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Dende que abrimos o noso primeiro centro 
en España fai xa 41 anos, tivemos moi claro o 
noso obxectivo: formar parte da sociedade, 
como un veciño máis, naquelas rexións onde 
estamos presentes.

O noso compromiso tradúcese no apoio á 
economía local e rexional, aos seus produtos 
e a quen os produce, elaboran, cultivan ou 
crían (xa sexan empresas, agricultores ou 
gandeiros).

Dinamizamos a economía rexional, e 
asumimos ademais un compromiso social 
desenvolvendo un intenso labor a través da 
Fundación Solidaridad Carrefour. Así mesmo 
comprometémonos co ambiente nos medios 
onde nos situamos.

O noso modelo comercial aposta pola 
concorrencia en prezos, a satisfacción da 
demanda local, así como pola modernización 
ao servizo da satisfacción dos nosos clientes, 
que son o centro das nosas refl exións e 
accións diarias.

O noso apoio á economía rexional actúa 
como motor dinamizador e creador de 
emprego, e a nosa aposta fi rme polos 
produtos dos agricultores e gandeiros, 
así como polas empresas españolas, 
forma parte da nosa identidade.

Carrefour en España 
Traballamos con máis de 9.300 empresas 
españolas das diferentes Comunidades 
Autónomas - a maior parte Pemes - ás que lles 
realizamos a maior parte das nosas compras.

Somos a primeira empresa comercializadora 
de froitas e verduras de España a través 
da nosa fi lial de compras de produtos 
hortofrutícolas, SOCOMO. Comercializamos 
polo tanto, a través da nosa rede de 
establecementos, os produtos do campo 
español, tanto en países de Europa como 
doutros continentes.

A nosa proposta comercial está baseada 
na pluralidade de marcas e variedades, uns 
prezos competitivos, e a atención á demanda 

local incorporando as empresas locais e os 
seus produtos.

A proximidade a través dos nosos 
supermercados, forma parte tamén da nosa 
aposta, adaptándonos ás diferentes realidades 
e necesidades dos nosos clientes e situándoos 
no centro das nosas accións diarias.

Un modelo de comercio responsable
O noso modelo de comercio refl icte tamén 
o noso compromiso co desenvolvemento 
sostible. Dentro das nosas prioridades está 
non só a de promover a agricultura sostible 
e o consumo responsable, senón garantir 
a calidade dos produtos que distribuímos 
mediante o control de toda a cadea de valor.

Reducir o impacto ambiental da nosa 
actividade, forma parte tamén dos nosos 
obxectivos. Fomentamos o aforro enerxético 
incorporando as últimas tecnoloxías nos nosos 
centros, e somos activos na xestión efi ciente 
de residuos, así como na redución de emisións 
de CO2 á atmosfera.

Acorde co noso modelo de desenvolvemento 
sostible, en 2001 creamos a Fundación 
Solidaridad Carrefour que canaliza a acción 
social da compañía en España, e desenvolve 
programas tanto a nivel nacional como local. 

Para dinamizar a acción social a nivel local 
en todos aqueles lugares onde estamos 
implantados, a Fundación conta con 
131 Comités, formados por 902 voluntarios 
que forman parte dos nosos equipos.

Traballamos cos agricultores, 
gandeiros e empresas españolas
O noso apoio ás economías locais tradúcese 
na colaboración conxunta con máis de 9.300 
empresas españolas, a maioría Pemes. O noso 
modelo comercial diferénciase pola ampla 
variedade local e rexional que lles ofrecemos 
aos nosos clientes. 

Así mesmo desenvolvemos dende hai máis 
dunha década programas de promoción dos 
produtos agroalimentarios locais nos nosos 
centros. En 2013 concretouse en 17 campañas 

específi cas destes produtos, 
onde participaron 674 empresas con 
3.068 produtos, e foron visitadas por máis de 
15,8 millóns de persoas en todas as CC. AA. 

No marco destas promocións de 
produtos rexionais nos nosos centros, 
celebramos os Premios Carrefour á 
Mellor Peme Agroalimentaria e á 
Empresa máis Innovadora.

En 2013 celebráronse nas Comunidades 
Autónomas de: Aragón, Castela-A Mancha, 
Comunidade Foral de Navarra, Comunidade 
Valenciana, Illas Baleares e País Vasco.

