ZAANGAŻOWANIE CARREFOUR NA RZECZ ZDROWEGO ODŻYWIANIA
POLITYKA CARREFOUR: PRZEJRZYSTOŚĆ, INFORMOWANIE I BUDOWANIE WRAŻLIWOŚCI

CARREFOUR PRZYCZYNIA SIĘ DO STOSOWANIA ZDROWEJ DIETY
Grupa Carrefour, lider wielkiej dystrybucji w Europie i numer 2 na świecie obsługujący 25 milionów klientów
dziennie, czuje się szczególnie zobowiązana, by oferować wartościowe produkty żywnościowe. We
wszystkich krajach, na terenie których prowadzi działalność, Grupa Carrefour realizuje to zobowiązanie
opierając się na dwóch filarach, którymi są: bogata oferta produktów oraz przejrzysta informacja dla klienta.
Na całym świecie Carrefour oferuje ponad 20 000 produktów sprzedawanych pod marką własną. Produkty
marki własnej są rezultatem nieustannego poszukiwania najlepszego stosunku jakości produktu do ceny.
Produkty Carrefour, również te z najniższej gamy cenowej, pozwalają ogromnej liczbie konsumentów
uzyskać dostęp do oferty żywieniowej zapewniającej różnorodność będącą podstawą zdrowego odżywiania.
Równowaga żywieniowa czy budżetowa? Nasi klienci nie musza wybierać - mogą realizować obie opcje,
ponieważ naszym podstawowym zadaniem jest umożliwienie klientom zdrowego odżywiania za rozsądną
cenę.
Zmiana receptur produktów oferowanych pod marką własną
W roku 2004 rozpoczął się proces optymalizacji receptur wszystkich produktów Carrefour. Receptury
zostały zmodyfikowane tak, aby poprawić ich wartości odżywcze i smakowe. Producenci, z którymi
współpracuje Carrefour, zobowiązali się w drodze umowy do przestrzegania wymogów Carrefour w
zakresie wartości odżywczych, a także do zmniejszenia zawartości soli, cukru, tłuszczów i kwasów
tłuszczowych w dostarczanych przez nich produktach.
Przed oznakowaniem produktu na opakowaniu, wszyscy dostawcy Carrefour wykonują stosowne badania
potwierdzające deklarowane wartości odżywcze. Badania te wykonywane są kontrolnie również w trakcie
sprzedaży.
Rozwój poszczególnych gam produktów spożywczych oraz gam produktów dedykowanych
Carrefour proponuje swoim klientom produkty dostosowane do ich stale zmieniającego się trybu życia i
coraz to nowych potrzeb. Na przykład w Brazylii wprowadzono gamę produktów żywnościowych pod
etykietą Viver. Gama Viver to sześć rodzin produktów posiadających wartości pro-zdrowotne i wpływających
na dobre samopoczucie. Są to Light, Diet, Orgânico, Soja, Enriquecidos i Zero.
Specjalne gamy produktów powstały także w odpowiedzi na potrzeby alergików. I tak, dla osób będących
na diecie bezglutenowej, w 2009 roku Carrefour w Hiszpanii jako pierwszy zaoferował swoim klientom
produkty bezglutenowe, których receptury zostały opracowane we współpracy z FACE - hiszpańskim
stowarzyszeniem chorych na celiakię, będącym jedną z ważniejszych instytucji tego typu w Europie. W
2010 roku produkty z tej gamy trafiły do sklepów Carrefour we Francji i Włoszech pod nazwą „No Gluten”.
Od 2010 Carrefour Polska, we współpracy z polskimi dostawcami, wdraża gamę produktów
bezglutenowych w Polsce. Naszym celem jest zapewnienie klientom Carrefour chorym na celiakię
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bezglutenowych produktów codziennej potrzeby. Pierwsze produkty, które trafiły do sprzedaży to wędliny,
jogurty oraz żelki i chrupki.
Rozwój produktów przeznaczonych dla dzieci
Grupa Carrefour jest świadoma swojej odpowiedzialności w obszarze żywienia dzieci i dąży do oferowania
odpowiednich produktów dla tej grupy wiekowej. W tym celu stworzono specjalne linie produktowe
odpowiadające potrzebom żywieniowym najmłodszych.
