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Biedronka we współpracy z dostawcami podejmuje szereg działań
mających na celu ograniczenie strat żywności – optymalizujemy
wielkość zamówień i częstotliwość dostaw tak, by dostosować ilości
do popytu i zapewnić wysoką rotację. Najnowsze rozwiązania w tym
obszarze pozwalają nam dostarczyć produkty do sklepu nawet w ciągu
24 godzin od zamówienia u dostawcy. Dzięki temu klient kupuje
produkt najwyższej jakości i świeżości, a tym samym ryzyko
marnowania żywności maleje.
Od zeszłego roku dynamicznie rozwijamy także program przekazywania niesprzedanych artykułów
spożywczych partnerom społecznym posiadającym status organizacji pożytku publicznego –
bezpośrednio ze sklepów, na zasadzie darowizny. System ten został wdrożony w ponad 600 sklepach
w całym kraju, liczba ta będzie dalej rosła. Wśród przekazywanych produktów znajdują się te z bliskim
terminem przydatności do spożycia, uszkodzonym opakowaniem, a także dojrzałe owoce i warzywa.
W 2017 r. przekazaliśmy żywność o łącznej wartości ponad 6 mln zł.
Zgodnie ze zobowiązaniem Grupy Jeronimo Martins, podjętym w ramach Consumer Goods Forum,
naszym celem jako Grupy jest zmniejszenie do 2025 r. skali marnowanej żywności o 50% w stosunku
do poziomu z 2016 r.
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