Estes premios están dirixidos especialmente 
a recoñecer o traballo das pequenas e 
medianas  empresas agroalimentarias 
rexionais, así como o de cooperativas 
agrarias e gandeiras, e reforzar a variedade 
de produtos locais nos nosos lineais, 
adaptándonos aos gustos e costumes dos 
consumidores alí onde nos atopamos.

COMPROMETÉMONOS LOCALMENTE

Comprometé-
monos 
localmente

Atendemos a
demanda local
incorporando na
nosa proposta
comercial as
empresas e as
cooperativas
agrarias e gandeiras
locais, así como
os seus produtos
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CCANAARIASS
Empresas participantes: 100

Visitantes: 471.136
Referencias: 1.000

Nº de hipermercados: 6

COOMUNNIDADDE 
VAALENNCIANNA

Empresas participantes: 60
Visitantes: 2.315.966

Referencias: 300
Nº de hipermercados: 23

EXTTREMMADUURA
Empresas participantes: 54

Visitantes: 632.590
Referencias: 250

Nº de hipermercados: 8

PRRINCIPADDO 
DEE ASTTURIAAS

Empresas participantes: 55
Visitantes: 388.625

Referencias: 93
Nº de hipermercados: 5

CAASTEELA - A MAANCHHA
Empresas participantes: 31

Visitantes: 188.829
Referencias: 61

Nº de hipermercados: 5

CAANTAABRIIA
Empresas participantes: 46

Visitantes: 387.166
Referencias: 167

Nº de hipermercados: 3

CCASTELAA E LEEÓNN
Empresas participantes: 50

Visitantes: 1.245.847
Referencias: 154

Nº de hipermercados: 8

GALICIA
Empresas participantes: 43

Visitantes: 622.291
Referencias: 103

Nº de hipermercados: 11

IILLAAS BAALEAARESS
Empresas participantes: 30

Visitantes: 318.739
Referencias: 104

Nº de hipermercados: 3

PAAÍS VVASCCO
Empresas participantes: 59

Visitantes: 477.964
Referencias: 250

Nº de hipermercados: 5

ANNDALLUCÍÍA
Empresas participantes: 43

Visitantes: 2.924.476
Referencias: 140

Nº de hipermercados: 37

AARAGGÓNN
Empresas participantes: 34

Visitantes: 328.184
Referencias: 137

Nº de hipermercados: 2

COOMUNNIDAADE FFORAAL 
DEE NAVVARRRA

Empresas participantes: 39
Visitantes: 322.940

Referencias: 250
Nº de hipermercados: 3

COMMUNIDADEE DE MADDRIDD
Empresas participantes: 30

Visitantes: 5.239.138
Referencias: 59

Nº de hipermercados: 25

Programa anual
2013 de promoción
de produtos
rexionais
de España

PROGRAMA ANUAL 2013 DE PROMOCIÓN DE PRODUTOS REXIONAIS DE ESPAÑA                        05

Datas: de xuño
a outubro de 2013

Empresas participantes: 674

Produtos presentados: 3.068

Número de visitantes: 15.833.889 

Número de hipermercados: 144

Número de promocións: 17



A riqueza, variedade e alta calidade dos 
produtos do campo español, é dabondo
coñecida e recoñecida tanto no noso país
coma no resto do mundo.

Conscientes disto e en consonancia cun
dos nosos principais obxectivos, o de apostar
polos produtores locais e rexionais, ofrecemos 
os produtos destes provedores, coa frescura e 
calidade que os nosos clientes demandan.

Convertémonos en escaparate da
riqueza rural de España, e a través da nosa
fi lial de compras de produtos hortofrutícolas,
SOCOMO, posicionámonos como a
primeira empresa comercializadora de 
froitas e verduras de España, con presenza 
en todas as zonas produtoras do noso país.

En 2013 acadamos un volume de compras
de máis de 370.000 toneladas de produtos 
do campo español.

SOCOMO é tamén a primeira empresa 
exportadora de produtos hortofrutícolas de 
España. Ademais da xa tradicional exportación 
aos países de Europa, introducimos a través 
da nosa rede de centros, produtos dos nosos 
agricultores en países como: Emiratos Árabes 
Unidos, Marrocos, Taiwan ou Brasil.

