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Innováció és terjeszkedés jellemzi az Auchant
A cég mérleg szerinti eredménye elérte a 3, 6 milliárd forintot. Így az áruházlánc tovább növekedett,
erősítette magyarországi pozícióját a kiskereskedelmi szektorban. Az Auchan Retail Magyarország
2016-ban is stabil fejlődést ért el, így negyedik éve önfinanszírozó, vagyis sem működéséhez, sem
beruházásaihoz nem vesz igénybe külső finanszírozást.
A többcsatornás értékesítés felé fontos lépést tett tavaly a vállalat, 2016 novemberétől ugyanis már
online áruházában is várja vásárlóit. Az áruházlánc célja, hogy 2017 második felére teljes
lefedettséget érjen el Budapesten és vonzáskörzetében, hogy elérhetővé tegye az online vásárlást
és kiszállítást a fővárosban és az agglomerációban lakók számára egyaránt.
Az átlagosan 14 százalékos tavalyi béremelésben az áruházlánc minden alkalmazotti munkakörben
foglalkoztatott, mintegy 5600 munkatársa részesült. Ezzel a lépéssel a cég egy év alatt 1,5 milliárd
forintot fektetett be magyarországi bérfejlesztésére.
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Az Auchan elkötelezett munkavállalói elégedettsége mellett, ezért alapelvének tarja, hogy minden
munkatársának stabil jövőképet biztosítson. Ennek érdekében számos belső képzési programmal
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biztosítja a megfelelő szakmai fejlődés lehetőségét kezdő alkalmazotti szinttől a vezetőkig.
Az Auchan kiemelten kezeli, hogy része legyen a helyi közösségeknek, ezért az áruházakban dolgozó
munkatársak saját maguk is aktív részesei a környékbeli alapítványok támogatásának, akár
önkéntes alapon.
A cég hamarosan szupermarketet nyit Szekszárd belvárosában, ezzel az áruházlánc még közelebb
kerül a lakossághoz, erősíti dunántúli jelenlétét, és új formátummal bővíti magyarországi
tevékenységét – mondta el a 2017. július 7-én tartott sajtótájékoztatón Dominique Ducoux, az
Auchan Magyarország Kft. vezérigazgatója.
Július 6-tól az Auchan nemzetközi szinten – így hazánkban is, a hazai kiskereskedelemben
egyedülálló módon – egészségmegőrző edukációs programot indít. Az élet kék program nap mint
nap segíti a vásárlókat, hogy egészségesebben éljenek. Idén mintegy 2000 termék kapja meg Az
élet kék ajánlást. Az úttörő jellegű kezdeményezést Dr. Zacher Gábor toxikológus és Virginie
Depardieu, az Auchan Retail Magyarország egészségproject vezetője mutatta be.
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