PENNY POMOHLO ZACHRÁNIT UŽ 150 TUN POTRAVIN
Praha, 30. duben 2019

PENNY Market se poskytnutím logistického centra České federaci potravinových bank zasloužil
během půl roku o záchranu 150 tun potravin. Takové množství zachráněných potravin bylo
z tohoto centra během uplynulého půl roku distribuováno do 15 regionálních bank.
Existence centrálního skladu umožňuje potravinovým bankám přijímat větší objem potravin a cíleně
je distribuovat do menších skladů do regionálních potravinových bank.
„Sklad v Modleticích je velmi významný dar v hodnotě několika milionů, který nás současně posouvá
na úroveň zahraničních potravinových bank, kde jsou centrální sklady běžné,“ uvádí Veronika
Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.
PENNY Market v roce 2018 daroval potravinovým bankám 40 tun potravin. „Jsme velmi dobří
hospodáři, a tak na všech našich 381 prodejně zbývá velmi malé množství potravin. A my máme
zájem tyto potraviny darovat, aby nepřišly nazmar. Vytvořili jsme proto systém, kdy jsou potraviny
z obchodů pravidelně sváženy do našich 4 logistických center. Odsud jsou po kontrole našimi
inspektory darovány přímo potravinovým bankám,“ řekl Jens Krieger, generální ředitel PENNY
Marketu, při prohlídce centrálního skladu v Modleticích.
Díky vzájemné spolupráci zajišťují potravinové banky a PENNY Market zachování kvality všech
potravin a optimalizují jejich skladbu. „Potraviny určené k darování přetřídíme již v našem logistickém
skladu. Urychluje to nejen distribuci, ale zároveň máme pod kontrolou potřebnou kvalitu potravin,“
doplňuje Petr Baudyš, vedoucí kvality společnosti PENNY Market.
PENNY Market spolupracuje s potravinovými bankami také v osvětě boje proti plýtvání potravinami,
například v rámci akce v Potravinové bance Jihočeského kraje, kde proběhlo vaření s Martinem
Škodou z potravinových přebytků pro dobrovolníky.
PENNY Market se stejně jako v minulosti i letos zapojí do Sbírky potravin, kterou organizuje Česká
federace potravinových bank. Letošní Sbírka potravin se uskuteční ve všech krajích v sobotu 18.
května 2019.
O společnosti PENNY MARKET Česká republika
Společnost PENNY Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je
jednou z největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil PENNY Market před 22 lety,
tedy v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje 381
prodejnu, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 5 600 zaměstnancům. Pravidelně slaví úspěchy
v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta.
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