datos destacados 2016

dades
destacades

vendes
5.505

milions d’€
de facturació

65%

de les vendes realitzades
en botigues de nova
generació
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consumidors/ores
4.792

milions d’€
de vendes netes
(descomptat l’IVA)

253

milions
de passos per caixa

>6

milions de
socis i sòcies
clients, titulars
de les targetes
EROSKI,
CAPRABO i
FORUM SPORT

260

milions
d’estalvi
transferit
als consumidors i
consumidores

Millor Atenció
al Client: sisè
any consecutiu

14.596

sòcies i socis
clients que
han participat
amb les seves
idees per
millorar la seva
botiga
“amb tu”

7.500

participants
en la definició
dels nous
compromisos
de salut i
sostenibilitat
d’EROSKI

76%

de les vendes
correspon a
socis clients
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Dades destacades 2017

Dades destacades 2017

treballadors/ores

botigues
1.651

61

33.816

botigues de
nova generació

50 supermercats
2 hipermercats
7 botigues d’oci esportiu
1 gasolineres
1 oficines de viatges

dels quals
10.017 són socis i sòcies
8.127 socis i sòcies d’EROSKI S. Coop.
1.404 socis i sòcies d’Hipermercados S. Coop.
486 socis i sòcies a través de Gespa FORUM

treballadors i
treballadores

>600

noves
obertures

establiments

31 hipermercats
570 supermercats

1.279 supermercats

3.315

70%

de dones en
càrrecs de
responsabilitat

treballadors
en franquícies

207.000
hores de
formació

500 EROSKI city
320 CAPRABO
161 EROSKI Center
140 ALIPROX
78 FAMILIA
73 ONDA
7 rapid

1,9

61 hipermercats
19 Cash & Carry
50 gasolineres
16 òptiques
159 agències
de viatges
59 botigues de material
esportiu FORUM SPORT
8 botigues en línia

milions d’euros
d’inversió en
formació

transformació social
60

milions de
visites a l’any a
consumer.es

+20

anys
col·laborant
amb el Banc
dels Aliments
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7.000

tones
d’aliments
donats,
l’equivalent
al consum
anual de 4.371
famílies

350.000
alumnes han
participat en
el Programa
d’Educació
Alimentària
i Hàbits
Saludables
(PEAHS)

631

milions de
bosses
de plàstic
evitades
gràcies a l’ús
de bosses
reutilitzables

proveïdors
10.079
proveïdors

4.433

proveïdors
comercials

2.642

proveïdors
locals i pimes

22.014

referències de
productes locals
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