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Czym jest Eurocash?
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Ogromna skala
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Największy hurtownik FMCG w Polsce

Największa i najbardziej zaawansowana sieć logistyczna
(ponad 20 tysięcy SKU dostarczanych do prawie 90 tysięcy 
punktów)

Lider na rynku e-grocery w Polsce

Największa sieć franczyzowa i partnerska w Polsce
z prawie 16 tysiącami sklepów

Programy lojalnościowe sieci - łącznie prawie 6 milionów 
użytkowników. Dane z ponad 3,5 tysiąca sklepów przez IPH

Znaczący udział w sprzedaży produktów największych
producentów (w kanale małego formatu)

Zasięg - 12,5 miliona Polaków - 85% gospodarstw 
domowych znajduje się w zasięgu sieci sklepów 
klientów Eurocash



Nasz fundament 
to sklep lokalny
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Źródło: NielsenIQ, Establishment Survey 2021, Europa

Sklepy lokalne 
utrzymują
znaczący udział
w handlu w Polsce
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% Udział kanałów dystrybucji FMCG w Polsce



Sprzedaż
w sklepach
lokalnych
stale rośnie
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Kanały dystrybucji detalicznego rynku FMCG
(MLD PLN), 2017–2025

Źródło: PMR dla Eurocash, czerwiec 2022. Uwaga: Scenariusz podstawowy z uwzgl.  
wpływu wywołanego zmianami cen. E – szacunek (estimate), f  – prognoza (forecast)
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Sprzedaż na
sklep wciąż rośnie

sklepy lokalne
0–500
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SPRZEDAŻ NA SKLEP
Prognozowana zmiana 2025 vs 2022

+21%

Źródło: PMR dla Eurocash



Sklepy lokalne
organizują się
w ramach sieci 
franczyzowych 
i partnerskich
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Udział franczyzy wśród
sklepów małoformatowych

2022p 2025p2017 2021e 2022p 2025p

35%

52%
57%

67%

Żródło: PMR dla Eurocash oraz szacunki własne



Sklepy lokalne 
stanowią 
największą sieć 
dystrybucji 
żywności w Polsce
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Sklepy lokalne
stanowią dużą
część sprzedaży 
produktów
markowych

10

95
95%55%

Udział wydatków na produkty markowe*
w kanałach zakupu

dyskonty sklepy lokalne sieciowe
Źródło: GfK Shopping Monitor 2022

*tj nie marki własnej, dane za rok 2021



Sklepy lokalne 
jednak stoją 
przed licznymi 
wyzwaniami
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Różnice cenowe sieci franczyzowych 
i partnerskich do dyskontów

Źródło: Grupa Eurocash: monitoring cen



Sklepy lokalne mają
unikalną wartość
dla konsumenta

Atuty sklepów lokalnych
zdaniem Polaków

12 Źródło: Badanie PMR Kwiecień 2022, n=1000, możliwość wskazania top3



Konsument
odczuwa 
inflację, 
ale nadal ceni 
jakość, 
zdrowie
i bliskość
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Zmiany w kryteriach zakupowych konsumentów
w zakupach spożywczych 2022 vs 2021

Źródło: McKinsey - The State of Grocery Retail 2022
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Handel lokalny,
a handel
nowoczesny
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Czy tak wygląda nowoczesność?



• Personalizacja

• Wielokanałowość (połączenie on- i offline)

• Wykorzystywanie nowych technologii

• Człowiek z człowiekiem

• Czas i wygoda

• Ciągła zmian zachowań

Jakiego handlu
oczekuje
nowoczesny 
konsument?
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Prawdziwy handel 
nowoczesny 
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• Niezależny, kompetentny przedsiębiorca - właściciel lokalnego

sklepu

• Pracujący na silnej platformie, która daje mu skalę, nowoczesne

technologie, dostęp do wszystkich kanałów w module omnichannel,

oszczędza czas na to co najważniejsze



Czym jest Eurocash?
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Właśnie
tą platformą!



