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HISTORIA MARKI
PREZENTACJA FIRMY

Historia marki Twój Market nierozłącznie związana jest z rodziną

Białeckich. W 1991 roku Karol Białecki wraz z żoną podjęli decyzję

o otwarciu sklepu mięsnego, zlokalizowanego nieopodal ich domu

w Budzisławiu Kościelnym. Ciężka praca obojga małżonków oraz

rzetelność w wybieraniu najlepszych produktów zaowocowały

sporym sukcesem i koniecznością rozszerzenia asortymentu.

Zainteresowanych klientów ciągle bowiem przybywało…

Ambicje właścicieli sięgały jednak o wiele dalej. W ciągu pięciu lat

powstały 3 kolejne sklepy. Państwo Białeccy nie mieli jednak

zamiaru na tym poprzestać – przełomowym momentem okazało

się otwarcie pierwszego sklepu samoobsługowego. Z czasem

zaczęły powstawać nowe sklepy w tym właśnie formacie, a i stare

doczekały się przemiany.



HISTORIA MARKI
PREZENTACJA FIRMY

Ten dynamicznie rozwijający się rodzinny biznes występuje pod

nazwą Twój Market od 2004 roku. Aktualnie, po 28 latach od

otwarcia pierwszego sklepu w Budzisławiu Kościelnym, w skład

marki wchodzą 52 sklepy, w których zatrudnionych jest ok. 1400

osób. Swoim zasięgiem sieć obejmuje 2 województwa:

wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie. Każdego miesiąca sklepy

Twój Market odwiedza średnio niemal 1,5 miliona klientów.

Aktualnie stawiamy na własną produkcję. Od dwóch lat posiadamy

własną masarnię oraz piekarnię, z których codziennie dostarczamy

świeże produkty do naszych sklepów.



PLANY
DALSZEGO ROZWOJU

Jako że ciągły postęp jest naszą dewizą, kolejne ambitne cele

są na najlepszej drodze do realizacji. W 2019 roku

powiększyliśmy magazyn o 5 tys. m², a w 2021 roku chcemy

rozpocząć budowę nowej piekarni, o powierzchni 12 tys. m².

Ciągle poszukiwane są także nowe lokalizacje, aby jak

najwięcej klientów miało dostęp do najwyższej jakości usług

świadczonych w sklepach sieci. Nowe centrum logistyczne,

pozwoliło na jeszcze szybsze i sprawniejsze dostarczanie

świeżych oraz smacznych produktów.

PREZENTACJA FIRMY



Ponad 50 sklepów

2 województwa



NASZE 
ZAKŁADY PRODUKCYJNE 

Piekarnia i cukiernia

Jest własnością przedsiębiorstwa od lipca 1999 r. W

ciągu 3 lat została przekształcona z chylącego się ku

upadkowi zakładu w największą i najlepiej wyposażoną

piekarnią w okolicy.

Od 1999 roku

Od 2017 roku

Wędzarnia

Kiełbasy i wędliny produkujemy w naszej wędzarni

metodą tradycyjną, wg sprawdzonych i specjalnie

przygotowanych przez nas, receptur. Większość

czynności jest wykonywanych rękoma masarzy-

rzeźników, przez co smak i wygląd naszych wędlin jest

zbliżony do tych, które kiedyś produkowało się na wsi.

Mięso pozyskujemy od sprawdzonych lokalnych

dostawców. W wędzarni produkowane są także wyroby

garmażeryjne.



NASZE MARKI
TWÓJ MARKET

Twoja Piekarnia – pieczywo, wyroby cukiernicze.

Twoja Wędzarnia – kiełbasy, wędliny.

Twoja Spiżarnia – wyroby garmażeryjne, mleko.

Browar Kleczewski Kopalnia Piwa – piwa kraftowe.



INWESTYCJE 
MIESZKANIOWE

TWÓJ MARKET

Inwestycja położona przy skrzyżowaniu ulic Padniewskiej

i Przemysłowej, w niewielkiej odległości od Parku Miejskiego

i mogileńskich Plantów oraz jeziora, zapewniających dostęp do terenów

rekreacyjnych. W skład inwestycji Padniewska1 wchodzi dwupiętrowy

budynek wielorodzinny z 23 mieszkaniami. Do dyspozycji przyszłych

Mieszkańców będą lokale o metrażu 34–50 mkw.,

ze skrytkami lokatorskimi przy mieszkaniach oraz na parterze.