06 COMERCIALIZAMOS PRODUTOS ESPAÑOIS 07

Somos a
primeira empresa
comercializadora
e exportadora de 
froitas e
verduras do
campo español, a
través da nosa 
fi lial de compras
hortofrutícola,
SOCOMO

Comercializamos
produtos
españois

Compramos máis de
370.000 toneladas
de produtos
procedentes do
campo español
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Premio á Mellor Peme Agroalimentaria: 
BODEGAS SAN VALERO
Esta bodega fundouse en 1944 en Cariñena, zona
que goza dunha ampla tradición vinícola e que se
constituíu en 1932 como a primeira Denominación
de Orixe da Comunidade Aragonesa.

Comezou reunindo nunha cooperativa 
60 viticultores da bisbarra, que nos seus comezos 
primaron a produción de viños a granel. A continua 
incorporación de melloras converteuna en 1962, na 
primeira bodega en introducir o embotellamento 
industrial en Aragón; así mesmo en 1983 adoptou 
a chamada vendima controlada, nun imparable 
camiño cara a busca da máxima calidade.

Actualmente conta con 700 socios viticultores
propietarios de 3.500 hectáreas de viñedo, e
converteuse nunha das bodegas máis
modernas de Cariñena, combinando a tradición e
a paixón pola viña, coas técnicas enolóxicas máis
modernas de Europa. Isto valeulle numerosos
recoñecementos tamén a nivel internacional.

Premio á Empresa máis Innovadora: 
EL GALLO ROJO
Esta empresa fundada en 1969, comezou a súa
andaina coa fabricación de patacas fritas
e a súa distribución aos pequenos comercios
da zona. Foi a partir de 2008 cando pasou
a mans doutro grupo aragonés e comezou
o seu crecemento.

O investimento nas súas instalacións comprando
maquinaria nova e máis moderna, a mellora dos 
procesos produtivos, a renovación na súa
imaxe corporativa, así como os cambios no
concepto de venda, convertérona nunha das
marcas máis recoñecidas en Aragón.

O resultado da súa aposta pola innovación
é o lanzamento ao mercado de produtos
diferenciadores, como son as súas xa famosas
patacas fritas con orixinais sabores, elaboradas
partindo dunha materia prima de gran calidade: 
as patacas de Aragón.

Datos da Promoción
“Produtos de Aragón, 
Sabores Únicos” 
Do 20 de xuño ao 3 de xullo
e do 4 ao 14 de outubro
Empresas participantes: 34
Produtos presentados: 137
Visitas: 328.184

Datos 2013 de Carrefour en Aragón
Compras a empresas 
aragonesas: 190,7  Millóns / €
Entidades que mantiveron relacións 
comerciais con Carrefour: 178
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As mostras, que foron visitadas 
por 328.184 persoas, tiveron 
lugar do 20 de xuño ao 3 de xullo 
e do 4 ao 14 de outubro nos
hipermercados Carrefour 
en Aragón.

O acto de entrega dos
Premios Carrefour en Aragón,
estivo presidido pola
Presidenta do Goberno de
Aragón, Luisa Fernanda Rudi.

www.sanvalero.com www.gallorojo.g4comunicacion.com

Presentes 
en cada CC. AA.
Edición 2013 
Premios Carrefour
Aragón

08080808
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Premio á Mellor Peme Agroalimentaria: 
SOCIEDADE COOPERATIVA DO CAMPO 
VINÍCOLA DE TOMELLOSO
Os inicios desta bodega remóntanse a 1986,
cando 28 familias de viticultores e elaboradores
con bodega propia, deciden unirse para
comercializar conxuntamente os viños que ata
a data cada un deles elaboraba nas súas
tradicionais covas.

Impregnados dun espírito de innovación e
motivados polo empuxe dunha rexión, que
naqueles anos comezaba a amosar o seu gran
potencial para a produción de viños de corte
moderno, restruturaron os viñedos. Así mesmo
introduciron novas variedades, e construíron
unha bodega de elaboración e crianza cos
medios técnicos máis innovadores.

