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BILLA v číslech

• 1991 – otevření první prodejny BILLA v Brně
• 204 prodejen
• 6000 zaměstnanců
• 120 000 000 zákazníků ročně
• 2014 – otevření moderního logistického centra pro čerstvé zboží v Modleticích 
• 2014 – nový prodejní model BILLA stop & shop
• 2015 – spuštění projektu regionálních potravin
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Nákupní trendy českých zákazníků

Český zákazník se stává uvědomělým

• Zákazníci se zajímají o původ a složení potravin
• Zákazníci se zajímají, jaký dopad má jejich 

nákupní chování na společnost a životní 
prostředí

BILLA na tyto požadavky reaguje

• Upřednostňujeme české dodavatele
• Podporujeme drobné lokální dodavatele
• Inovujeme značku Vocílka
• Rozšiřujeme biopotraviny pod značkou Naše bio
• Rozšiřujeme nabídku českého OZ pod Českou farmou
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Podpora českých producentů

V BILLE již dnes tvoří český sortiment ca 
75 %

• Od 2015 se navíc cíleně zaměřujeme na 
podporu lokálních prvovýrobců

BILLA - kvalitní a čerstvé potraviny
• Od 2010 spolupráce s Agrární komorou ČR
• AK ČR nám pomáhá hledat nové dodavatele široký výběr 

českého sortimentu na pultech BILLA
• Vnímáme, že cílená podpora českých potravinářů má pozitivní dopad 

celé hospodářství země
• Kde je to možné, tam upřednostníme českého dodavatele
• Nechceme, aby zboží dlouho cestovalo
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Spolupráce s AK ČR

Charitativní den ve prospěch českých zemědělců
• Setkání vrcholných představitelů BILLA z osmi zemí Evropy
• Charitativní sběr brambor
• Sklizena 1 tuna brambor, které BILLA proměnila v 300 tis. Kč

Podpora
• Finanční dar 300 000 Kč pro Střední 

zemědělskou akademii v Humpolci na 
vzdělání budoucích zemědělců

• Materiální dar v podobě tuny brambor 
pro sociálně potřebné v organizacích 
zřizovaných Krajem Vysočina
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BILLA regionálně

• Regionální potraviny měly své místo v BILLE vždy
• Ve spolupráci s AK ČR pořádáme setkání s lokálními výrobci a hledáme 

možnosti spolupráce
• Od 2015 opravdu široký výběr – v prodejně s Regionálním regálem vždy 

kolem 100 regionálních potravin od ca 20 místních dodavatelů
• Inspirace v Rakousku a Německu



Harmonogram spuštění projektu „BILLA regionálně“
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Rok 2016
Pardubický
Plzeňský a Karlovarský
Vysočina
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský

datum Vybraný kraj Počet filiálek
4.2.2015 Jihočeský kraj 11
1.4.2015 Středočeský kraj 26
8.7.2015 Ústecký kraj 16
2.9.2015 Královéhradecký + Liberecký kraj 12

listopad 2015 Praha 36
101

2015



• Od 2/2015 již prodáno více než 14 milionů 
kusů regionálních potravin za ca 148 mil. 
Kč! 

• V tuto chvíli máme ca 130 dodavatelů a 
více než 800 regionálních položek. 

• Největší zájem ze strany zákazníků je o 
pečivo, pivo, uzeniny, mléčné, lihoviny a 
suché lokální speciality. 
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BILLA regionálně

• Mezi lokální dodavatele v BILLE patří např. 
Zelená Bohdaneč (mošty, likéry, sušené 
ovoce),  Podkováň (pivo), Ipema (pečivo), 
Corax trading (sušené maso) atd.
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BILLA regionálně

Pro regionální regál hledáme nové lokální dodavatele
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Privátní značky BILLA

České potraviny pod privátními značkami BILLA:
• Naše bio pro potraviny v bio kvalitě, 
• BILLA značka pro kvalitní produkty za výhodné ceny
• Česká farma pro ovoce a zeleninu výhradně od českých pěstitelů
• Vocílka pro čerstvé maso z ryze českých chovů
• Nebo BILLA regionálně pro lokální potraviny
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Česká farma

Výhradně české ovoce a zelenina od českých pěstitelů
• Přednostně vybíráme dodavatele s ochrannými známkami SISPO a IPZ
• Primárně nakupováno od českých pěstitelů 
• 58 položek pod Českou farmou
• Roční obrat činí 236,6 mil. Kč
• Meziroční nárůst o 21 %

• Co nejkratší cesta na pulty 
• Nejdelší možná čerstvost pro zákazníka
• Tradiční chutě
• Podpora českého venkova
• Top dodavatelé: Euro Agras, Blanická 

bramborářská společnost, Družstvo 
Branko, Hanka Mochov nebo Čeroz –
jablka z moravských sadů
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Čerstvé hovězí, vepřové a kuřecí maso z českých chovů
• Značka uvedena na trh před 6 lety
• Garantujeme český původ masa
• Zpracováno také v ČR

• Navázání na tradici našich předků
• Maso ze špičkových českých chovů
• Sociokonomický dopad
• Ročně prodáme více než 10 tisíc tun 

českého masa
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Spolupráce s českými dodavateli
Pro rozvoj české produkce je třeba i podpora ze strany dalších 
subjektů – státního aparátu pro vytvoření příznivé legislativy, ze 
strany Potravinářské komory i samotných dodavatelů.

• Pohodlný nákup na jednom místě

Spolupráce s BILLOU
• Pro malé prvovýrobce máme speciální podmínky, 

podporujeme je ve speciálním letáku
• Vstup malého dodavatele pomůže nejen jemu,  ale hlavně 

rozšíří nabídku pro zákazníka



Děkuji za pozornost.


