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Carrefour está presente en 34 países; en España estao dende hai 38 anos. 
Entre os nosos obxectivos está o compromiso coas economías locais, 
integrándonos nas rexións onde traballamos. Asumimos e integramos 
os costumes, os usos locais e os produtos dos ámbitos onde nos 
establecemos, o que leva implícito un compromiso de responsabilidade 
no desenvolvemento económico, social e ambiental das rexións onde 
estamos presentes.

Apostamos pola innovación permanente no modelo comercial e nos 
produtos e marcas, a competitividade en prezos, os formatos de 
comercio e de servizos adaptados ás novas necesidades e xeramos 
emprego nos ámbitos onde nos establecemos.

A nosa presenza implica un importante investimento local, e a posta 
en marcha dun motor dinamizador das zonas onde nos implantamos. 
A nivel comercial supón un apoio para as Pemes españolas, xa que 
os provedores rexionais saben que teñen unha grande oportunidade 
en Carrefour, posto que nos convertemos nun escaparate para os 
excelentes produtos locais do noso país.

Carrefour en España
Estamos presentes en España dende hai 38 anos cos nosos formatos 
comerciais de hipermercado, supermercado e tendas de proximidade. O 
96,23% das nosas compras realízanse a empresas situadas en España de 
todas as Comunidades Autónomas, que en 2010 foron máis de 10.800, a 
maior parte Pemes - comerciais, de servizos e inmobilizado -.

Convertémonos na primeira empresa comercializadora de froitas e 
verduras de España a través da nosa fi lial de compras de produtos 
hortofrutícolas, SOCOMO, e polo tanto, en vehículo provedor da nosa rede 
en Europa destes produtos.

Unha proposta comercial próxima
Os nosos equipos están totalmente implicados e orientados cara ás 
demandas dos consumidores, e ofrecemos os mellores prezos nos nosos 
hipermercados, supermercados e tendas de proximidade.

Os nosos clientes
A través do noso parque de establecementos e fi liais, asumimos o noso 
papel nun sector -o consumo das familias- que actualmente é un dos 
motores da economía. A pluralidade de marcas e variedades adaptadas 
á nova realidade, á competitividade en prezos e á proximidade -a través 
dos nosos supermercados e tendas de proximidade-, póñense en 
marcha para adaptarnos ás diferentes realidades e necesidades dos 
nosos clientes: variedades nacionais e internacionais, produtos locais e 
rexionais de calidade -tanto das nosas industrias provedoras, coma das 
nosas marcas-, e unha experiencia de compra atractiva.

Un modelo de comercio sostible e responsable
O noso compromiso co desenvolvemento sostible a nivel mundial é un 
dos eixes do noso modelo de comercio. Entre as nosas prioridades está 
garantir a calidade dos produtos que distribuímos, polo que controlamos 
toda a cadea de valor. Fomentamos o aforro enerxético incorporando as 
últimas tecnoloxías nos nosos centros con este obxectivo, instalamos 
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A nosa 
implicación local
“España ten unha gran forza, que son os produtos rexionais. 
Traballamos para desenvolver estes produtos que achegan 
sabor, historia, conexión coa orixe e proximidade”. 
(Noël Prioux. Director Xeral de Carrefour España).
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plataformas de xeración de enerxía fotovoltaica, e somos especialmente 
activos na xestión efi ciente de residuos. Todas as nosas actividades neste 
sentido, están recompiladas anualmente nos informes de sostibilidade 
nacional e internacional. Así mesmo, e dende 2001, formamos parte do 
Pacto Global da ONU.

Implicámonos na sociedade
Somos consecuentes co noso modelo de desenvolvemento sostible, 
conscientes do noso potencial para contribuír á mellora dos nosos 
contornos máis próximos. A Fundación Solidaridad Carrefour canaliza a 
acción social da compañía en España e desenvolve os seus programas 
tanto a nivel nacional como local. Para a dinamización da acción social 
a nivel local, a Fundación conta con 131 Comités formados por 902 
voluntarios. Mostra tamén do noso compromiso coa sociedade, é o labor 
integrador da nosa política de recursos humanos. 

Apoiamos as Pemes agroalimentarias españolas
Un dos nosos obxectivos é integrarnos nas rexións onde traballamos e 
apoiar as economías locais. En Carrefour, a variedade local e rexional é un 
aspecto diferenciador do noso modelo. Dende hai máis de dúas décadas, 
levamos a cabo anualmente un programa de promoción dos produtos 
agroalimentarios locais nos nosos centros, e en 2010 concretouse en 16 
campañas específi cas destes produtos, onde participaron 892 Pemes con 
máis de 3.660 produtos e foron visitadas por máis de 7 millóns de persoas 
en todas as Comunidades Autónomas.



