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Penny Market Česká republika

Přehled Prodejen



Klíčové údaje o Penny ČR

Počet zaměstnanců

cca 7000

Počet zákazníků denně 
v roce 2015  

415.000

Obrat v roce 2014

34,9 miliard Kč

Celkem počet 
zákazníků v roce 2014

146 Mio.
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Představujeme Penny Market Česká republika
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Penny Market a jeho Vážení čeští zákazníci

cca 80 % 
českých dodavatelů

cca 90 % 
tržeb na výrobcích od 
českých dodavatelů

„Nakupujte 
hezky česky“ 

80% 
zákazníků dokázalo 

přiřadit slogan právě k Penny

Náš základ 

*Zdroj: Corporate Development & Controlling 5.11.2014



Penny podporuje lokální pekaře

 celkový počet lokálních pekařů 37 

 plán navýšení 43

 spolupráce se svazy pekařů  

 lokální výrobky na všech filiálkách
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Naše česká strategie sortimentu



Penny rozšiřuje iniciativu směrem k lokálním farmářům

 Spolupráce při plánování tržeb a množství výroby

 Ekofrukt Slaný - Přímé dodávání na 7 prodejen 

 Jan Procházka (ODL) - Přímé dodávání na 2 prodejny 

 Producent Zoši Agro - Přímé dodávání na všechny sklady, 

hlavně do Regionu Lipník
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Naše česká strategie sortimentu



Penny podporuje lokální pivovary

 Každý relevantní lokální pivovar je zalistován 

 80% filiálek

 30 lokálních pivovarů 

 24 dodává na méně než 10 prodejen
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Naše česká strategie sortimentu



8

Penny Market a jeho klíčoví dodavatelé

Výběr našich českých partnerů

Tržby
645 Mio. CZK

01-09/2015

Tržby
490 Mio. CZK

01-09/2015

. CZK
Tržby

326 Mio
01-09/2015

373 . CZK
Tržby
Mio

01-09/2015

Tržby
296 Mio. CZK

01-09/2015

. CZK
Tržby

416 Mio
01-09/2015

Tržby
126 Mio. CZK

01-09/2015

Tržby
371 Mio. CZK

01- 09/2015

Tržby
682 Mio. CZK

01-09/2015
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Kvalita a Kontrola – Organizační změny
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Souhrn

Jeden z největších 
maloobchodních 
řetězců v ČR…

…oslovujeme cíleně 
českého zákazníka 

s českými 
potravinami…

…podporujeme české 
pekaře, farmáře a 

pivovary…

…spolupracujeme
úzce s našimi českými 

partnery…

…vnímáme aktivně 
danou legislativu a 
pracujeme podle 

totožné…

…a nastavili jsme interní 
strukturu na zajištění 

nejvyšší kvality

+50%
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Příležitosti pro české zemědělce a potravináře

Stát se prvním kontaktním bodem 
pro české dodavatele

Zvýšit počet dodavatelů s přímým 
dodáváním na samotné filiálky

Změny v souladu s naší kontrolou 
kvality, která podporuje české 

dodavatele

Otevřenost pro vzájemnou spolupráci s 
cílem navýšení počtu českých výrobků 

v našem sortimentu


