Action ma już 190 sklepów w Polsce i zapowiada dalszy
rozwój
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Niespożywcze dyskonty Action, oferujące m.in. szeroki wybór kosmetyków, odnotowały w
pierwszym kwartale 2022 roku 42 proc. wzrost sprzedaży w Europie, w porównaniu do tego
samego okresu w rok wcześniej. Od stycznia sieć otworzyła 15 sklepów w Polsce. W sumie
jest ich już 190, a w planach są kolejne.
Od stycznia Action otworzył w Polsce 15 sklepów oraz centrum dystrybucyjne w Bieruniu. Na
początku maja firma uruchomiła kolejne trzy markety: w Żaganiu, Jaśle oraz najbardziej wysuniętą
na północ placówkę w kraju – w Rumi. Łącznie Action otworzył w Polsce już 190 sklepów i planuje
kolejne. Firma zatrudnia w Polsce ponad 2,5 tys. osób i z każdym nowym sklepem liczba ta rośnie.
– Pracownicy Action dążą do usuwania zbędnych kosztów, koncentrując się na prostocie i
standaryzacji procesów. Zawsze mamy na uwadze klientów i dążymy do zapewnienia im jak
najatrakcyjniejszej oferty produktów przyjaznych dla środowiska. Takie podejście zapewnia nam
dalszy rozwój, pomimo skomplikowanej sytuacji gospodarczej w Europie – mówi Sławomir Nitek,
dyrektor generalny Action Polska.
W pierwszym kwartale 2022 roku Action osiągnął w Europie skonsolidowaną sprzedaż netto w
wysokości 1,8 mld euro, co jest o 42 proc. wyższym wynikiem niż w pierwszym kwartale 2021 roku.
Wzrost sprzedaży według danych porównywalnych (LFL) wyniósł 27,7 proc., co odzwierciedla
mniejszy wpływ pandemii w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Zarząd Action za cel postawił sobie dążenie do zrównoważonego rozwoju. Kluczowe w jego realizacji
ma być m.in. odpowiedzialne zaopatrzenie i produkcja. Do 2030 sieć zamierza zredukować emisję
CO2 o 50 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Do 2024 r. żaden ze sklepów Action nie będzie

korzystał z ogrzewania gazem.
– Chcemy, by Action stał się głównym graczem w procesie zaopatrywania konsumentów w bardziej
zrównoważone produkty. Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem naszej oferty i łańcucha dostaw
oraz zmniejszeniem ich negatywnego wpływu na środowisko. W 2021 roku poczyniliśmy postępy w
realizacji naszych planów dotyczących obiegu zamkniętego w celu zmniejszenia śladu węglowego
popularnych artykułów i zwiększenia ich cyrkularności. W 2022 r. plany te będą gotowe dla całej
naszej oferty – wyjaśnia Sławomir Nitek.
Action to funkcjonująca w 10 krajach w Europie sieć dyskontów niespożywczych, zapewniająca stale
zmieniającą się, różnorodną ofertę około 6 tys. produktów, wśród których są liczne artykuły
kosmetyczne i chemiczne.
Zobacz też: Action zaskakuje szeroką ofertą kosmetyczną [FOTOREPORTAŻ]
Sieć liczy ponad 2 tys. sklepów, które odwiedzane są każdego tygodnia przez ponad 11 milionów
klientów. Ponadto w każdym tygodniu kolejne 8 mln konsumentów odwiedza stronę internetową
Action.com. Zatrudnia ponad 65 tys. osób.
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