ANDALUCÍA
Nº de hipermercados: 37
Empresas participantes: 68
Visitantes: 1.237.072
Produtos: 208

ARAGÓN
Nº de hipermercados: 2
Empresas participantes: 39
Visitantes: 110. 742
Produtos: 140

COMUNIDADE VALENCIANA
Nº de hipermercados: 22
Empresas participantes: 70
Visitantes: 886.569
Produtos: 300

ESTREMADURA
Nº de hipermercados: 9
Empresas participantes: 46
Visitantes: 686.077
Produtos: 170

DATAS: DE MAIO A AGOSTO DE 2010

NÚMERO DE PROMOCIÓNS:  16
EMPRESAS PARTICIPANTES:  892
PRODUTOS PRESENTADOS:  3.664
NÚMERO DE VISITANTES:  7.475.059
NÚMERO DE HIPERMERCADOS: 166

COMUNIDADE FORAL 
DE NAVARRA
Nº de hipermercados: 3
Empresas participantes: 40
Visitantes: 101.916
Produtos: 70

Carrefour mantén 
dende hai máis de 
dúas décadas, un 
compromiso fi rme 
coas pequenas e 
medianas empresas 
das Comunidades 
Autónomas.
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Rexionais de España
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CATALUÑA
Nº de hipermercados: 24
Empresas participantes: 56
Visitantes: 1.019.104
Produtos: 240

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Nº de hipermercados: 5
Empresas participantes: 50
Visitantes: 232. 344
Produtos: 163

GALICIA
Nº de hipermercados: 10
Empresas participantes: 79
Visitantes: 329.514
Produtos: 625

ILLAS BALEARES
Nº de hipermercados: 3
Empresas participantes: 27
Visitantes: 243.363
Produtos: 58

COMUNIDADE DE MADRID
Nº de hipermercados: 25
Empresas participantes: 82
Visitantes: 1.391.320
Produtos: 224

CANARIAS
Nº de hipermercados: 6
Empresas participantes: 97
Visitantes: 289. 682
Produtos: 255

REXIÓN DE MURCIA
Nº de hipermercados: 4
Empresas participantes: 32
Visitantes: 205.675
Produtos: 300

CANTABRIA
Nº de hipermercados: 3
Empresas participantes: 48
Visitantes: 229. 375
Produtos: 205

CASTELA E LEÓN
Nº de hipermercados: 8
Empresas participantes: 60
Visitantes: 384. 386
Produtos: 300

PAÍS VASCO
Nº de hipermercados: 5
Empresas participantes: 52
Visitantes: 127.920
Produtos: 239
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A X Edición da Xornada 
Nacional de Pemes 
Carrefour celebrouse 
en Madrid baixo a 
presidencia de D. Josep 
Puxeu, Secretario de 
Estado de Medio Rural e 
Auga. Con esta Xornada 
clausurouse o programa 
anual 2010 de promoción 
e recoñecemento de 
Carrefour ao tecido agroalimentario español, as súas empresas e os 
seus produtos. No acto déuselle valor ás empresas galardoadas cos 
Premios Carrefour en 2010, que se celebraron en 8 Comunidades 
Autónomas. Nelas outorgamos o Premio Carrefour á Mellor Peme 
Agroalimentaria, e á Empresa máis Innovadora.

Balance
En 2010 realizáronse 16 campañas promocionais específi cas de produtos 
rexionais en 166 hipermercados Carrefour nas que participaron 892 
empresas con máis de 3.660 produtos. As devanditas promocións foron 
visitadas por máis de 7,4 millóns de clientes.

Apoiamos os produtos locais
Dende que nos implantamos en España, a nosa compañía apoia as 
economías rexionais, a través de compras e promocións específi cas dos 

Valoramos a traxectoria, a 
calidade, e a capacidade de 
innovación das nosas Pemes.
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Coas Pemes 
españolas
A X Xornada Nacional de Pemes, reuniu as pequenas e 
medianas empresas agroalimentarias galardoadas cos 
Premios Carrefour 2010.



produtos locais. En 2010 o 96,2 % das nosas compras, tanto comerciais 
coma de servizos, realizáronse a máis de 10.800 empresas españolas.

Dentro das nosas marcas propias, comercializamos produtos da nosa 
ampla gastronomía seleccionando industrias españolas pola súa 
calidade, capacidade e innovación. Así mesmo desenvolvemos 
unha promoción activa dos produtos españois, tanto a nivel nacional 
coma a través do Grupo en Europa (Francia, Italia, Polonia e Romanía, 
como exemplo).

Colaboramos coas Institucións
Entre as mostras de apoio á industria española, atópanse os numerosos 
convenios de colaboración asinados ao longo da nosa traxectoria 
con institucións políticas e empresariais nacionais e autonómicas, 
para o desenvolvemento de diversos sectores agroalimentarios, ou 
de boas prácticas profesionais en diversos ámbitos (cos organismos 

de comercio das 
Comunidades Autónomas 
para a comercialización 
dos seus produtos 
autonómicos, con 
cooperativas agrarias, 
FROM, etc.).

Coas Pemes españolas 07



A Compañía atópase entre as máis activas 
de España na comercialización de produtos 
hortofrutícolas do campo español, sendo un 
importante axente dinamizador para a súa 
exportación e distribución a países europeos.

O sector hortofrutícola español goza de gran prestixio, non só en España, 
senón tamén fóra das nosas fronteiras. A calidade dos produtos, así como 
a súa cada vez maior adaptación ás últimas tecnoloxías e á innovación, 
son altamente valoradas, tanto polos consumidores españois, como nos 
países do noso contorno.

A nosa fi lial de compras de produtos hortofrutícolas, SOCOMO, 
converteuse na primeira empresa comercializadora de froitas e verduras 
de España, con presenza en todas as zonas produtoras do noso país e 
que, en 2010, alcanzou un volume de compras de máis 387.000 toneladas 
de produtos de orixe española.

