Penny Market va ajunge în următoarea perioadă la 200 de magazine
REWE România continuă planul de extindere și deschide 14 magazine Penny Market în
13 județe din România.
Clienții vor vizita magazinele cu un design modern și elegant, trăind o experiență complet nouă
prin organizarea diferită a categoriilor de produse, dar și prin articolele proaspete, selecționate
cu grijă zi de zi.
Primele 4 magazine din luna decembrie, care s-au deschis deja, sunt:
-

Penny Market Baia Mare (Maramureș), pe Str. Minerilor nr. 17, Baia Mare, cu o
echipă de 13 angajați, o suprafață de 1534m2 și 93 de locuri de parcare. Magazinul este
deschis de luni până sâmbătă în intervalul 07:00 - 23:00 și duminica între 08:00 - 21:00.

-

Penny Market Apahida (Cluj) pe strada Libertății nr. 88, cu o suprafață de 1290.60
m2, 35 locuri de parcare și o echipă formată din 18 angajați care își întâmpină clienții de
luni până sâmbătă între 07:30-21:00 și duminica între 08:00-20:00.

-

Penny Market Pucioasa (Dâmbovița), se află pe strada Str. Republicii nr. 83. Cei 18
angajați își așteaptă clienții de luni până sâmbătă în intervalul 07.30-21.00 și duminica
în intervalul 08.00-20.00 în magazinul cu o suprafață de 1329.11m2 și 30 de locuri de
parcare.

-

Penny Market Valea lui Mihai (Bihor), deschis de luni până sâmbătă între 07:3021:00 și duminica între 08:00-20:00, cu o suprafață de 1420 m2 pe strada Calea
Revoluției nr. 59-61. Clienții vor fi întâmpinați de o echipă de 15 angajați și vor avea la
dispoziție 57 de locuri de parcare

În perioada 19-22 decembrie, Penny Market va deschide alte 4 magazine, după cum urmează:
-

Penny Market Bucuresti (B-dul. Basarabia nr. 170). Noul magazin va avea 16 angajați
care își vor desfășura activitatea pe o suprafață de 821.4 m2.

-

Penny Alba Iulia. Situat pe strada Tudor Vladimirescu nr. 80, magazinul va asigura 75
de locuri de parcare, va avea o suprafață de 1401 m2 și 15 angajați care așteaptă clienții
de luni până sâmbătă între 07:00 - 23:00 și duminica între 08:00 - 21:00.

-

Penny Market Botoșani va fi situat pe strada Calea Națională nr. 91, va avea o
suprafață de 928 m2, 14 angajați și va asigura 40 locuri de parcare. Acesta va fi deschis
de luni până sâmbătă între 07:30-21:00 și duminica între 08:00-20:00.

-

Penny Market Deva, deschis de luni până sâmbătă între 7:00 – 22:00 și duminica între
8.00 - 21.00, își va aștepta clienții pe strada Mihai Eminescu nr. 87 pe o suprafață de
1402.95mp, cu o echipă de 14 angajați și 73 locuri de parcare.
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Penny Market își întâmpină clienții cu o varietate de legume și fructe în raionul aflat chiar la
intrare și oferă o gamă largă de specialități de panificație și patiserie. Cu o selecție de produse
care oferă soluții proaspete și accesibile pentru fiecare moment al zilei, clienții se vor bucura de
o varietate a lactatelor și brânzeturilor, de carne proaspătă și o gamă completă de pește și
mezeluri.
În plus, clienții vor beneficia și de o gamă diversificată de articole disponibile în variantă vrac,
care pot fi găsite ușor atât la raioanele cu dulciuri și snacks-uri, cât și în zona cu produse
congelate.
Una dintre principalele atracții ale noilor Penny Market vor fi produsele non-food, situate chiar
în prima parte a magazinelor.
După Crăciun, retailerul urmează să deschidă alte 6 magazine în 6 județe din țară: Ineu – județul
Arad, Săcele – județul Brașov, Hațeg – judetțul Hunedoara, Popești-Leordeni – județul Ilfov,
Bolintin – județul Giurgiu, Oravița - județul Caraș Severin și va redeschide magazinul XXL
Mega Discount din Brașov în format Penny Market.
Despre Penny Market
Penny Market este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi
retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Grupul REWE
România mai deține și 8 magazine XXL Mega Discount, 6 dintre ele urmând a fi transformate
în Penny Market în cursul anului 2017.
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