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PENNY ROK 2022 OTEVÍRÁ V ÚSTÍ NAD LABEM 
Praha, 24. leden 2022 
 

První novou prodejnu roku 2022 otevírá PENNY v Ústí nad Labem. V letošním roce pak 
plánuje otevřít dalších až 15 nových prodejen. V rámci expanze tak potvrzuje svoji pozici 
řetězce s nejvyšším počtem prodejen u nás.  

Nová prodejna PENNY ve čtvrti Bukov nedaleko zimního stadiónu i areálu Masarykovy nemocnice má 
prodejní plochu 905 m2 a zákazníci ji najdou v blízkosti kruhového objezdu na hlavním tahu severní 
částí města. „Jsme rádi, že můžeme obyvatelům Bukova, Skorotic, Božtěšic a Všebořic, tedy severních 
částí Ústí nad Labem, ale nejen jim, nabídnout moderní prostředí pro nakupování. V duchu nejnovějších 
prodejen nabízíme větší prodejní plochu, prostornější i vzdušnější interiér, a stejně jako u všech nových 
a modernizovaných prodejen, i tady dbáme na maximální komfort a bezpečí. Zákazníci se tak mohou 
těšit na plně zakryté pečivo, zvyšující hygienu jeho prodeje, nebo na širší prostornější uličky. Jsme 
přesvědčeni, že i tato prodejna bude příjemným místem setkávání lidí, kteří ocení naše standardy a 
bohatou nabídku českých produktů,“ řekl při otevření nové prodejny Mathias Mentrop, jednatel 
PENNY. Zákazníkům je k dispozici také dostatek parkovacích míst a otevřeno bude každý den od 7 do 
20 hodin.  

Nejnovějších prodejen se v závěru loňského roku dočkali obyvatelé v Praze Ládví, ve Zlíně nebo 
Karviné. V roce 2022 plánuje PENNY otevřít dalších 15, například v Kolíně, Děčíně nebo Českém 
Krumlově.  

 

 
 

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 25 lety v roce 1997, a zaměřil se 
na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje více než 395 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje 
práci více než 6 000 zaměstnancům. Pravidelně slaví úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí 
věrnostní program PENNY karta. 
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