PENNY PŘED VÁNOCI PRODLOUŽÍ OTEVÍRACÍ DOBU
Praha, 14. prosinec 2020 - V týdnu před Štědrým dnem prodlouží PENNY otevírací dobu svých
obchodů. Všech 393 prodejen tak bude od pondělí 21. prosince do středy 23. prosince
otevřeno vždy od 7. hodiny ranní do 22. hodiny večerní.
Zatímco před svátky dochází k prodloužení otevírací doby, na Štědrý den, ačkoliv to zákon
umožňuje, zůstanou všechny prodejny PENNY zavřené. „Chceme, aby naši zaměstnanci strávili
svátky se svými nejbližšími. Za celý letošní rok si to bezesporu zaslouží. Všichni za sebou máme
náročných 12 měsíců, a proto vnímáme, že to nejcennější, co můžeme našim lidem dát, je čas
s jejich nejbližšími. Proto všechny naše obchody zůstanou na Štědrý den zavřené,“ vysvětlil toto
v rámci retailu ojedinělé rozhodnutí Mathias Mentrop, jednatel PENNY. Zkrácena pak bude
otevírací doba v poslední den roku, kdy všechny prodejny zavřou už v 17 hodin.
OTEVÍRACÍ DOBA PENNY VÁNOCE 2020
21. 12. – 23. 12. 2020 7:00 – 22:00
24. 12. – 26. 12. 2020 ZAVŘENO
27. 12. – 30. 12. 2020 standardní otevírací doba
31. 12. 2020

7:00 – 17 :00

1. 1. 2021

ZAVŘENO

od 2. 1. 2021

standardní otevírací doba

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 23 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v regionech.
Díky tomu dnes provozuje více než 390 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 5 800 zaměstnancům. Pravidelně slaví
úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta.
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