Mogilno

Inwestycja mieszkaniowa położona tuż przy sklepie Twój Market,

w niewielkiej odległości od szkoły podstawowej i przedszkola,

zapewniając dostęp do edukacji najmłodszych. W skład inwestycji

3Maja 2 wchodzi dwupiętrowy budynek wielorodzinny, w którym

znajduje się łącznie 24 mieszkań w tym 5 lokali 3-pokojowych o pow.

ok. 48 m2 i 7 lokali 2-pokojowych ok. 37 m2.

Kleczew



NOWE SKLEPY
TWÓJ MARKET



NARZĘDZIA MARKETINGOWE



GAZETKA
PROMOCYJNA

TWÓJ MARKET

• Wydawane jest co tydzień we wtorek, w nakładzie 250

tys. egzemplarzy.

• Każda gazetka składa się z 32 stron, na których

przedstawionych jest ok 240 pozycji.

• Promocje zawarte w gazetkach obowiązują od środy do

wtorku.

• Ponad 219 tys. gazetek trafia do dystrybucji, zaś reszta

do sklepów.

• Gazetka dostępna jest także w wersji elektronicznej na

stronie internetowej www.twomarket.pl, fanpage’u na

Facebook’u oraz w aplikacjach takich jak BLIX

Promoceo.



BILBORDY
TWÓJ MARKET

• Ponad 160 nośników (własne i wynajęte).

• Wyklejane co tydzień.

• Promocje przedstawione na bilbordach obowiązują od

środy do worku.

• Tablice rozmieszczone są w miejscowościach, w których

znajdują się sklepy Twój Market, jak i w ich okolicy.



STRONA INTERNETOWA
WWW.TWOJMARKET.PL

TWÓJ MARKET

• Ponad … użytkowników miesięcznie.

• Informacje o firmie, jej historii, markach własnych,

lokalizacji sklepów i godzin otwarcia.

• Aktualne promocje, konkursy, ważne informacje

dotyczące funkcjonowania sklepów.



APLIKACJA MOBILNA
TWÓJ MARKET

TWÓJ MARKET

• Ponad 10 tys. pobrań.

• Informacje na temat aktualnych promocji.

• Gazetka promocyjna.

• Specjalne promocje dostępne tylko dla użytkowników aplikacji.

• Powiadomienia PUSH.

• Możliwość umieszczenia materiałów producenckich wg. aktualnych

potrzeb.



SOCIAL MEDIA
FACEBOOK

TWÓJ MARKET

• Ponad 12 tys. obserwujących.

• Ok 20 nowych postów tygodniowo.

• Informacje na temat promocji, produktów, marek własnych,

funkcjonowania sklepów.

• Przedstawienie dostawców i ich marek.

• Kontakt z klientami (posty, komentarze, Messenger).



SOCIAL MEDIA
INSTAGRAM

TWÓJ MARKET

• Ponad 750. obserwujących.

• Ok 12 nowych postów tygodniowo.

• Wizerunkowa promocja firmy i asortymentu.



AUDIOMARKETING
W SKLEPACH

TWÓJ MARKET

• W sklepach Twój Market znajdują się urządzenia służące

do audiomarketingu.

• Idealne rozwiązanie do przekazywania informacji na

temat aktualnych promocji.

• Możliwość emisji indywidulanych spotów w każdym

sklepie.



MATERIAŁY
POS

TWÓJ MARKET

• Plakaty w formatach A4, A3, A1:

• Gablota wejściowa,

• Potykacze,

• Plakaty podwieszane,

• Ekspozytory,

• Oznaczenia regałowe

• wobblery,

• cenówki,

• listwy na półkach,

• Shelfstopery.



SYSTEM
MONITORÓW

TWÓJ MARKET

• Umieszczone przy ladzie mięsno – wędliniarskiej.

• Przedstawiają aktualną ofertę promocyjną oraz stałą i

promocje dostawców.

• Aktualizacja treści następuje zdalnie (przez Centrum

Produkcyjno-Logistyczne).



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