SOCOMO é tamén a primeira empresa exportadora de produtos 
hortofrutícolas de España. Expresión deste liderado é que, ademais da 
xa tradicional exportación aos países de Europa, introducimos dende 
hai dous anos, a través da nosa rede de centros, produtos dos nosos 
agricultores en países como Bulgaria, Brasil ou Colombia e o pasado ano 
fi xémolo tamén en Malaisia, Taiwan e Indonesia.

08
Abrimos 
camiños



Carrefour, presente en 
España dende hai xa 
38 anos, forma parte 
do tecido comercial 
das 17 Comunidades 

Autónomas do Estado.
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Preto, en cada 

Comunidade Autónoma

ur, presente en
dende hai xa
, forma parte

do comercial 
Comunidades 
mas do Estado.



68 empresas andaluzas presentaron 208 produtos na promoción 
anual “Quincena Andaluza de Calidad Certifi cada”.

A mostra tivo lugar do 9 ao 23 de xuño nos hipermercados de Carrefour 
en Andalucía, e foi visitada por 1.237.072 persoas. O acto de entrega 
dos Premios Carrefour en Andalucía, estivo presidido pola Directora 
Xeral de Industria e Calidade Agroalimentaria da Xunta de Andalucía, 
Ana Mª Romero.

Premio á Mellor Peme Agroalimentaria: 
CONSORCIO DE JABUGO S.A.
Esta empresa, sinónimo de tradición e bo facer artesanal, está presente 
no mundo do ibérico dende 1986. É a cabeceira dun grupo empresarial 
dedicado á produción do porco ibérico e á elaboración e comercialización 
dos seus produtos derivados. Combinan saber facer artesanal, transmitido 
durante xeracións, coas técnicas máis avanzadas no control sanitario 
e de calidade, asegurando a trazabilidade dende a orixe ata o produto 
elaborado. Neste contexto seleccionando as mellores pezas ibéricas nace 
“Capa Negra”, marca de calidade “Premium”. As características da súa 
localización, Xabugo, pola súa altitude e microclima, unido á esmerada 
elaboración, 
garanten a calidade 
destes produtos de 
inigualable aroma e 
sabor.

Premio á Empresa máis Innovadora: BORNAY DESSERTS S.L.
Esta empresa foi creada polos irmáns Bornay para acometer os retos de 
futuro dunha actividade centenaria, a fabricación e comercialización de 
xeados, sorbetes, pastelaría e sobremesas lácteas en xeral. Foi a terceira 
xeración, o matrimonio formado por Carlos e María, quen creou unha 
industria dotada de tecnoloxía que os situou na vangarda do sector. 
Contan con sistemas de control de seguridade alimentaria e tecnolóxica 
de frío de última xeración, certifi cacións ISO, IFS e BRC, e un programa de 
trazabilidade moi completo e novidoso. Iso permitiu a súa adaptación e 
rápida resposta a novas necesidades do mercado, como liñas de produtos 
sen azucre e 
sen glute, e a 
innovación en 
referencias 
de mercados 
crecentes 
como o infantil. 
Así mesmo 
permitiulles 
abrirse á 
exportación con 
todas as garantías 
do mercado.
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Datos da Promoción
“Quincena Andaluza de Calidad Certifi cada”
Do 9 ao 23 de xuño
Empresas participantes: 68
Produtos: 208
Visitas: 1.237.072

Datos 2010 de Carrefour en Andalucía
Empregados directos na Comunidade: 7.722
Compras a empresas andaluzas: 678,3 millóns /€
Entidades que mantuvieron relacións
comerciais con Carrefour: 1.406

Premiamos ás Pemes.
Edición 2010 Premios Carrefour 1111



97 empresas canarias presentaron 255 produtos na promoción anual 
“Productos de Canarias”.

A mostra tivo lugar do 29 de maio ao 12 de xuño nos hipermercados 
de Carrefour en Canarias, e foi visitada por 289.682 persoas. O acto 
de entrega dos Premios Carrefour en Canarias, estivo presidido polo 
Vicepresidente do Goberno Canario, e Conselleiro de Economía e 
Facenda, José Manuel Soria.

Premio á Mellor Peme Agroalimentaria: 
GRUPO KALISE MENORQUINA S.A.
As orixes deste grupo con capital de orixe canaria, remóntanse a 1960 nas 
Palmas de Gran Canaria, onde esta empresa de orixe familiar comezou 
a fabricación de xeados. Tras o crecemento comercial de Kalise e a súa 
posterior venda a unha empresa americana, a familia volveu recuperar o 
negocio, no que xa se incorporara La Menorquina. A fusión en 1999 destas 

dúas empresas fabricantes 
de xeados e produtos 
lácteos, baixo as marcas de 
Kalise e Menorquina, deu 
lugar ao Grupo tal e como 
o coñecemos hoxe. É o 
primeiro fabricante nacional 
de xeados, e están á altura 
dos primeiros competidores 
de renome mundial.

Contan cunha extensa variedade tanto en xeados (clásicos, orixinais, para 
celíacos, en bocados, etc.), como en sobremesas (inventores das Frutas 
Heladas e Las Cerámicas), e pódese dicir que hoxe en día son un referente 
en Canarias.

