROSKI, Mari Mar 
Escrig. 

El model de negoci en línia d’EROSKI presenta una proposta perfectament 
connectada amb l’estratègia omnicanal. Es tracta d’una proposició ajustada a les 
expectatives dels consumidors que presenta els avantatges comercials del món físic 
al supermercat a Internet, garanteix una experiència de compra uniforme entre 
canals i ofereix la possibilitat de recollida de compres de forma gratuïta i immediata 
(amb cotxe i a peu) i en menys de 4 hores per mitjà dels seus més de 50 punts de 
recollida per a la comandes en línia d’alimentació. 

Nous facilitadors per a fer la compra en línia 

Així mateix, disposa de facilitadors (últimes comandes, llistes, compres habituals, 
etc.) que ajuden a fer la compra en poc de temps. Els últims mesos EROSKI ha dut 
a terme millores en aquesta línia. En concret, ha implantat un model de valoracions 
de producte amb opinions verificades per oferir als seus clients la possibilitat de 
compartir la seva experiència sobre els productes adquirits i així ajudar altres 
usuaris en l’elecció de compra. “Disposem de 1.500 productes valorats i més del 
95% de la nostra marca pròpia ha obtingut una avaluació molt positiva”, ha detallat 
Mari Mar Escrig. 

Igualment, EROSKI ha desenvolupat millor el cercador de la seva botiga en línia. 
Gràcies a això, ara ofereix un encert més gran en els suggeriments de resultats 
atès que les cerques inclouen les compres del client tant en botiga física com en 
línia. 