Así, co tesón e a fe dos socios desta
Cooperativa, a cantidade de botellas
producidas foron crecendo ano tras ano,
e as súas marcas van coñecéndose fóra da
rexión e das nosas fronteiras.

Premio á Empresa máis Innovadora: 
QUESOS VEGA SOTUÉLAMOS S.L.
Esta empresa arranca a súa historia en 1985 
cunha fábrica que elaboraba queixo artesanal 
nunha localidade chamada Sotuélamos. 
Foi en 1998 cando dous amigos namorados 
do queixo artesanal, que elaboraban nesta 
pequena fábrica, decidiron adquirir a 
propiedade da mesma.

Con moito esforzo e respectando sempre as
técnicas tradicionais, desenvolveron novas
estratexias de marketing, buscaron novos
formatos, e lanzaron novos produtos.

Ao queixo tenro de ovella, ao que xa lle precedía a
fama, uníronse o queixo romeu de ovella que
revolucionou o mercado, e o queixo de
ovella envellecido con manteiga Gran Reserva.

Investiron na ampliación e mellora das
instalacións, e comezaron a súa actividade
comercializadora fóra de España.

A súa preocupación pola innovación e a
mellora dos procesos de fabricación e a
calidade, foron sempre en aumento. Por
iso decidiron instalar o sistema de calidade
BRC de seguridade alimentaria, e incorporar
novas referencias para satisfacer a
demanda de clientes e distribuidores. 
Todo iso sen perder o carácter tradicional e
artesán dos seus produtos.

Datos da Promoción
“Productos de Castilla - La Mancha” 
Do 10 ao 28 de outubro
Empresas participantes: 31
Produtos presentados: 61
Visitas: 188.829

Datos 2013 de Carrefour en 
Castela - A Mancha
Compras a empresas 
castellano-manchegas : 
159 Millóns / €
Entidades que mantiveron relacións 
comerciais con Carrefour: 291

A mostra, que foi visitada por 
188.829 persoas, tivo lugar do 
10 ao 28 de outubro nos 
hipermercados Carrefour en 
Castela - A Mancha.

O acto de entrega dos Premios 
Carrefour en Castela - A Mancha, 
estivo presidido pola Presidenta
de Castela - A Mancha,
Mª Dolores Cospedal.

www.vinicolatomelloso.com www.vegasotuelamos.com

Presentes 
en cada CC. AA.
Edición 2013 
Premios Carrefour
Castela - A Mancha

PRESENTES EN CADA CC. AA.10
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Premio á Mellor Peme Agroalimentaria: 
BODEGAS PRÍNCIPE DE VIANA
A andaina da bodega comezou en 1983
coas súas primeiras instalacións en Murchante.
Actualmente conta con máis de 420 hectáreas
de viñedo propio e 480 de viñedos controlados,
con capacidade de elaboración para 11 millóns de
quilos de uva. A capacidade da sala de crianza é
de 15.000 barricas e a súa capacidade de 
produción é de 15.000 botellas á hora.

Dispoñen dunha ampla gama en estilos, coupages 
de variedades e tendencias, grazas ao seu continuo 
labor de investigación e aposta pola innovación.

Aplican as últimas correntes e tecnoloxías na
xestión e cultivo dos seus viñedos respectando
sempre o medio natural.

O carácter e espírito innovador trasladado
aos seus viños, convertéronos nunha 
referencia dentro da D.O. Navarra, e en
merecedores dos máis prestixiosos premios
a nivel nacional e internacional.

Premio á Empresa máis Innovadora: 
EMBUTIDOS ARBIZU S.L.
Esta empresa de carácter familiar, vén 
desenvolvendo o seu labor dende os anos sesenta.

Os seus produtos son froito dunha elaboración
tradicional, seguindo un estrito proceso 
artesanal. A coidada selección dunhas materias
primas de gran calidade, son imprescindibles 
para a obtención da excelente gama de produtos
que ofrece esta empresa.

Dispoñen dunhas amplas e renovadas
instalacións dotadas da maquinaria precisa
para aumentar a súa capacidade de produción,
sempre dende a formulación artesá no tocante
á concepción e elaboración.