Premio á Empresa máis Innovadora: JOSÉ SANCHEZ PEÑATE S.A.
Empresa canaria arraigada nas illas hai máis de catro décadas, conta cunha 
diversa actividade industrial. Instalaron a primeira planta de envasado de 
leite e produtos lácteos, ampliando máis tarde a súa liña de produtos a 
iogures e sobremesas, entre outros. A súa actividade esténdese ademais a 
varias áreas (máquinas expendedoras; toste, envasado e comercialización 
do café). En 1997 comezou a súa andaina no sector industrial da panadaría 
ultraconxelada e recentemente puxo en marcha o obradoiro de pastelaría 
fresca. A investigación nutricional, levada a cabo sobre todo no leite e os 
produtos lácteos, na que son pioneiros ao utilizar o aceite de oliva como 
ingrediente nos seus produtos lácteos, proporcionan ao consumidor unha 
alimentación máis saudable, na vangarda da dietética moderna. Todo isto 
situounos como 
líderes no mercado 
canario de 
produtos saudables 
para o corazón.
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Datos da Promoción
“Productos de Canarias”
Do 29 de maio ao 12 de xuño
Empresas participantes: 97
Produtos: 255
Visitas: 289.682

Datos 2010 de Carrefour en Canarias
Empregados directos na Comunidade: 1.371
Compras a empresas canarias: 70,5 millóns /€
Entidades que mantuvieron relacións
comerciais con Carrefour: 415

óns
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48 empresas cántabras presentaron 205 produtos na promoción 
anual “Productos de Cantabria”.

A mostra tivo lugar do 16 de xullo ao 4 de agosto nos hipermercados 
de Carrefour en Cantabria, e foi visitada por 229.375 persoas. O acto 
de entrega dos Premios Carrefour en Cantabria, estivo presidido polo 
Conselleiro de Presidencia e Xustiza do Goberno de Cantabria, Vicente 
Mediavilla.

Premio á Mellor Peme Agroalimentaria: SOBAOS SERAFINA S.L.
Esta empresa familiar dedicada á repostaría, foi creada en 1920 na Vega 
de Pas polo avó da familia, e implantada como industria artesá en 1948 
polos pais da xeración. É a terceira xeración quen está a cargo da xestión, 
e actualmente a cuarta xa se incorporou á actividade do grupo. Os sobaos 
pasiegos, as queixadas pasiegas e outras especialidades como follados, 
cocos, manteigadas e biscoitos, entre outros, están elaborados con 
ingredientes típicos de Cantabria. Os investimentos nos últimos anos 
tanto económicos, como en innovación, 
reportáronlles un incremento na 
produción, maior diversifi cación, e 
maior cota de mercado. A experiencia 
de moitos anos e os seus excelentes 
produtos elaborados segundo os 
consellos do avó, converteron esta 
empresa nun referente na repostaría 
cántabra.

Premio á Empresa máis Innovadora: SERGACAN. SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO
A súa andaina comezou en 2002 para comercializar o gando dos seus 
socios; gando nacido, criado e sacrifi cado en Cantabria. A fi nais de 2007, 
iniciaron a súa actividade coa sala de despezamento e fi leteado, dando 
lugar a novas posibilidades de comercialización da súa carne. A súa 
aposta pola innovación tanto en maquinaria, na creación dun programa 
de calidade de carne de vacún, analíticas e constantes controis de 
calidade, como en presentacións máis cómodas para o cliente fi nal, 
conseguiron revitalizar 
a comercialización 
da I.XP. Carne de 
Cantabria. A innovación 
é a ferramenta utilizada 
para satisfacer ao 
cliente fi nal. Por iso 
están presentes nos 
lineais e mostradores 
das mellores empresas 
de alimentación do 
sector, e nos mellores 
restaurantes de 
Cantabria.
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Datos da Promoción
“Productos de Cantabria”
Do 16 de xullo ao 4 de agosto
Empresas participantes: 48
Produtos: 205
Visitas: 229.375

Datos 2010 de Carrefour en Cantabria
Empregados directos na Comunidade: 872
Compras a empresas cántabras: 76,5 millóns /€
Entidades que mantuvieron relacións 
comerciais con Carrefour: 199

ade: 872
6,5 millóns /€

ns 
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60 empresas castelán leonesas presentaron 300 produtos na 
promoción anual “Productos de Castilla y León”.

A mostra tivo lugar do 9 ao 23 de xuño nos hipermercados de Carrefour en 
Castela e León, e foi visitada por 384.386 persoas. O acto de entrega dos 
Premios Carrefour en Castela e León, estivo presidido pola Viceconselleira de 
Desenvolvemento Rural da Xunta de Castela e León, Mª Jesús Pascual.

Premio á Mellor Peme Agroalimentaria: ASOCIACIÓN DE 
ARTESANOS ALIMENTARIOS DE CASTILLA Y LEÓN
A Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León nace en 2002 
creada por pequenos produtores agroalimentarios ante a necesidade 
de unifi car, protexer e promover os produtos artesáns alimentarios que 
se elaboran na rexión. A súa misión, entre outras moitas, é asesorar os 
artesáns e realizar e promover eventos e colaboracións con diferentes 
organismos, tanto públicos coma privados, para dar a coñecer os 
seus produtos. A través da 
Plataforma Artesanos Alimentarios, 
comercializan os seus produtos. 
Estes produtos están suxeitos 
a unha serie de condicións que 
garanten ao consumidor un produto 
fi nal individualizado, de calidade e 
características diferenciadas, grazas á 
intervención persoal do artesán, posto 
que se realiza de forma tradicional 
como o fi xeron os nosos avós.

