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BILLA otvára novú predajňu v Komárne
Spoločnosť BILLA otvorila v stredu 28. apríla nový supermarket na južnom Slovensku. Prevádzka sa
nachádza na Sídlisku I v Komárne. Moderná predajňa, ktorá zákazníkom poskytne najvyšší komfort
pri nakupovaní, je už 157. prevádzkou spoločnosti BILLA na Slovensku, a zároveň treťou predajňou
v okresnom meste na slovensko-maďarskom pohraničí.
Spoločnosť BILLA pokračuje vo svojom pláne rekonštrukcie a modernizácie supermarketov, a tiež
otváraní nových predajní. Svoju najnovšiu predajňu BILLA otvorila v stredu 28. apríla v Komárne.
Prevádzka sa nachádza na Ulici odborárov, ktorá je súčasťou husto osídleného Sídliska I. „V našej
novej modernej predajni v Komárne prinášame zákazníkom ten najvyšší komfort pri nakupovaní
a široký sortiment výrobkov prvotriednej kvality, samozrejme, za super ceny. Veríme, že pre
Komárňanov sa naša nová predajňa stane miestom, kam sa budú radi vracať,“ povedala Kvetoslava
Kirchnerová, hovorkyňa BILLA.
V novej komárňanskej predajni zákazníci nájdu široký sortiment výrobkov, od kvalitného ovocia
a zeleniny, cez denne pripravovaný chrumkavý chlieb a pečivo, mäsové výrobky, trvanlivé produkty,
až po zdravé potraviny. V pulte s čerstvým mäsom si zákazníci môžu zakúpiť aj hovädzie a bravčové
mäso, ktoré sa bude do predajne dovážať päťkrát do týždňa. Súčasťou supermarketu je aj teplý pult,
ktorý ponúka široký výber hotových jedál. Zákazníci si v ňom okrem iného budú môcť každý deň
vybrať z dvoch druhov chutných polievok, pričom ponuka v teplom pulte bude pravidelne
obmieňaná. „Naši zákazníci z Komárna a okolia sa v tejto predajni môžu tešiť aj na sezónne tovary,
ktoré im aktuálne ponúkame napríklad v katalógu BILLA Italia. Ide o prémiové talianske šunky,
tuniaky, cestoviny či vína. Náš nový supermarket tiež ponúka nepotravinový sortiment, okrem
drogérie napríklad črepníkové a rezané kvety, a keďže sa blíži grilovacia sezóna, k dispozícii bude aj
súvisiaci tovar,“ uviedla K. Kirchnerová.
V novom supermarkete BILLA v Komárne, ktorého predajná plocha predstavuje zhruba 980 metrov
štvorcových, poslúži zákazníkom šesť pokladní. Ak sa na nákup vyberú autom, čakať ich bude do
40 parkovacích miest, na ktorých vždy pohodlne zaparkujú. Spoločnosť BILLA sa tiež aktívne
spolupodieľala na vytvorení príjazdovej cesty k novej predajni. Súčasťou cesty je aj nový kruhový
objazd, ktorý zjednoduší dopravnú situáciu v blízkosti supermarketu.
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O spoločnosti
Spoločnosť BILLA, s.r.o., ktorá je súčasťou REWE International AG, pôsobí na Slovensku od roku 1993. Je lídrom
v segmente supermarketov. V súčasnosti ich prevádzkuje 157 a zamestnáva viac ako 4 500 pracovníkov.

V supermarketoch priemernej rozlohy 900 m² BILLA ponúka široký sortiment značiek, vrátane vlastných aj
diskontných. Dominantnými medzi vlastnými značkami cenovo výhodné produkty Clever, výrobky pod značkou
BILLA, organické produkty BILLA BIO a domáca Slovenská farma. Rovnako dôležitý je v ponuke podiel čerstvých
produktov v oblasti lahôdok, pečiva, ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov.
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