Rośniemy, inwestując
we wzrost naszych partnerów

Eurocash
– rośniemy razem
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Organizator Sieci
Franczyzowych i Partnerskich

Platforma
Technologiczna

Hurtownia
OmnichannelEurocash stoi na 

trzech filarach
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Hurtownia
Omnichannel



Sklepy lokalne 
pod presją
ekonomiczną 
na trudnym 
rynku

Silna konkurencja sieci zorganizowanych

Brak czasu, efektywność operacyjna

Limitowany dostęp do technologii

Ryzyko błędnych decyzji biznesowych
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• Ponad 30 tysięcy klientów korzystających z platformy

• 8 miliardów PLN wartości zamówień rocznie

• + 20pp wyższa satysfakcja użytkowników eurocash.pl

22

eurocash.pl
daje realne 
wsparcie tysiącom 
sklepów

Platforma i aplikacja mobilna, które zrewolucjonizowały 
zarządzanie lokalnym sklepem



Czas na kolejny 
krok integracja 
hurtu

360o

270o 90o
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Realne
korzyści dla
klientów
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▪ Najszerszy 
asortyment 
spożywczy

▪ Wybór modelu
▪ Jedna 

platforma 
cyfrowa,
dostawa, punkt 
kontaktu

▪ Szybkie 
zamawianie

▪ Korzyści od 
łącznych 
obrotów



Hurtownia
omnichannel 2025
– nasze ambicje

• 100 milionów zł synergii kosztowej

• Wzrost sprzedaży e-commerce z 8 miliardów do 16 miliardów zł

• Wzrost udziałów rynkowych części hurtowej EC z 22,4% do 29%*

*(Rynek hurtowy relewantny dla EC)
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Ambicje do 2025 roku:



Platforma
technologiczna



Rozwiązania cyfrowe łączące klientów z konsumentami

Lider e-grocery B2B & B2C

IPH (3,5 tysiąca sklepów w systemie)

Czwarty największy klub lojalnościowy

Partnerstwa technologiczne

Platforma 
technologiczna
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#1 w e-grocery
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• Trend rynkowy utrzymany po epidemii Covid-19

• Wielu graczy, ale jeden inny od wszystkich – Frisco

• Realny rentowny model biznesowy super/hipermarketu e-grocery

Rynek e-grocery w Polsce, mld zł

Źródło: Frisco oraz PMRdla Eurocash
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Frisco skala

Dostęp do blisko 25% gospodarstw 

domowych w Polsce. Przetestowany 

model ekspansji na kolejne miasta
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Największa sieć
POS dla sklepów 
lokalnych

System operacyjny niezależnego handlu

Hiperlokalność

Realna możliwość omnichannel = off/online

Efektywne łączenie klientów, producentów i konsumentów



31

Klub
lojalnościowy

Bazujący na obecnych doświadczeniach

i sukcesach Grupy Eurocash

Budowa programu opartego na wszystkich

punktach styku konsumenta z Grupą Eurocash

Dla sklepów – możliwość dotarcia do

konsumentów i ich lojalizacja



Platforma 
technologiczna 
2025
– nasze ambicje
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• 12 tysięcy sklepów w POS

• Platforma konsumencka z ponad 10 milionami konsumentów

• Frisco – 1 miliard przychodów pod koniec 2025



Dlaczego wierzymy
we franczyzę 
i systemy 
partnerskie?
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• kapitałowo efektywny model wzrostu

• skala zakupów

• organizacja logistyki

• platforma danych

• lokalny doświadczenie i wiedza

• efektywne wdrożenie

• relacje z konsumentami

50%

27%

50%
61% 66%

50%

73%

50%
39% 34%

FrancjaFinlandiaNiemcy Szwecja Dania

Edeka & Rewe
ICA & Coop Sverige

Leclerc & Les Mousquetaires

Coop & Reitan
Kesko & Reitan

Inne modele rynkowe

Sieci w dużej mierze złożone z niezależnych sklepów
i franczyzy to w krajach europejskich istotna część rynku:

Źródło: IGD



Organizator
sieci franczyzowych 
i partnerskich
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Franczyzy i 
systemy 
partnerskie 
pracujące 
z Eurocash 
stanowią 14,5% 
rynku!