W tym kontekście, jednym z istotniejszych wydarzeń było podpisanie przez Grupę Carrefour w 2008 roku
umowy z marką Disney, w wyniku której nastąpił rozwój produktów pod marką „Carrefour Kids". „Carrefour
Kids” to gama wzorcowa pod względem oferowanych wartości odżywczych, zawierająca około stu
produktów. Dzięki współpracy z Disney produkty mają nie tylko wysokie walory żywieniowe, ale również są
wizualnie atrakcyjne dla dzieci. „Carrefour Kids” to opakowania inspirowane światem postaci Disneya oraz
receptury produktów odpowiadające regułom zdrowego żywienia (odpowiednia ilość kalorii, zmniejszona
ilość tłuszczów, cukru i soli, brak substancji słodzących) w przystępnej cenie.
Dzięki przyjaznej szacie graficznej opakowania i wartościom odżywczym produktu, gama „Carrefour Kids”
jest odpowiedzią na potrzeby zarówno dzieci, jak i rodziców, a informacje zamieszczone na opakowaniu
mają charakter edukacyjny i promują zdrowe żywienie.
CARREFOUR INFORMUJE I BUDUJE WRAŻLIWOŚĆ KLIENTÓW NA KWESTIĘ ZRÓWNOWAŻONEJ
DIETY
Przejrzysta i porównywalna informacja na produktach
Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem konsumenckim Confédération de la Consommation, du Logement et
du Cadre de Vie w roku 2005 Carrefour był pierwszą firma, która na opakowaniach swoich produktów
zamieściła czytelną informację dotyczącą ich wartości odżywczych.
Aby dostarczać klientom jak najbardziej przejrzystą i przydatną informację o wartościach odżywczych w
roku 2008 Grupa Carrefour zmodyfikowała sposób jej przekazywania. Obecnie informacja o tym, jaki
procent dziennego zapotrzebowania na dany składnik odżywczy zaspokaja dany produkt marki własnej, jest
umieszczana z przodu opakowania. System ten, wykorzystywany przez wiele innych marek, pomaga
klientom łatwo i szybko porównać produkty między sobą
Budowa wrażliwości klientów na kwestię zrównoważonej diety
Sklepy Carrefour organizują rozmaite akcje i promocje, mające zachęcić klientów do zdrowego odżywiania.
Jednym z głównych elementów tej polityki jest Tydzień Zdrowego Odżywiania. Tydzień Zdrowego
Odżywiania to akcja zapoczątkowana w 2005 roku, prowadzona we wszystkich krajach, w których obecna
jest Grupa Carrefour. Każdego roku akcja ta przyczynia się do budowy wrażliwości i wiedzy milionów
klientów na w obszarze zdrowego odżywiania.
W Polsce pierwsze akcje miały miejsce w 2007 roku w wybranych lokalizacjach w Warszawie. W ramach
akcji opracowano autorskie przewodniki Carrefour, m.in. o tym jak czytać etykiety, czy o tym jak dbać o
zdrową dietę.
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Grupa Carrefour wspiera również akcje organizowane lokalnie w poszczególnych krajach takie, jak „Tydzień
smaku" we Francji, czy „Targi owoców cytrusowych” w Polsce. W 2010 roku markety Carrefour
zorganizowały liczne wydarzenia: animacje, warsztaty teatralne, degustacje produktów, czy warsztaty
kuchenne dla dzieci z sąsiadujących szkół poświęcone owocom sezonowym.
Organizowane przez Carrefour akcje promocyjne pozwalają klientom komponować zdrowe posiłki za
niewielką cenę: Odżywcze Menu Ekonomiczne, proponowane przez Carrefour w Argentynie od 2009 roku,
polega na sugerowaniu listy produktów i powiązanych z nimi przepisów na dwa tygodnie w taki sposób, aby
czteroosobowa rodzina mogła zdrowo jeść.
CARREFOUR ZAPOBIEGA ZŁYM NAWYKOM ŻYWIENIOWYM
Carrefour wspiera rozmaite programy promujące zróżnicowaną dietę i regularną aktywność fizyczną. W
Argentynie, od 2008 roku, Carrefour wspólnie z CONIN (spółdzielnią produkującą żywność dla dzieci)
realizuje edukacyjny projekt dotyczący zdrowego odżywiania. Celem projektu jest zapobieganie chorobom
związanym z niedożywieniem. W ramach programu matki z uboższych warstw społecznych dowiadują się
jaki sposób odżywiania pozwoli zapewnić ich dzieciom prawidłowy rozwój. W Chinach, w ramach walki z
anemią, z którą boryka się od 15 do 20 procent populacji, Carrefour promuje linię przypraw wzbogaconych
w żelazo. Przyprawy oferowane są w ramach porozumienia z Food Fortification Office.
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