Entre os seus produtos atópanse o chourizo
fresco, o paté, o touciño adobado e a súa 
recoñecida chistorra ou “chistorra verde” como
é coñecida polos consumidores, e que foi
galardoada co premio Coq Dor ao mellor
produto gastronómico en París.

A día de hoxe, esta familia lanzou unha
liña de produtos ecolóxicos, comezando
pola chistorra, a partir de ingredientes cen
por cen ecolóxicos, e que a diferenza e a
posiciona no mercado como unha empresa
de referencia.

Datos da Promoción
“El Sabor de lo Nuestro”  
Do 20 de xuño ao 15 de xullo
Empresas participantes: 39
Produtos presentados: 250
Visitas: 322.940

Datos 2013 de Carrefour na 
Comunidade Foral de Navarra:
Compras a empresas navarras: 
129,4 Millóns/ €
Entidades que mantiveron relacións
comerciais con Carrefour: 160
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A mostra, que foi visitada por 
322.940 peroas, tivo lugar do 
20 de xuño ao 15 de xullo nos
hipermercados Carrefour na
Comunidade Foral de Navarra.

O acto de entrega dos
Premios Carrefour nesta
Comunidade, estivo presidido pola
Presidenta da Comunidade
Foral de Navarra, Yolanda Barcina.

www.principedeviana.com www.embutidosarbizu.es

Presentes 
en cada CC. AA.
Edición 2013 
Premios Carrefour
Comunidade Foral
de Navarra

PRESENTES EN CADA CC. AA.120881212
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Premio á Mellor Peme Agroalimentaria:
BODEGAS PEDRO MORENO 1940, S.L.
Estas bodegas teñen a súa orixe na actividade
vitícola que a principios do século XX iniciou 
Pedro Beltrán, máis coñecido como “El Moreno”, 
na localidade de Jaraguas, ao leste da bisbarra de
Utiel Requena.

En 1940, con moito esforzo, construíu unha
pequena bodega para a elaboración dos seus
propios viños. Isto foi o comezo dunha actividade, 
proseguida nos anos 60 polos seus fi llos.

Co reto presente de manter a ilusión
clara do fundador, a terceira xeración 
levou a cabo a construción dunha nova
planta de elaboración, e reformou o edifi cio 
correspondente á bodega orixinal para aloxar 
unha sala de catas, unha sala de barricas de 
crianza, un laboratorio, e as ofi cinas.

Así mesmo no 2008, construíuse un edifi cio para
aloxar a liña automática de embotellamento que

lles dotou de maior autonomía e 
concorrencia na actividade comercializadora 
de viños embotellados.

A unión da tradición e as novas novas 
tecnoloxías, xunto co agarimo na elaboración,
dotan os seus viños dun carácter único.

Premio á Empresa máis Innovadora: 
ANECOOP SOCIEDAD COOPERATIVA
Esta empresa cooperativa do sector
hortofrutícola está integrada por 76
cooperativas agrícolas. O seu principal obxecto
é a comercialización dos seus produtos
hortofrutícolas no mercado exterior, así como
dos seus viños e do seu aceite de oliva.

Dende a súa fundación posicionouse, entre
outros aspectos, como unha das primeiras 
empresas hortofrutícolas españolas e unha 
das principais de Europa, a primeira empresa 
citrícola de Europa e a segunda do mundo, 
comercializando 735.000 toneladas de 

produtos. É polo tanto, 
unha das empresas españolas
máis internacionalizadas, con estrutura
internacional propia, exportando
actualmente a súa produción a 65 países.

A responsabilidade social como 
cooperativa responde ás expectativas dos
consumidores e a sociedade, xa que un dos 
seus piares é a produción de produtos o
máis naturais e saudables posibles, sempre
a través do respecto ao ambiente e a
conservación dos recursos naturais.

Datos da Promoción
“Productos de la Comunidad Valenciana”  
Do 20 de xuño ao 7 de xullo
Empresas participantes: 60
Produtos presentados: 300
Visitas: 2.315.996

Datos 2013 de Carrefour na 
Comunidade Valenciana:
Compras a empresas valencianas: 
454,1 Millóns/ €
Entidades que mantiveron relacións
comerciais con Carrefour: 969

A mostra, que foi visitada por 
2.315.966 persoas, tivo lugar do 
20 de xuño ao 7 de xullo nos
hipermercados de Carrefour na
Comunidade Valenciana.

