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INFORMACJA PRASOWA 

 

Chata Polska i GS1 Polska wspólnie wspierają rodzime 

firmy  

 

Chata Polska dołączyła do kampanii #ZacznijOd590, promującej firmy będące 

Uczestnikami Systemu GS1 w Polsce.  

 

GS1 Polska i Chata Polska wspólnie zachęcają do udziału w akcji #ZacznijOd590, dzięki której 

można w łatwy sposób sprawdzić źródło pochodzenia produktów i wspierać lokalne 

przedsiębiorstwa. Wystarczy sprawdzić trzy pierwsze cyfry kodu kreskowego i wybrać te, które 

wskazują na towar pochodzący od polskiego producenta lub dystrybutora. 

 

„Nasza akcja ma charakter zarówno społeczny, jak i edukacyjny. Zachęcamy bowiem  

do wsparcia rodzimych firm, edukując konsumentów, jak to zrobić w łatwy sposób. Aktualnie 

do udziału w akcji zgłosiło się już ponad 200 firm, które będziemy promować w mediach. 

Współpraca z Chatą Polską jest jednym z kluczowych elementów kampanii, ponieważ pozwala 

nam na szersze dotarcie do konsumentów” – komentuje Joanna Redmer, Prezes GS1 Polska. 

 

 „Chata Polska już od lat wspiera rodzime firmy. Realizując swój autorski program pod hasłem 

„Blisko.Lokalnie.Naturalnie.”, sieć od dawna promuje lokalnych m. in. rolników, sadowników, 

producentów, wskazując Konsumentom produkty wytworzone regionalnie. W każdym naszym 

sklepie można znaleźć produkty „stąd”, które są wyróżnikiem sieci. Dlatego z przyjemnością 

przystąpiliśmy do udziału w akcji #ZacznijOd590, bowiem dzięki uczestnictwie w programie, 

możemy wesprzeć polskie firmy jeszcze bardziej” – dodaje Joanna Bytner, Dyrektor Marketingu 

Chata Polska.  

  

Więcej informacji na temat kampanii znajduje się tu: https://www.gs1pl.org/zacznijod590  

 

https://www.gs1pl.org/zacznijod590


### 

Kontakt: 

 

Marta Szymborska 

Menedżer ds. Komunikacji, PR i CSR 

e-mail: marta.szymborska@gs1pl.org 

tel.: 61 850 49 72 

tel. kom.: 887 889 705 

 

GS1 Polska – Zarządza Systemem GS1 w Polsce. Jako jedyna upoważniona organizacja w kraju przyjmuje firmy 

i instytucje z Polski i UE do Systemu GS1, nadając im uprawnienia do stosowania kodów kreskowych GS1. Wspiera 

Uczestników Systemu GS1 w efektywnym wdrażaniu standardów GS1, stanowiących zbiór wielobranżowych 

rozwiązań i narzędzi identyfikacyjnych oraz komunikacyjnych. Opracowuje rozwiązania krajowe oraz bierze 

aktywny udział w rozwijaniu globalnych standardów i nowych zastosowań. 

 

Więcej informacji www.gs1pl.org 
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