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PENNY ROZDÁ ZAMĚSTNANCŮM PŘES 10 000 000 KORUN 
Praha, 31. březen 2021 
 
PENNY svým zaměstnancům na prodejnách rozdá před Velikonoci poukázky na nákup v hodnotě         
2 000 korun. Celkem tak na tomto mimořádném bonusu mezi své lidi rozdělí více než 10 000 000 
korun.  

Všichni kmenoví zaměstnanci PENNY zajišťující chod prodejen obdrží před Velikonoci poukázku na 
nákup v hodnotě 2 000 korun. „Chceme tímto způsobem poděkovat našim zaměstnancům, kteří pracují 
na prodejnách, za jejich nasazení v období před Velikonocemi. Jsme si vědomi, co vše obnáší každodenní 
práce při zajišťování spokojenosti našich zákazníků, a jaké nároky toto období na naše kolegyně a 
kolegy klade, obzvláště nyní v době pandemie koronaviru. Rozhodli jsme se věnovat jim mimořádnou 
odměnu právě nyní mimo jiné i proto, aby si mohli užít Velikonoční svátky u bohatě prostřeného stolu,“ 
říká Radek Hovorka, jednatel společnosti PENNY, a dodává: „Nejde nám jen o vyjádření poděkování, 
ale chceme naše zaměstnance, mimo jiné i tímto způsobem, motivovat k tomu, aby vydrželi 
v nastaveném úsilí, kdy už více než rok musí řešit náročné situace v souvislosti s pandemií.“  

PENNY na tomto mimořádném bonusu rozdělí mezi své zaměstnance více než 10 000 000 korun. Od 1. 
března letošního roku PENNY rovněž navýšilo své mzdy všem zaměstnancům v průměru o 3 %, což 
znamená, že základní mzda pokladní bez dalších příplatků je nyní minimálně 25 000 korun.  

 
 
 

O společnosti PENNY MARKET Česká republika 
Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je 
jednou z největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market před 24 lety v roce 
1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje více než 390 prodejen, 
což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 5 800 zaměstnancům. Se svými produkty pravidelně slaví 
úspěchy v programech Volba spotřebitelů či Chuťovka roku. Svým zákazníkům nabízí věrnostní program 
PENNY karta. 
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