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Opis najważniejszych funkcjonalności w sklepie Biedronka w 
Gdyni przy ul. Halickiej 7A 

 
W sklepie 
 
Lada tradycyjna 
Nasza duma – to tutaj klienci sklepu mogą zaopatrzyć się w świeże mięsa, wędliny 
oraz sery na wagę. Produkty pochodzą zarówno od ogólnopolskich producentów, 
jak i lokalnych dostawców, aby zapewnić jak najwyższą jakość. W wyborze chętnie 
pomoże profesjonalna obsługa. Lada mięsna w sklepie przy ul. Halickiej oferuje 
klientom ok. 130 produktów. 
Obecnie w naszych placówkach na terenie całej Polski znajduje się ponad 130 lad 
tradycyjnych.  
 
Rożen  
Ciepłe i chrupiące – kurczaki z rożna to doskonały pomysł na szybki obiad lub 
kolację. Dzięki rożnowi do odpieku, klienci Biedronki mogą kupić świeże kurczaki, 
wypiekane na miejscu i gotowe do spożycia.  
 
Wyciskarka do soku  
7 sekund i gotowe! Tylko tyle zajmuje przygotowanie soku ze świeżych 
pomarańczy z dostępnej w sklepie wyciskarki.  
 
Maszyna do krojenia chleba 
Klienci sklepu przy ul. Halickiej mogą kupić na miejscu świeże pieczywo, a 
następnie skorzystać z samoobsługowej maszyny do krojenia chleba. Dzięki 
różnym wariantom, każdy może wybrać ten sposób krojenia, który odpowiada mu 
najbardziej. Sklep przy ul. Halickiej oferuje ok. 60 produktów z kategorii pieczywa. 
 
SmaczneGO! 
To specjalna strefa, w której klienci znajdą swoją ulubioną prasę, ciasto, słone i 
słodkie przekąski, a także dania lunchowe. Strefa dostępna jest zaraz przy wejściu, 
aby umożliwić szybkie zakupy. To idealny wybór dla klientów, którym zależy na 
czasie. 
 
Specjalne strefy z produktami (BIO, healthy, vege) 
Nowością w sklepie przy ul. Halickiej jest także odrębna wyspa z produktami BIO, 
zdrową żywnością oraz produktami vege. Wszystkie produkty z poszczególnych 
sekcji są łatwo dostępne w jednym miejscu. 
 



 

 
 
Ekologiczne chłodziarki  
W trosce o środowisko, w sklepie zastosowaliśmy ekologiczne chłodziarki oraz 
lodówki wykorzystujące gaz CO2, które same monitorują temperaturę. W 2017 r. 
zmiany te wprowadziliśmy w 177 a w 2018 r., w 211 remontowanych placówkach. 
Dwutlenek węgla jako czynnik chłodniczy zainstalowany został już także w 4 
naszych centrach dystrybucyjnych. 
W 2019 wycofaliśmy 10 ton freonu, czyli ekwiwalent 39 tys. ton CO2.Opisywane 
rozwiązania stosujemy też we wszystkich nowo otwieranych placówkach. 

 
Ekrany LCD 
Komunikacja marketingowa  wyłącznie przy użyciu ekranów LCD, zamiast 
tradycyjnych plakatów. Na sali sprzedaży umieściliśmy aż 16 ekranów LCD - dzięki 
temu nowy sklep Biedronka w Gdyni jest nie tylko bardziej nowoczesny, ale też 
przyjazny środowisku.  
 
Strefa kas 
W trosce o wygodę klientów i z myślą o tym, aby umożliwić im szybkie zakupy, w 
sklepie dostępne są 4 kasy tradycyjne oraz 3 kasy samoobsługowe z nowoczesnym 
oprogramowaniem ułatwiającym szybkie skanowanie produktów. 
Obecnie w naszych placówkach na terenie całej Polski znajduje się ich ponad 3200 
kas samoobsługowych  w ponad 940 sklepach zlokalizowanych w 250 
miejscowościach. 
 
Czytniki cen  
Tak jak w każdym sklepie Biedronka, w różnych częściach sklepu umieściliśmy 3 
czytniki cen – dzięki nim klienci szybko będą mogli sprawdzić cenę produktów ze 
swojego koszyka. 
 
Oświetlenie LED 
Na terenie całego sklepu zastosowaliśmy oświetlenie LED, wyposażone w zdalne 
sterowanie i automatykę maksymalizującą oszczędność energii. 
 
Strefa Świeżoznawców 

Odświeżona wizualnie sekcja warzyw i owoców, nad którą czuwają Świeżoznawcy, 

została również wydzielona strefa warzyw i owoców BIO. W sklepie przy ul. Halickiej 

nowością są papierowe, recyklowalne torby na warzywa, owoce i pieczywo. Do dyspozycji 

klientów są również biodegradowalne rękawiczki jednorazowe. 

 
 
 



 

 
Poza sklepem 
 
Ekran LCD przed wejściem 
Zamiast szklanej gabloty przed wejściem do sklepu, w nowym sklepie Biedronka 
do komunikacji marketingowej i produktowej wykorzystujemy ekrany LCD – to 
rozwiązanie nie tylko praktyczne, ale i ekologiczne.  
 
Oświetlenie LED 
Parking oświetlany jest przy pomocy oświetlenia LED, wyposażonego w zdalne 
sterowanie oraz automatykę, która zwiększa oszczędność energii. 
 
Miejsca parkingowe 
Na parkingu znajdują się 62 miejsca oraz stojak na rowery. W trosce o osoby 
niepełnosprawne parking wyposażyliśmy także w trzy dodatkowe miejsca 
postojowe dostosowane do ich potrzeb. 
 
Rampa dla osób niepełnosprawnych 
Nowa Biedronka w Gdyni jest znakomicie przystosowana do potrzeb osób 
poruszających się na wózkach: powstała dla nich specjalna rampa. 

 