O acto de entrega dos Premios
Carrefour na Comunidade
Valenciana, estivo presidido polo
Presidente da Generalitat
Valenciana, Alberto Fabra.

www.bodegaspedromoreno1940.es www.anecoop.com

Presentes 
en cada CC. AA.
Edición 2013 
Premios Carrefour
Comunidade
Valenciana

PRESENTES EN CADA CC. AA.
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Premio á Mellor Peme Agroalimentaria: 
CAFÉ RICO S.L.
Esta empresa mallorquina foi fundada en 1959
polo Sr. Fontanet. Cun longo percorrido e
tradición, soubo adaptarse aos continuos
cambios, e constituíuse como empresa líder na
fabricación e tostado dos mellores cafés.

Está situada na vangarda tecnolóxica en
procesos de produción, sen perder por iso a súa
esencia: a elaboración de cafés baseándose nun 
estrito control de cada unha das fases do
proceso, dende a selección en orixe de café de
primeira calidade, ata o envasado e distribución.

A diversidade dos seus formatos e a adaptación
ás novas tendencias e gustos dos consumidores, 
xunto coa súa preocupación por ofrecer a 
máxima calidade nos seus servizos, fi xeron 
merecedora a esta empresa do recoñecemento 
dos consumidores.

Premio á Empresa máis Innovadora: 
FRUITES I VERDURES AGROILLA S.L.
Esta empresa foi constituída en 1992 por
produtores mallorquinos que utilizaban o
mercado semanal de Mercapalma para dar 
saída ás súas producións. Para mellorar o seu 
rendemento decidiron concentrar a oferta 
nunha soa empresa para distribuír todo o xénero.

Actualmente conta cun grupo de 
460 traballadores que perseguen achegar
valor engadido aos seus clientes, grazas á
diversidade e calidade dos seus produtos,
e á variedade dos servizos.

Os seus principais produtos son tomates,
sandías e melóns, ademais de cítricos,
colifl ores, pementos, coles e mazás.

Con máis de 500 hectáreas de cultivo, ofrecen ao
mercado froitas e verduras frescas de gran calidade, 
que lles posiciona no mercado como referente.

Datos da Promoción
“Fira de Productes Balears”   
Do 20 de xuño ao 3 de xullo
Empresas participantes: 30
Produtos presentados: 104
Visitas:  318.739

Datos 2013 de Carrefour nas 
Illas Baleares:
Compras a empresas baleares: 
15,5 Millóns / €
Entidades que mantiveron relacións
comerciais con Carrefour: 153

A mostra, que foi visitada por 
318.739 persoas, tivo lugar do 
20 de xuño ao 3 de xullo nos
hipermercados de Carrefour
nas Illas Baleares.

O acto de entrega dos Premios
Carrefour nas Illas Baleares,
estivo presidido polo Conselleiro
de Economía e Concorrencia
do Goberno das Illas Baleares,
Joaquín García.

www.caferico.net www.agroilla.com

Presentes 
en cada CC. AA.
Edición 2013 
Premios Carrefour
Illas Baleares

PRESENTES EN CADA CC. AA.
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Premio á Mellor Peme Agroalimentaria: 
ARROYABE (Conservas La Gaviota S.L)
Esta empresa conserveira con 100 anos de
traxectoria, é unha das empresas do sector
con maior tradición e experiencia das que
operan actualmente no mercado.

Nacida en 1890, está especializada na
elaboración de conservas de Bonito do
Cantábrico e Atún Claro de alta calidade e 
elaboración artesanal, pescado a cana un a un
e respectando as artes de pesca tradicionais.

O seu principal obxectivo é satisfacer as
necesidades dos clientes ofrecendo
produtos de distintos formatos e tamaños pero
cun referente común: a máxima calidade.

As súas excelentes instalacións permiten pór
en marcha as últimas novidades do mercado,
e iso xunto a unha man de obra cualifi cada, 
permítelle diferenciarse no mercado.

O investimento en tecnoloxía moderna, sen 
perderen ningún momento a esencia artesanal, 
fíxolles merecedores de varios premios que
avalan a súa longa traxectoria.

