V1: Penny Market ajunge la 176 de magazine în România
V2: Penny Market continuă expansiunea și deschide un nou magazin în Câmpeni

Începând de azi, locuitorii orașului Câmpeni se vor bucura de un nou magazin Penny Market,
al șaptelea deschis de către REWE România în județul Alba. Noul magazin face parte din
planul de extindere a rețelei Penny Market, prin care își propune să aducă cât mai aproape de
locuitorii orașului Câmpeni produse proaspete la prețuri oneste.
Magazinul Penny Market din Str Revolutiei 1848, Nr 35, are o suprafata de vanzare de 850 mp,
asigură 80 locuri de parcare și are 15 angajati.
Noul magazin are un design modern și elegant, oferindu-le clienților o nouă experiență prin
organizarea diferită a categoriilor de produse și prin varietatea de articole selecționate cu grijă,
proaspete și pe gustul lor.
Raionul de legume și fructe întâmpină clienții chiar de la intrarea în magazin cu o varietate
mare de produse, proaspete și verificate cu atenție de către personalul magazinului de mai
multe ori pe zi.
Iar pentru îndrăgostiții de produse de panificație și patiserie, magazinul oferă o gamă largă de
specialități, proaspăt coapte în cuptor de câteva ori pe zi.
Carnea proaspătă, lactatele și brânzeturile, selecția de peste și mezeluri este gândită astfel încât
să ofere în permanență soluții proaspete pentru orice moment al zilei, mereu la îndemână și la
prețuri atractive. În plus, pasionații de produse internaționale vor găsi pe rafturile dedicate atât
sortimentele clasice (paste, sosuri, cafea), cât și dulciuri, băuturi fine și specialități
gastronomice.
O altă surpriză pregătită clienților Penny Market o reprezintă gamă diversificată de articole
disponibile în variantă vrac. Acestea se regăsesc atât la rafturile dedicate cu dulciuri și snacksuri sărate, cât și la vitrinele cu produse congelate, într-o ofertă variată de legume și peste
congelat.
Rafturile cu produse non-food își așteaptă cumpărătorii în prima parte a magazinului, într-o
zonă elegant delimitată și foarte bine organizată. De la produse pentru bucătărie sau grădină,
până la textile de casă și articole de menaj atent selecționate, gamă de produse non-food
reprezintă una dintre atracțiile magazinului.
Acesta va fi deschis de luni până sâmbătă, intre orele 7.00 si 22.00 si duminica intre orele 8.00
si 20.00.
Despre Penny Market
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Penny Market este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi
retaileri din România, primul magazin deschis pe piata locală având loc în anul 2005. Alături
de cele 176 de magazine Penny Market, grupul REWE mai operează în România 8 magazine
XXL Mega Discount.
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