Premio á Empresa máis Innovadora:  GALLETAS GULLÓN
Esta empresa nacida en 1892, dedicouse á elaboración e comercialización 
de galletas. En 1986 ampliou a súa gama de produtos, contando 
actualmente con máis de 200 referencias divididas en 5 gamas de 
produtos principais. Exemplo do seu afán de investigación e innovación é o 
proxecto HIGEA que desenvolven 14 empresas e que Galletas Gullón lidera. 
O seu obxectivo é alcanzar un grande avance tecnolóxico na industria 
agroalimentaria dende o punto de vista da saúde, e especialmente da 
alimentación nas 
enfermidades 
crónicas non 
transmisibles. 
Aposta polo tanto, 
por un modelo 
empresarial 
comprometido 
coa innovación 
e calidade dos 
seus produtos 
no segmento da 
galleta-saúde, 
polo que recibiu 
numerosos 
recoñecementos.
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Datos da Promoción
“Productos de Castilla y León”
Do 9 ao 23 de xuño
Empresas participantes: 60
Produtos: 300
Visitas: 384.386

Datos 2010 de Carrefour en Castela e León
Empregados directos na Comunidade: 1.993
Compras a empresas de Castela e León: 295,8 millóns /€
Entidades que mantuvieron relacións
comerciais con Carrefour: 587

Premiamos ás Pemes.
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46 empresas estremeñas presentaron 170 produtos na promoción 
anual “Alimentos de Extremadura”.

As mostras tiveron lugar do 9 ao 23 de xuño, e do 22 de xullo ao 10 
de agosto nos hipermercados de Carrefour en Estremadura, e foron 
visitadas por 686.077 persoas. O acto de entrega dos Premios Carrefour 
en Estremadura, estivo presidido polo Vicepresidente Segundo 
e Conselleira de Economía, Comercio e Innovación da Xunta de 
Estremadura, Mª Dolores Aguilar Seco.

Premio á Mellor Peme Agroalimentaria: DEGUSTE
Esta sociedade naceu en 2008 produto da fusión de cinco grandes 
cooperativas de Estremadura, unidas para comercializar os seus 
produtos baixo unha única marca. Na actualidade conta con sete 
cooperativas asociadas, con máis de 120.000 hectáreas de cultivo propio 
e máis de 20.000 profesionais de campo. Producen unha extensa e 
variada gama de produtos como son: aceite de oliva virxe extra, olivas de 
mesa, augardentes e licores de froita, marmelada extra, mel, pemento, 
pole, tomate natural triturado, arroz, viño e doces artesáns, entre outros. 
Son pioneiros na utilización do licopeno nunha exclusiva liña de aceites 
virxe extra, excelente 
polas súas moitas 
propiedades. A 
preocupación 
por ofrecer aos 
consumidores 
produtos naturais 

que benefi cian a saúde, é un dos principais obxectivos desta empresa 
que busca a satisfacción total do cliente.

Premio á Empresa máis Innovadora: TANY NATURE S.A.
Esta empresa foi fundada en 1986 por Atanasio Naranjo Hidalgo, e 
está formada por unha serie de empresas dedicadas á produción e 
comercialización de froitas frescas e plantas de viveiro. Ofrecen ao 
agricultor o seu apoio e saber práctico, e convérteno en produtor 
competitivo impulsándoo cara a outros mercados. Controlan todos os 
procesos do ciclo da froita e investigan e desenvolven novas variedades 
frutícolas, para o que contan cun campo de experimentación propio de 
50.000 metros cadrados, que desenvolven en viveiros propios. O ciclo 
péchase coa comercialización das producións propias da empresa e a 
dos agricultores que colaboran con eles. Son pioneiros na implantación de 
tecnoloxías aplicadas ao cultivo da árbore froiteira, e nos seus proxectos 
a curto prazo, utilizarán a robótica e crearán unha Planta Intelixente. 
Actualmente son 
referente no sector 
hortofrutícola, e están á 
cabeza da innovación e a 
tecnoloxía.
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Datos da Promoción
“Alimentos de Extremadura”
Do 9 ao 23 de xuño e do 22 de xullo ao 10 de agosto
Empresas participantes: 46
Produtos: 170
Visitas: 686.077

Datos 2010 de Carrefour en Estremadura
Empregados directos na Comunidade: 1.375
Compras a empresas estremeñas: 58,9 millóns /€
Entidades que mantuvieron relacións
comerciais con Carrefour: 294

Premiamos ás Pemes.
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79 empresas galegas presentaron 625 produtos na promoción anual 
“Da Terra e do Mar a Maior Calidade”

A mostra tivo lugar do 9 ao 23 de xuño nos hipermercados de Carrefour 
en Galicia, e foi visitada por 329.514 persoas. O acto de entrega dos 
Premios Carrefour en Galicia, estivo presidido pola Directora Xeral de 
Comercio da Xunta de Galicia, Mª Nava Castro.

Premio á Mellor Peme Agroalimentaria: 
THENAISIE PROVÔTE S.A.
As súas orixes remóntanse a 1904 cando un emprendedor francés se 
instalou en Galicia, no Grove, atraído polas expectativas de crecemento 
da industria conserveira. Tras moitas difi cultades e o paso dos anos, 
esta empresa centenaria alcanzou unha posición relevante con capital 
totalmente galego. Actualmente é un referente no sector en familias 
como a sardiña, xoubas, mexillóns, cefalópodos e cabala, sen esquecer 

os túnidos. Nos últimos 
anos duplicou a súa 
cifra de negocio e o 
seu obxectivo é seguir 
crecendo con proxectos 
de internacionalización, 
como vía para manter 
máis sólidas as súas 
infraestruturas en España, 
sobre todo na súa terra, 
Galicia.