Premio á Empresa máis Innovadora: 
PETRITEGI SAGARDOAK
Na actualidade é a quinta xeración quen
continúa coa herdanza dunha tradición
centenaria que comezou a desenvolverse antes
de 1527: a elaboración e venda de sidra.

A familia Otaño-Goicoechea comezou a súa 
andaina a comezos do século XX nun dos 
casaríos-lagares que xurdiron en territorio
guipuscoano durante o século XVI.

Estes edifi cios estaban destinados á 
elaboración de grandes cantidades de sidra,
cun fi n comercial: xa fose a venda a
particulares, o abastecemento da frota
pesqueira guipuscoana, ou a venda ao público
nas “tabernas de sidra”.

Daquela herdanza, actualmente conservan 
a esencia: a elaboración dunha sidra natural, 
partindo dunha mazá da máis alta calidade, 
coa madurez axeitada, e a acidez e o 
amargor necesarios.

Sen perder a tradición, a aposta da familia 
foi mellorar a calidade da sagardoa 
elaborada 100% con mazá autóctona 
e co selo de calidade Eusko Label. A 
modernización das instalacións, mantendo 
o máis alto nivel de calidade dende a propia 
implantación das maceiras, ata a chegada 
do produto ao consumidor fi nal, foi tamén 
outro dos seus empeños.

A suma da elaboración artesanal, herdada
xeración tras xeración, xunto coa
innovación tecnolóxica en modernas
instalacións, e o encanto do actual rito do
txotx nas súas bodegas, fan desta empresa
familiar un referente no País Vasco.

A mostra, que foi visitada por 
447.964 peroas, tivo lugar do 
23 de xullo ao 10 de agosto nos
hipermercados de Carrefour 
no País Vasco.

O acto de entrega dos 
Premios Carrefour nesta 
Comunidade, estivo presidido 
polo Viceconselleiro de 
Agricultura, Pesca e Política 
Alimentaria, Bittor Oroz.

www.arroyabe.es www.petritegi.com

Datos da Promoción
“Bertako Produktuak, 
El Sabor de lo Nuestro”
Do 23 de xullo ao 10 de agosto
Empresas participantes: 59
Produtos presentados: 250
Visitas: 447.964

Datos 2013 de Carrefour 
no País Vasco:
Compras a empresas vascas: 
156,3 Millóns/ €
Entidades que mantiveron relacións 
comerciais con Carrefour: 372

Presentes 
en cada CC. AA.
Edición 2013 
Premios Carrefour
País Vasco

PRESENTES EN CADA CC. AA.



617,7 
Millóns de euros de compras

1.312 
Entidades coas que mantivemos relacións comerciais

Premio á Mellor Peme  
Agroalimentaria 2012: 
Navisa (Industrial Vinícola Española S.A.)

Premio á Empresa máis Innovadora 2012: 
Industrias Espadafor S.A.

56,8 
Millóns de euros de compras

330 
Entidades coas que mantivemos relacións comerciais

Premio á Mellor Peme  
Agroalimentaria 2012: 
Gestión del Medio Rural de Canarias

Premio á Empresa máis Innovadora 2012: 
Compañía Cervecera de Canarias S.A.

219,1 
Millones de euros de compras

550 
Entidades con las que mantuvimos relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2012: 
Embutidos La Encina S.L.

Premio a la Empresa más Innovadora 2012: 
Bodega Matarromera S.L.
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Andalucía Canarias Castela e León

153,9 
Millóns de euros de compras

172 
Entidades coas que mantivemos relacións comerciais

Premio á Mellor Peme  
Agroalimentaria 2012: 
Patatas Fritas El Cántabro S.L.

Premio á Empresa máis Innovadora 2012: 
Orujo de Potes S.L. (Sierra del Oso)

Cantabria

PRESENTES EN CADA CC. AA.

