Kvalitné slovenské potraviny sú priorita
Bratislava 16. augusta 2013
METRO a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR majú spolo ný záujem –
kultivova obchodné prostredie, dba na kvalitu a bezpe nos potravín a pomáha
domácim dodávate om v presadzovaní sa na trhu. Po as stretnutia sa na tom zhodli
minister pôdohospodárstva ubomír Jahnátek a generálny riadite METRO Cash &
Carry SR Axel Hluchy.

Ministerstvo a METRO majú spolo ný záujem.

Po as rokovania dominovala téma kvality a bezpe nosti potravín. „Našou snahou je, aby sa na
pulty dostávali hlavne kvalitné slovenské potraviny,“ zdôraznil minister . Jahnátek. Riadite A.
Hluchy zdôraznil, že orientácia na kvalitu a bezpe nos potravín je aj jeho prioritou, o om
sved ia napríklad aktivity firmy na poli vlastných vnútorných kontrol i vzdelávania zákazníkov
z oblasti maloobchodu a verejného stravovania.
Zástupcovia ministerstva i spolo nosti METRO sa zhodli, že kvalite a bezpe nosti pomôže
hlavne vzájomná spolupráca a komunikácia. A. Hluchy deklaroval, že METRO je ochotné
pomôc slovenským producentom presadi sa v obchode a dokonca aj využi medzinárodný
dosah skupiny METRO na prípadnú pomoc pri prenikaní na zahrani né trhy. Ministerstvo a
METRO budú úzko spolupracova za ú elom takejto pomoci domácim výrobcom.
METRO sa na Slovensku teší korektným vz ahom s existujúcimi dodávate mi a snaží sa

rozširova ich rady. Napríklad farmárom, ktorí dodávajú priamo do ve koobchodných
prevádzok, ponúka zjednodušené dodávate ské zmluvy. Rôznymi aktivitami tiež pomáha
propagova zaujímavých a unikátnych producentov. Projekt mäsa s garantovaným slovenským
pôvodom od narodenia po spracovanie sa tento týžde rozšíril, ke k hydine a brav ovému
pribudlo na pultoch aj kvalitné hovädzie so slovenským životopisom.
Za iatkom septembra METRO vyhlási ví azov vinárskej sú aže METRO Víno roka 2013, v aka
ktorej môžu zákazníci objavi nové klenoty slovenskej vinárskej produkcie.
Vz ahy spolo nosti METRO s dodávate mi pomôže upevni aj ve ká konferencia za iatkom
októbra, na ktorej budú stovky dodávate ov spolu s manažérmi ve koobchodného re azca h ada
cesty na alšie zlepšenie spolupráce pre vzájomný benefit oboch strán i zákazníkov.
******
METRO Cash & Carry má zastúpenie v 29 krajinách sveta s viac ako 700 ve koobchodnými
centrami typu cash&carry. Zamestnáva viac ako 120 tisíc udí a v roku 2012 dosiahlo tržby vo
výške 32 miliárd eur. METRO Cash & Carry je predajnou divíziou METRO GROUP, jednej z
najvä ších medzinárodných maloobchodných a ve kooobchodných spolo ností. V roku 2012
dosiahla skupina tržby približne vo výške 67 miliárd eur. Celkovo má spolo nos viac ako 280
tisíc zamestnancov a prevádzkuje približne 2 200 predajných centier v 32 krajinách sveta.
Výkonnos celej skupiny je založená na sile jej jednotlivých obchodných divízií, ktoré pôsobia
nezávisle v rámci ich trhového segmentu: METRO/Makro Cash & Carry – medzinárodný líder v
oblasti ve koobchodných predajní typu cash&carry (samoobsluhy), Real hypermarkety, Media
Markt a Saturn – európska jednotka na trhu v oblasti maloobchodov so spotrebnou elektronikou
a obchodné domy Galeria Kaufhof. Viac informácií na www.metrogroup.de.
V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR 6 ve koobchodných centier pre
podnikate ov s predajnou plochou každého 7 500 m². Široká ponuka tovaru, prevádzková
výkonnos , vyspelá logistika a priame nákupy vo ve kých objemoch umož ujú spolo nosti
METRO predáva tovar za najvýhodnejšie ve koobchodné ceny. METRO sa na Slovensku
orientuje predovšetkým na tri skupiny zákazníkov – profesionálov a to na oblas HoReCa,
maloobchod a malé až stredné firmy, ktoré podporuje okrem širokej ponuky tovaru aj
nadštandardnými službami na mieru. Viac na www.metro.sk alebo www.facebook.com/metro.sk.

