
1.Jesteś przedsiębiorczy, zaangażowany i zmotywowany do pracy ? Chcesz zarządzać swoim 

personelem? Jesteś gotowy do założenia Jednoosobowej Działalności Gospodarczej i zostać 

franczyzobiorcą największej sieci convience w Polsce? Potrzebujesz tylko około 5000 zł. wkładu 

własnego by poprowadzić swój sklep Żabka. . Dowiedz się więcej na spotkaniu informacyjnym. 

Kontakt Sudzinska.Joanna@zabka.pl  

Tel 514 863 110  

Lokalizacja: Marii Konopnickiej 31A/U1 Szczecin  

 

2. Chcesz być swoim szefem i zarządzać swoim czasem? Chcesz mieć wpływ na to ile zarabiasz? Lubisz  

się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe?  

Dzięki nawiązaniu współpracy z Żabką - największą siecią sklepów convience w Polsce jest to 

możliwe. Dowiedz się więcej na spotkaniu informacyjnym 

Kontakt Sudzinska.Joanna@zabka.pl  

Tel 514 863 110  

Lokalizacja: Santocka 42a Szczecin  

 

3. Marzysz o własnym biznesie, ale nie posiadasz kapitału na start? Z nami możesz zostać 

franczyzobiorcą mają ok 5 tys zł na start. Jeśli jesteś przedsiębiorczy i zmotywowany to zapraszamy 

na spotkanie informacyjne z naszym specjalistą. Dowiedz się więcej i poprowadź swój sklep pod 

szyldem sieci Żabka. Zapraszamy na spotkanie. 

Kontakt Sudzinska.Joanna@zabka.pl  

Tel 514 863 110  

Lokalizacja: Profesora Jana Królewskiego 31 Szczecin 

 

4. Jesteś przedsiębiorczy, zaangażowany i zmotywowany do pracy? Chcesz zarządzać swoim 

personelem? Jesteś gotowy do założenia Jednoosobowej Działalności Gospodarczej i zostań 

franczyzobiorcą największej sieci convience w Polsce? Potrzebujesz tylko około 5000 zł. wkładu 

własnego by poprowadzić swój sklep Żabka. . Dowiedz się więcej na spotkaniu informacyjnym. 

Kontakt Sudzinska.Joanna@zabka.pl  

Tel 514 863 110  

Lokalizacja: Jasna 5 Szczecin 

 

5. Chcesz być swoim szefem i zarządzać swoim czasem? Chcesz mieć wpływ na to ile zarabiasz? Lubisz  

się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe?  

Dzięki nawiązaniu współpracy z Żabką - największą siecią sklepów convience w Polsce jest to 

możliwe. Dowiedz się więcej na spotkaniu informacyjnym 
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Kontakt Sudzinska.Joanna@zabka.pl  

Tel 514 863 110  

Lokalizacja: Metalowa 21a Szczecin 

 

6. Marzysz o własnym biznesie, ale nie posiadasz kapitału na start? Z nami możesz zostać 

franczyzobiorcą mają ok 5 tys zł na start. Jeśli jesteś przedsiębiorczy i zmotywowany to zapraszamy 

na spotkanie informacyjne z naszym specjalistą. Dowiedz się więcej i poprowadź swój sklep pod 

szyldem sieci Żabka Zapraszamy na spotkanie. 

Kontakt Sudzinska.Joanna@zabka.pl  

Tel 514 863 110  

Lokalizacja: ul. Wita Stwosza Szczecin 

 

7. Jesteś przedsiębiorczy, zaangażowany i zmotywowany do pracy ? Chcesz zarządzać swoim 

personelem? Jesteś gotowy do założenia Jednoosobowej Działalności Gospodarczej i zostań 

franczyzobiorcą największej sieci convience w Polsce? Potrzebujesz tylko około 5000 zł. wkładu 

własnego by poprowadzić swój sklep Żabka. . Dowiedz się więcej na spotkaniu informacyjnym. 

Kontakt Sudzinska.Joanna@zabka.pl  

Tel 514 863 110  

Lokalizacja: ul. Wyzwolenia Szczecin 
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