„Piotr i Paweł” S.A.
60-413 Poznań, ul. Tatrzańska 1/5,
tel. +48 61 840 37 00, fax +48 61 840 37 04
www.piotripawel.pl

„Piotr i Paweł” to polska, rodzinna sieć supermarketów, w której
najważniejsza jest satysfakcja Klienta. Motto założycieli, a zarazem
i właścicieli to „tworzenie takich sklepów, w których sami chcielibyśmy kupować”. Cyfry, które świadczą o sukcesie Piotra i Pawła to:
22 lata doświadczeń na rynku; blisko 90 sklepów w całej Polsce;
ponad 25 000 artykułów, zarówno regionalnych jak i światowych,
w atrakcyjnych cenach; prawie 4 miliony klientów w miesiącu;
ponad 4 tysiące miejsc pracy.
“Piotr i Paweł” is a Polish family-based chain of supermarkets in
which the utmost importance is ascribed to customers’ satisfaction. e
motto of the founders, and the owners at the same time, is “establishing
stores in which we would like to do the shopping ourselves”. e ﬁgures
conﬁrming the success of “Piotr i Paweł” are: 22 years of experience on
the market; almost 90 stores all around Poland; over 25,000 products,
both the regional and the world ones, all for attractive prices; nearly 4
million customers per month; over 4 thousand employees.

BUSINESS CENTRES

Zakłady Mięsne „Madej & Wróbel” Sp. z o.o.
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 45
tel. +48 32 771 22 99
e-mail: m-w@m-w.com.pl
www.m-w.com.pl
„Madej & Wróbel” to ﬁrma rodzinna z 20-letnią tradycją produkcji
wędlin. Założycielami są Państwo Madej i Wróbel. Właściciele
rozpoczynali działalność od małego zakładu, który z roku na rok
poszerzał ofertę różnych produktów wędliniarskich. Obecnie
przedsiębiorstwo posiada sieć własnych, kilkudziesięciu sklepów, jak
również jest partnerem handlowym dla klientów wielkich sieci
hurtowych i detalicznych w kraju i za granicą.
Zakłady Mięsne “Madej & Wróbel” sp. z o.o. is a family meat
processing plant with 20 years of tradition in the production of cold
meats. Its founders are the families of Madej and Wróbel. e owners
began their activities from a small plant, which year aer year has been
broadening its oﬀer of various products. At present the company
administers a chain of dozens of stores; it is also a commercial partner
for customers of large retail and wholesale networks in Poland and
abroad.
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