
Kaufland
Polska
Udane zakupy, 
zrównoważony handel
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Ponad 14 000 pracowników w:

centrali

Kaufland w Polsce
Liczby, dane, fakty

235
marketach w całym kraju

3
centrach dystrybucyjnych

we Wrocławiu



3

11 mld zł
wartość inwestycji

w Polsce do 2020 r.
3.

sieć handlowa w Polsce pod 
względem udziału rynkowego i 

przychodów 

11 mld zł
przychodów 

za rok obrotowy 2020

Kaufland w Polsce
Liczby, dane, fakty



19 000
liczba artykułów per sklep
w tym 15.000 artykułów spożywczych

14 500
klientów tygodniowo / 
per sklep

Typowy sklep Kaufland

2800 m²
powierzchni 
handlowej



oferuje swoim klientom szeroki wybór artykułów spożywczych 
oraz szeroką gamę artykułów codziennego użytku.

Kaufland

Umożliwiamy klientom zakup jakościowych, zdrowych i 
zrównoważonych produktów.



W centrum uwagi
znajdują się produkty świeże.

Klienci
mogą wybierać spośród licznych marek producenckich 
i atrakcyjnych marek własnych.

Kaufland
wyróżnia szeroka oferta produktów 
regionalnych wysokiej jakości.

Asortyment
obejmuje wiele artykułów stworzonych z myślą o 

ochronie zwierząt i środowiska.



Kaufland
Marki własne

Premium

Wartość 
dodana

Atrakcyjna 
cena

Marki 
producenckie

premium
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Silny rozwój, odważne plany

ok. 10

Kaufland w Polsce
Rozwój sieci

nowych sklepów w ciągu roku 

silna ekspansja
dalsze otwarcie się na różne koncepcje 
ekspansji – np. obiekty typu mixed-use
oraz lokalizacje w retail parkach

kontynuowanie
rozwoju koncepcji one-stop-shopping



Usługi

Meeting place
Oferta gastronomiczna

Zdrowie
Apteki, sklepy zielarskie, z suplementami diety

Beauty & Wellness
Usługi fryzjerskie
i kosmetyczne

Usługi
Ubezpieczenia, przesyłki, stacje 
ładowania, bankomaty, automaty etc.

Kaufland w Polsce
Sklepy szyte na miarę



Częstochowa

Katowice Silesia
Otwarcie listopad 2021

Białystok II
Otwarcie luty 2022

Kaufland w Polsce
Nowoczesne formaty

Pierwszy projekt w obiekcie typu 
„mixed use” w Polsce – obiekt KL z lokalami 
mieszkaniowymi

Lokalizacja w centrum handlowym Silesia 
- najbardziej prestiżowym na Śląsku i największym 

w kraju pod względem ilości sklepów
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Obszary strategiczne 

Kaufland w Polsce
Rozwój sieci

handel stacjonarny
pozostaje głównym obszarem 

działalności

e-commerce
uzupełnieniem 

kluczowej działalności 
sieci Kaufland
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Zamówienia online - dostawy 
realizowane przez Everli

Zakupy online z dostawą
E-commerce w sieci Kaufland

> 6500
artykułów dostępnych online

46
miejscowości

69
sklepów



Ojczyzna
Wspieramy regionalność 
poprzez duży wybór produktów 
lokalnych.

Zdrowe odżywianie
Oferujemy jakościowe, zdrowe i 
zrównoważone produkty, dopasowane do 
różnych potrzeb konsumentów.

Zrównoważony rozwój
„Zróbmy to razem"

Ochrona klimatu
Podejmujemy działania mające na celu 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. 



Zrównoważony rozwój
„Zróbmy to razem"

REset Plastic
Mniej plastiku a więcej recyklingu -
realizujemy strategię REset Plastic 
Grupy Schwarz.

Przeciwdziałanie 
marnotrawieniu 
żywności
Dbamy o to, aby żywność była traktowana w 
sposób, na jaki zasługuje.

Zaangażowanie 
społeczne
Nasza odpowiedzialność zaczyna się już na 
miejscu.



Stacje ładowania e-samochodów
Wspierają elektromobilność

Meble chłodnicze ze szklanymi drzwiami
Pozwalają oszczędzać energię
i zapewniają komfort zakupów

Urządzenia chłodnicze
Ogrzewanie ciepłem odpadowym 
z urządzeń chłodniczych

Naturalny środek chłodniczy
Standard w nowych i 
zmodernizowanych obiektach

Oświetlenie LED
Jest energooszczędne i przyjazne 
dla środowiska

Instalacje fotowoltaiczne
Wytwarzają energię elektryczną 
na użytek własny

Najwyższa efektywność energetyczna
Przykłady rozwiązań



Kaufland w Polsce
Uznanie dla sieci - nagrody

Stena Circular Economy Award 2022

Kaufland znalazł się wśród Liderów Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego

Złoty Listek CSR Polityki 2021

Kaufland wyróżniony za realizację 
strategii CSR w biznesie i w relacjach 
z interesariuszami

Retail Business Award 2020

Nagrodę Blix przyznają sami konsumenci - tej sieci, która 
wykazuje najbardziej przyjazne podejście do klientów i 
prezentuje dodatkowe wartości z obszaru zrównoważonego 
rozwoju i odpowiedzialności społecznej

Blix Awards – Prospołeczna Sieć Roku 
2020 i 2021

Nagrodę w kategorii Odpowiedzialny Biznes przyznano za 
zaangażowanie sieci na polu m.in. m.in. ochrony środowiska, 
wspierania lokalności i walki z marnowaniem żywności

Top Employer 2022

Kaufland - najlepszy pracodawca w Polsce i Europie 
wg Top Employers Institute