Premio á Empresa máis Innovadora: ADEGAS MOURE
Empresa familiar vinculada á bisbarra da Ribeira Sacra e fundada en 1958. 
Dedícase á elaboración e comercialización de viños e augardentes coas 
variedades de uva Ribeira Sacra, e están integrados na D.O da devandita 
bisbarra. É pioneira no cultivo dos viñedos en socalcos nas ladeiras do 
Miño, e contan cunha superfi cie 
de viñedo de 12 hectáreas. Coas 
súas instalacións acadan unha 
capacidade de 350.000 litros de 
viño. Inauguraron unha adega só 
para elaborar viños de crianza 
cunha tecnoloxía específi ca, con 
tallas troncocónicas de carballo 
francés para facer a fermentación 
alcohólica. Así mesmo, a súa última 
destilaría conta con tecnoloxía 
punta. Representan un exemplo 
de adaptación dos sistemas 
tradicionais de elaboración, á 
modernidade actual. O seu maior 
orgullo non obstante, é a súa terra, e 
o seu compromiso con ela para que 
a Galicia rural sexa valorada.
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Datos da Promoción
“Da Terra e do Mar a Maior Calidade”
Do 9 ao 23 de xuño
Empresas participantes: 79
Produtos: 625
Visitas: 329.514

Datos 2010 de Carrefour en Galicia
Empregados directos na Comunidade: 1.963
Compras a empresas galegas: 320,1 millóns /€
Entidades que mantuvieron relacións
comerciais con Carrefour: 580

ións
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50 empresas asturianas presentaron 163 produtos na promoción 
anual “Sabores de Asturias”.

A mostra tivo lugar do 9 ao 23 de xuño nos hipermercados de Carrefour en 
Asturias, e foi visitada por 232.344 persoas. O acto de entrega dos Premios 
Carrefour en Asturias, estivo presidido polo Conselleiro de Industria e 
Emprego do Principado de Asturias,  Graciano Torre.

Premio á Mellor Peme Agroalimentaria: FAST EUROCAFE S.A.
Esta empresa familiar, 100% asturiana, conta con máis de vinte anos de 
experiencia. Vencellada na súa orixe ao mundo da restauración, comezou 
coa creación dunha empresa de distribución onde o café era un dos seus 
principais produtos. Pasados os primeiros anos de actividade, a empresa 
centrouse no toste e distribución de café e estoxado de azucre, así como a 
distribución en HORECA de produtos afíns (infusións, cacao, edulcorante, 
etc.). Actualmente está posicionada nun mercado de café maduro cunha 
gama de produtos e servizos de alta calidade, e con delegacións no 80% 
do territorio nacional. 
Lanzou ao mercado dous 
envases innovadores para 
café moído: os provistos 
de válvula selectiva 
de aromas, e o envase 
Cofi box.

Por iso entre outras cousas, foi obxecto de numerosos recoñecementos, 
como o “Taste Award”, ou “Producto del Año” entre outros. Ofrece unha 
ampla variedade de formatos: café en gran de distintas capacidades, en 
lata presurizada, monodose, soluble, ademais de tés e infusións, azucre e 
edulcorante. Iso permitiulles converterse nunha das empresas españolas de 
café tostado con máis proxección internacional.

Premio á Empresa máis Innovadora: ASTURVISA
Unha das compañías asturianas máis importantes dedicada á elaboración, 
venda e distribución de viño, sidra e produtos de alimentación. A adquisición 
en 1999 das instalacións en Xixón, permitiu a esta empresa desenvolver El 
Lagar La Nozala, para elaborar e comercializar sidra natural de alta calidade e 
esmerada elaboración en varias versións. O escanciado, é unha tradición en 
España, a diferenza doutros países, polo que nos últimos anos traballaron en 
investigación, desenvolvemento e innovación, para elaborar o seu produto 
estrela: Escalada, Sidra Natural de Mesa con D.O.P. Sidra de Asturias. Unha 
sidra estabilizada, fi ltrada e lista para consumir directamente da botella sen 
necesidade de escanciado, o que facilita a súa comercialización tamén fóra 
do Principado. Os dous tipos de Sidra Natural con D.O.P. Sidra de Asturias, 
tanto a natural de escanciar, coma 
a de mesa, foron recoñecidas co 
Broche de Prata polo Consejo 
Regulador de la Sidra, no I Salón 
de la Sidra con D.O.P.

Premiamos ás Pemes.
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Datos da Promoción 
“Sabores de Asturias”
Do 9 ao 23 de xuño
Empresas participantes: 50
Produtos: 163
Visitas: 232.344

Datos 2010 de Carrefour en Asturias
Empregados directos na Comunidade: 922
Compras a empresas asturianas: 119,9 millóns /€
Entidades que mantuvieron relacións 
comerciais con Carrefour: 209

Premiamos ás Pemes.
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32 empresas murcianas presentaron 300 produtos na promoción anual 
“Productos de la Región de Murcia”.

