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Sajtóközlemény
Több mint egymilliárd forintból újult meg Alsópáhokon és Őrmezőn egy-egy
SPAR szupermarket
Áruházanként megközelítőleg félmilliárd forintot fordított a SPAR két üzletegysége teljes
korszerűsítésre. A homlokzati megújításhoz komplex beltéri átalakítás társult, amely során
mindkét áruházban egy új SPAR to Go is helyet kapott, valamint önkiszolgáló gyorskasszák
segítik a bevásárlást.
„Célunk, hogy a vevőközönségünknek mindenhol modern és kényelmes vásárlási élményét
kínáljuk. Ezért a települési – és a vonzáskörzetekben megmutatkozó – vásárlóerő-növekedésre
figyelve és a folyamatosan változó vásárlói elvárásokat szem előtt tartva formáljuk a
korszerűsített üzleteink profilját, megjelenését és termékpalettáját. Így tettünk az alsópáhoki
és a Budapest, őrmezei szupermarket esetében is. Az összesen több mint 1 milliárd forintból
modernizált egységekben bővebb és a speciális táplálkozási igényeket is kiszolgáló árukínálat
kapott helyet. Emellett a SPAR enjoy. konyhakész kényelmi termékei is elérhetővé váltak az
üzletekben: a SPAR to Go pedig friss ételkínálattal várja a vásárlókat. Az önkiszolgáló
kasszáknak köszönhetően pedig gyorsabb és kényelmesebb lesz a vásárlás – mondta Maczelka
Márk kommunikációs vezető.
A Balaton közelében fekvő Zala megyei üdülőfalu, Alsópáhok lakói és a településen pihenő
vendégek 2020. augusztus 27-től kereshetik fel újra a Hévízi utca 18. szám alatti SPAR
szupermarket áruházat. A több mint 452 millió forintos beruházásnak köszönhetően a bejárati
portál és így a homlokzat, valamint az átjárhatóbbá tett belső tér is teljesen megújult. Az üzlet
vásárlóterét a SPAR legújabb koncepciója szerint alakították ki, a vevőket például szellősebb,
ugyanakkor praktikusabb pékáru részleg várja. A teljesen újjátervezett csemegepulthoz a
kényelmesebb vásárlást elősegítő, az alacsony bútorokkal berendezett zöldség-gyümölcs- és
pékáru-részlegen át lehet eljutni. Az üzletbe új grillpultot, látványpékséget és a vásárlást
gyorsító önkiszolgáló pénztárakat is telepítettek. Az alsópáhoki áruház újdonságai közé
tartozik, hogy a SPAR enjoy. kényelmi termékeket kínáló hűtőpultot telepítettek, valamint a
pultsoron egy SPAR to Go-nak is helyet biztosítottak. A modernizált szupermarketben 24
munkatárs segíti a vevőket. Az átfogó üzlet-korszerűsítés során a környezetbarát

szempontokra is ügyeltek, LED-lámpák és modern hűtők biztosítják az alacsony
energiafelhasználást.
Az őrmezei lakóövezet SPAR szupermarkete közel 562 millió forintból újult meg. A Budapest
XI. kerület, Balatoni úton található, teljesen korszerűsített szupermarketet augusztus 27-én
bocsátották a vásárlóközönség rendelkezésére. Az áruház fő homlokzata megszépült, a
komfortos vásárlói élményről pedig olyan átalakítások gondoskodtak, mint az alacsony
bútorzatú, megújult külsejű csemegepult és pékáru-osztály, a modernizált koncepciójú
látványpékség és az új hűtőbútorok. Az üzlet kiszolgáló pultsorában egy SPAR to Go is helyet
kapott. Mint minden üzlet-felújításkor, itt is energia- és környezetbarát hűtési, világítási
technológiákat építettek be. Az önkiszolgáló kasszákkal is ellátott őrmezői szupermarketben
26 munkatárs biztosítja a vásárlók minőségi kiszolgálását.
Az üzletek elérhetősége és nyitva tartása:
8394 Alsópáhok, Hévízi utca 18.
H-P: 6:30-20:00
Szo: 6:30-18:00
V: 8:00-18:00
1112 Budapest, Balatoni út
H-P: 6:30-21:00
Szo: 7:00-19:00
V: 7:00-15:00
A közleményhez csatolt képeket gyors regisztráció után nagyobb felbontásban is elérheti a
SPAR Médiatárban, a http://mediatar.spar.hu/ oldalon. A felületen lehetősége nyílik a SPAR
további publikus képeit is letölteni. A képek felhasználásakor kérjük, hogy a spar.hu
fotókreditet használja.
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