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Netto uruchamia aplikację dla swoich pracowników 

„Moje Netto” to najnowsza aplikacja stworzona na potrzeby firmowej komunikacji 

wewnętrznej. Od września wszyscy pracownicy sieci Netto będą mogli wygodnie 

i szybko wymieniać się informacjami, dzielić inspiracjami, czerpać wiedzę, ale też 

skuteczniej zarządzać sklepami.  

Na dobre funkcjonowanie tzw. organizacji rozproszonej, jaką jest każda sieć handlowa, składa 

się między innymi skuteczna komunikacja pracowników. Aby usprawnić ten proces, Netto 

zdecydowało się na udostępnienie swojej załodze dedykowanej aplikacji.  

„Moje Netto” powstało, aby uczynić komunikację wszystkich pracowników prostszą 

i efektywniejszą. W porównaniu do Intranetu, czyli wewnętrznej sieci, z której korzystanie 

możliwe było wyłącznie na terenie firmy, „Moje Netto” to duży krok naprzód i wyjście w stronę 

potrzeb pracowników. Dzięki aplikacji mogą oni szybciej zapoznać się z najważniejszymi 

informacjami – bez względu na to, czy są aktualnie w sklepie, biurze, czy poza nim. „Moje 

Netto” stanowi też inspirującą platformę do dzielenia się wiedzą z innymi oraz zdobywania 

nowych umiejętności – pracownicy znajdą tu między innymi wewnętrzne gazetki, podręczniki, 

szkolenia czy grafik pracy. Do aplikacji podpięta jest również Karta Pracownika upoważniająca 

do zniżki na zakupy. Funkcjonalność aplikacji doceni z pewnością kadra zarządzająca 

sklepami: kierownicy sklepów, okręgów i regionów oraz pracownicy administracji. Jest ona 

skonfigurowana w taki sposób, aby być przydatną z poziomu każdego stanowiska w firmie. 

Dodatkowym atutem jest prostota i intuicyjność, dzięki której nawet niezbyt zaawansowani 

w obsłudze smartfonów pracownicy poradzą sobie bez trudu.  

Sieć Netto w tym roku wystartowała także z nowatorską aplikacją „Nie marnujemy żywności”. 

Dzięki niej każdy, komu bliska jest idea walki z marnotrawstwem żywności, może w dowolnej 

chwili sprawdzić na swoim telefonie, jakie produkty żywnościowe w sklepach Netto 

są aktualnie dostępne w obniżonej cenie ze względu na bliski termin przydatności do spożycia. 

Użytkownicy aplikacji mogą także łatwo odnaleźć najbliższy sklep spożywczy w swoim 

sąsiedztwie i wcale nie musi być to sklep Netto – sami mogą wprowadzać do aplikacji 

przecenione produkty, walcząc z marnotrawstwem.  

 

Więcej informacji o sieci handlowej Netto na:  

• Stronie www: netto.pl 

• Profilu na Facebooku: Netto Polska 

 

O Netto Polska: 

Sieć handlowa, która w ciągu 23 lat swojej obecności na polskim rynku wypracowała pozycję jednego 

z największych sprzedawców detalicznych w naszym kraju. Firma ma ponad 370 sklepów w Polsce i 

trzy magazyny dystrybucyjne, zatrudnia ponad 5,5 tys. osób. Ten stan posiadania daje duńskiemu 

detaliście trzecią pozycję na polskim rynku dyskontów. Koncept Netto Polska zakłada bycie blisko 

swoich klientów. Sklepy zlokalizowane są w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Asortyment obejmuje 

https://netto.pl/
https://www.facebook.com/NettoPolska/?fref=ts


zdecydowaną większość produktów od polskich dostawców. Poza Polską sieć obecna jest w Danii i 

Niemczech. 

Kontakt dla mediów:  

Mariola Skolimowska  
PR & Communications Manager  
Netto Sp. z o.o. 
+48 91 469 99 08  
+48 512 408 908  
e-mail: msk@netto.pl 

Agata Wancerz 
Hill + Knowlton Strategies 
+48 601 245 198 
e-mail: Agata.Wancerz@hkstrategies.com  
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