A mostra tivo lugar do 23 de xuño ao 7 de xullo nos hipermercados de 
Carrefour en Murcia, e foi visitada por 205.675 persoas. O acto de entrega dos 
Premios Carrefour en Murcia, estivo presidido polo Conselleiro de Agricultura 
e Auga da Rexión de Murcia, Antonio Cerdá Cerdá.

Premio á Mellor Peme Agroalimentaria: 
PATATAS FRITAS RUBIO S.C.L.
As orixes remóntanse a 1965 nunha pedanía de Cehegín, Murcia. O seu fundador 
comezou a tostar améndoas no forno da aldea, pero máis tarde continuou 
fabricando artesanalmente patacas fritas e codias de porco. En anos posteriores 
abriron unha nova fábrica en Bullas, que lles permitiu aumentar a súa capacidade 
de produción e desenvolver novas liñas de produtos. Actualmente ten catro 
liñas de produtos: as patacas clásicas, aperitivos, froitos secos e o seu produto 
gastrónomo: patacas artesás de corte groso. Coñecidas na Rexión de Murcia, 
exportan tamén a Francia e están a ampliar o seu alcance a outros mercados 
exteriores. A fi delidade ás súas raíces e a confi anza que o consumidor depositou 

nesta empresa, son a súa mellor carta de presentación, 
tanto na súa Rexión, como fóra dela.

Premio á Empresa máis Innovadora: 
FRUTAS EL DULZE
Empresa familiar creada en 1990, dedicada á 
preparación, envasado e empaquetado de verduras e 
hortalizas. Pero as súas orixes remóntanse aos 

anos 50, cando José Sánchez (máis coñecido como 
“Pepe el Dulze”), iniciou esta actividade comercial. 
Nos seus inicios comercializaba unha gran variedade 
de hortalizas, e nos últimos anos especializouse 
no prempaquetado das leitugas, que representan 
aproximadamente o 90% da facturación total. O 
control de calidade dos seus produtos está garantido 
dende a selección das sementes ata que chega á 
mesa do consumidor. A súa aposta pola investigación 
e a innovación refl íctense tanto na mellora continua 
dos seus procesos, coma en colaboracións co Centro 
para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial, para 
a identifi cación de produtos de radiofrecuencia. Todo 
iso sitúa esta empresa na vangarda do sector.

MENCIÓN ESPECIAL Á EMPRESA NON PEME MÁIS VOTADA: HERO ESPAÑA S.A.
Instalada en 1922 en Alcantarilla comezou dedicándose á elaboración de confeituras, 
que pronto adquiriron unha gran popularidade. Posteriormente ampliou a súa 
variedade de produtos lanzando a primeira gama completa de alimentación infantil na 
canle de alimentación, e chegando a comercializar máis de 400 produtos diferentes. 
Dende os seus inicios comprometeuse coa calidade, utilizando procesos de 
elaboración sofisticados, e implantando un Sistema de Calidade Integrada que se aplica 
no deseño, desenvolvemento e fabricación dos seus produtos. É unha das maiores 
empresas de alimentación do país e foi obxecto de numerosos recoñecementos.
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Datos da Promoción
“Productos de la Región de Murcia”
Do 23 de xuño ao 7 de xullo
Empresas participantes: 32
Produtos: 300
Visitas: 205.675

Datos 2010 de Carrefour na Rexión de Murcia
Empregados directos na Comunidade: 936
Compras a empresas murcianas: 242,3 millóns /€
Entidades que mantuvieron relacións
comerciais con Carrefour: 273
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518
empregados

183,2
millóns de euros de compras

214
entidades mantiveron relacións 
comerciais

Premio á Mellor Peme 
Agroalimentaria 2009: 
Bodega Grandes Vinos y Viñedos, S.A.

Premio á empresa 
máis innovadora 2009: 
La Zaragozana

888
empregados

166
millóns de euros de compras

316
entidades mantiveron relacións comerciais

Premio á Mellor Peme Agroalimentaria 2009: 
Quesos Vega Sotuélamos, S.L.

Premio á empresa máis innovadora 2009: 
Apimancha, S.L.

Mención especial á empresa 
non Peme máis votada: 
Bodegas Ayuso

Aragón Castela-
A Mancha
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Cataluña Illas Baleares

5.784
empregados

2.136
millóns de euros de compras

1.770
entidades mantiveron relacións 
comerciais

Premio á Mellor Peme 
Agroalimentaria 2009: 
Bodegas Ramón Roqueta

Premio á empresa 
máis innovadora 2009: 
Càrniques Valldan, S.A.

755
empregados

16,1
millóns de euros de compras

153
entidades mantiveron relacións 
comerciais

Premio á Mellor Peme 
Agroalimentaria 2009: 
Esplet Sociedad Agraria de 
Transformación

Premio á empresa 
máis innovadora 2009: 
Quely, S.A.

A nosa dimensión nas Comunidades 
Autónomas que celebraron os 

Premios Carrefour en 2009 27



9.881
empregados

3.521,3
millóns de euros de compras

2.476
entidades mantiveron relacións 
comerciais

Premio á Mellor Peme 
Agroalimentaria 2009: 
Rogu, S.A.

Premio á empresa 
máis innovadora 2009: 
Embutidos Frial, S.A.

479
empregados

125,1
millóns de euros de compras

194
entidades mantiveron relacións 
comerciais

Premio á Mellor Peme 
Agroalimentaria 2009: 
Martiko

Premio á empresa 
máis innovadora 2009: 
Lácteos Belate, S.A.T.