(dane: CMR)

Udział w spożywczym rynku detalicznym w Polsce (%) 
pod względem wartości sprzedaży, 2022

dane sieci konkurentów: PMR



Droga 
do drugiej
największej
organizacji
detalicznej

Stworzenie organizacji detalicznej

Zarządzanie formatami

Jeden system POS dla 12 tysięcy sklepów

Zwiększenie efektywności

Zbliżenie cen do tych w dyskontach

Mocne i nowoczesne promocje

Twarzą do konsumenta – program lojalnościowy

Zwiększenie wartości dla konsumenta: lokalność

i najlepsza usługa w niższach cenach
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Delikatesy 
Centrum
– najbardziej
nowoczesna sieć
franczyzowa
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Nowoczesny detalista, wykorzystujący przewagi 
nowoczesnej sieci

Koncentracja na konsumencie

Konkurencyjna oferta asortymentowa

Produkty świeże i lada mięsno-wędliniarska

Delikarta - program lojalnościowy i aplikacja

Rentowność franczyzobiorców

Sklepy własne - efektywność pod kontrolą, ale jest to 

działalność non-core – dalsza praca nad poprawą 

rentowności, ograniczenie lub zaprzestanie rozwoju.



Sieci franczyzowe
i partnerskie 2025
– nasze ambicje

• Druga organizacja detaliczna w Polsce

• Inwestycja ~500 milionów PLN

• 500 nowych sklepów rocznie

• Redukcja różnicy do dyskontów o 8%

• Program lojalnościowy - 10 milionów konsumentów

• Obrót sklepu średnio ~+25%

• Rentowność sklepu + 1,5 pp

• Udział w rynku spożywczym ~16% (+2pp)



Eurocash 25
Ambicja Grupy



• Największy hurtownik omnichannel z 29% udziałem w rynku

• Druga organizacja detaliczna z 16% udziałem w całym rynku FMCG

• Poprawa warunków handlowych dla naszych partnerów o 8% vs 

dyskonty

• TOP 3 konsumencka platforma lojalnościowa

• Największy marketplace ze sprzedażą B2B na poziomie 16 miliardów

PLN

• Ekspansja – dodatkowych 500 sklepów netto rocznie pozyskanych

przez Grupę Eurocash do sieci franczyzowych i partnerskich

Eurocash 25
– nasze ambicje 
biznesowe

40
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• Redukcja 42% CO2 do 2030 roku, zgłoszona 

do Science Based Target

• Wsparcie franczyzobiorców w Transformacji Energetycznej

• Zielona hybrydowa flota – 80% floty osobowej do 2025

• Odpowiedzialny sklep - 8 000 certyfikowanych sklepów

• AUE największa platforma szkoleniowa - 42 000 uczestników 

szkoleń on-line i warsztatów

• Certyfikacja TOP Employer

• Badanie zaangażowania - wynik 5% powyżej rynku

Eurocash 25
– nasze ambicje
w ramach
odpowiedzialnego
rozwoju
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Eurocash 25 
– nasze ambicje 
finansowe

• 1 miliard EBITDA

• 100 milionów zł efektywności i synergii

• Zadłużenie poniżej 1,5 dług netto/EBITDA

• Stabilna pozycja finansowa z miejscem na pozyskiwanie

udziałów rynkowych

• Powrót do regularnej wypłaty dywidendy
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Rośniemy razem 
– dziękujemy



ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Eurocash S.A. ("Spółka").
Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej ani
spójnej analizy finansowej, prognozy ani szacunku wyników i służą wyłącznie celom
informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego Eurocash został
przedstawiony w raportach bieżących i okresowych dostępnych w zakładce
„Inwestor” pod adresem https://grupaeurocash.pl/. Wszystkie znajdujące się dane
zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za rzetelne i sprawdzone. Spółka
zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie
terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Prezentacja nie była
poddana weryfikacji przez niezależnego audytora.

Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia
odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane
jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników
Spółki. Oczekiwania Zarządu oparte są bowiem na bieżącej wiedzy, świadomości
lub poglądach Zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą
spowodować, iż faktycznie osiągnięte w przyszłości wyniki będą w sposób istotny
różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Spółka przekazuje
istotne fragmenty jej strategii oraz poszczególne aspekty jej działalności zgodnie z
najlepszą wiedzą Zarządu. Ani Spółka, podmioty zależne lub przedstawiciele nie
ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z
dowolnego wykorzystania niniejszej prezentacji. Ponadto żadne informacje
zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze
strony Spółki, jej podmiotów zależnych lub przedstawicieli.

Spółka zaleca pomoc ze strony wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się 
doradztwem inwestycyjnym w przypadku zainteresowania inwestycją w 
jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki.

https://grupaeurocash.pl/