Comunidade 
de Madrid

Comunidade 
Foral de Navarra 
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5.222
empregados

513,3
millóns de euros de compras

1.153
entidades mantiveron relacións 
comerciais

Premio á Mellor Peme 
Agroalimentaria 2009: 
Productos Velarte, S.L.

Premio á empresa máis innovadora 2009: 
Cooperativa Valenciana Unión 
Protectora del Perelló (UNIPRO)

1.426
empregados

273,3
millóns de euros de compras

468
entidades mantiveron relacións 
comerciais

Premio á Mellor Peme 
Agroalimentaria 2009: 
D.O.P. Queso Idiazabal

Premio á empresa 
máis innovadora 2009: 
Casa Eceiza

Comunidade
Valenciana

País Vasco

A nosa dimensión nas Comunidades 
Autónomas que celebraron os 
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Para todos 
os días
Abrangue unha gama de máis de 5.500 
referencias que van dende produtos básicos 
da cesta da compra ata produtos innovadores 
no mercado para que os nosos clientes teñan 
unha oferta moderna, saudable, segura e 
cómoda. Todos os produtos están garantidos 
por dobre sistema de control de calidade, o que 
establece o provedor e o propio de Carrefour, 
homologado por norma ISO 9001: 2000.

Calidade nos nosos 
produtos frescos
É unha marca de produtos frescos con 
trazabilidade garantida, orixe seleccionada e 
máxima calidade. O selo Carrefour Calidade e 
Orixe contribúe a preservar o tecido social e 
económico das rexións nas que se desenvolve. 
A súa elaboración, implica ás industrias 
agroalimentarias das mellores zonas e D.O., 
para crear unha marca dinámica que se adapta 
ao mercado.ao mercado.

O modelo 
multimarca de 
Carrefour, baseado 
en esixentes 
protocolos de 
calidade, fomenta 
a liberdade de 
elección dunha 
ampla variedade 
de produtos.
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O mellor da 
gastronomía
Está composta por produtos “Gastrónomo” 
da maior calidade, procedentes tanto da 
gastronomía española como doutros países 
do mundo. Dentro desta liña, atópanse 
os produtos “Da nosa Terra” os mellores 
produtos españois producidos ao 100% con 
materias primas de orixe española e cunha 
elaboración tradicional. A maioría contan 
con Denominación de Orixe Certifi cada e 
Indicación Xeográfi ca Protexida.

Coidamos de 
ti e do medio
Estes produtos proceden da agricultura 
ecolóxica: un sistema alternativo de produción, 
respectuoso co medio que evita o uso de 
substancias químicas e a manipulación xenética. 
Todos os seus produtos cumpren as condicións 
de produción e fabricación do Regulamento 
Europeo 834/2007 CE, e proveñen de empresas 
controladas e certifi cadas por organismos 
autorizados polas Administracións competentes. 
A gama abrangue lácteos, pastas, legumes, 
conservas, pan, cafés 
e infusións, 
embutidos, 
doce, zumes, 
alimentación 
infantil, aceites 
e vinagres, 
entre outros.

Coidamos da 
túa saúde
Carrefour quere axudar a aqueles que desexan 
coidar a súa alimentación, ben de forma 
preventiva ou por necesidades concretas, 
cunha ampla gama de produtos específi cos. 
Compoñen esta gama máis de 150 referencias 
en produtos baixos en sal, azucres ou materia 
graxa, produtos fonte de calcio ou fi bra e tamén 
produtos que axudan a reducir o colesterol. 
Todos os nosos produtos cumpren co 
Regulamento Europeo relativo ás declaracións 
nutricionais e de 
propiedades saudables 
dos alimentos.

con Denominación de Orixe Certifi cada e 
Indicación Xeográfi ca Protexida.
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Tamén 
para ti
Carrefour dispón dunha gama de produtos 
específi cos para celíacos, elaborados sen 
glute, a un prezo máis económico que 
outros distribuidores. Trátase de alimentos 
de alta calidade, certifi cados coa marca de 
garantía “Controlado por FACE” pertencente 
á Federación de Asociacións de Celíacos de 
España (FACE).

Para 
os nenos
Esta marca está orientada aos nenos entre 
3 e 10 anos. Presenta unha liña exclusiva de 
alimentos e de produtos de hixiene e saúde, 
adaptados aos gustos dos máis pequenos da 
casa. Os alimentos contan cun empaquetado 
atractivo para os nenos, e a súa elaboración con 
ingredientes seleccionados e nutricionalmente 
equilibrados, están supervisados polo Xefe do 
Servizo de Nutrición do Hospital La Paz, 
de Madrid.

Os produtos 
máis económicos
Ofrece unha gama de produtos que cobren 
as necesidades do teu fogar en alimentación, 
bazar, produtos frescos, perfumaría e drogaría. 
Máis de 300 artigos ao prezo máis baixo coa 
garantía Carrefour. Os produtos Discount 
proceden de provedores autorizados por 
Carrefour que superaron unha rigorosa 
auditoría na que se revisan as condicións 
de hixiene, seguridade, trazabilidade e 
cumprimento da calidade.

iene, seguridade, trazabilidade e 
rimento da calidade.de Madrid. cumprrim
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Este ano 2011 Carrefour continuou 
sendo un sólido aliado para as pequenas 
e medianas empresas agroalimentarias 
de todas as Comunidades Autónomas. 
Porque no noso ADN están as Pemes.
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