Presentes 
en cada CC. AA.
Na nosa dimensión nas
Comunidades Autónomas
que celebraron os
Premios Carrefour en 2012



61,4 
Millóns de euros de compras

269 
Entidades coas que mantivemos relacións comerciais

Premio á Mellor Peme 
Agroalimentaria 2012: 
Marín Rama Pérez

Premio á Empresa máis Innovadora 2012: 
Bodegas Habla

261 
Millóns de euros de compras

543 
Entidades coas que mantivemos relacións comerciais

Premio á Mellor Peme
Agroalimentaria 2012: 
Fontecelta

Premio á Empresa máis Innovadora 2012: 
Corporación Hijos de Rivera

211,7 
Millóns de euros de compras

253 
Entidades coas que mantivemos relacións comerciais

Premio á Mellor Peme 
Agroalimentaria 2012: 
Pastelería Artesanal La Gloria

Premio á Empresa máis Innovadora 2012: 
Hida Alimentación S.A.
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Extremadura Galicia Rexión de Murcia

83,1 
Millóns de euros de compras

182 
Entidades coas que mantivemos relacións comerciais

Premio á Mellor Peme 
Agroalimentaria 2012: 
Embutidos Naturales Asturianos S.L.

Premio á Empresa máis Innovadora 2012: 
Bodegas Monasterio de Corias

Principado de Asturias

Presentes 
en cada CC. AA.
Na nosa dimensión nas
Comunidades Autónomas
que celebraron os
Premios Carrefour en 2012

PRESENTES EN CADA CC. AA.



A XIII Xornada
Nacional de
Empresas
Agroalimentarias
españolas reuniu
entidades
galardoadas
cos Premios
Carrefour en 2013

O Ministro de Agricultura, Alimentación e
Ambiente, Miguel Arias Cañete, presidiu
en Madrid a XIII Edición da Xornada Nacional
de Empresas Agroalimentarias Españolas.

O programa anual 2013 de promoción
e recoñecemento de Carrefour ao tecido
agroalimentario rexional español, as súas 
empresas e os seus produtos, quedou clausurado 
nesta Xornada. No acto púxose en valor as 
empresas galardoadas cos Premios Carrefour 
en 2013, que se celebraron en seis CC.AA onde 
outorgamos o Premio Carrefour á Mellor Peme 
Agroalimentaria e á Empresa máis Innovadora.

Balance
En 2013 realizáronse 17 campañas 
promocionais específi cas de produtos 
rexionais, nas que participaron 674 empresas 
con máis de 3.000 produtos.As devanditas 
promocións foron visitadas por máis de 
15,8 millóns de clientes.

Apoyamos los productos locales
O compromiso de Carrefour coas
economías locais e rexionais foi sempre
un dos seus principais obxectivos. 

Iso leva implícito unha responsabilidade 
no desenvolvemento económico, 
social e ambiental das rexións onde 
estamos presentes.

En Carrefour, a variedade local e rexional é un 
aspecto diferenciador do noso modelo.
Apoiamos as economías rexionais, a través
de compras e promocións específi cas dos
produtos locais. En 2013 a maior parte das 
nosas compras, tanto comerciais como
de servizos ou inmobilizado, realizáronse a
máis de 9.300 empresas españolas, a maior
parte Pemes.

Dentro das nosas marcas propias
comercializamos produtos de todas as nosas
rexións, seleccionando industrias españolas
pola súa calidade, capacidade e innovación.

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

24 25

Apoiamos a
economía local
e rexional

APOYAMOS LA ECONOMÍA LOCAL Y REGIONAL  
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Pequenos prezos,
pracer monstruoso

Tamén
para ti

Esta marca está orientada aos
nenos entre 3 e 10 anos co
obxectivo de ofrecerlles aos 
pais bos produtos para os seus
fi llos a prezos accesibles.

O seu exclusivo deseño e a
incorporación dun xogo
lúdico na maioría dos
packs, fan que o neno se
divirta comendo.

Esta liña exclusiva con máis de
70 produtos de alimentación

e hixiene, adaptados aos
gustos dos máis pequenos
da casa, cobre os diferentes
momentos do día a día dos
nenos, como o almorzo, a
merenda, ou o baño.

Os prácticos packs están
deseñados para poder ser
manexados polos “pequenos
monstros da casa”.

Carrefour ofrece unha gama de
produtos especiais sen glute
para celíacos, baixo a marca
Carrefour Sen Glute, que este ano 
creceu coa incorporación 
de dúas novas galletas.

Trátanse de alimentos de 
alta calidade, garantidos por
Carrefour e coa marca de
garantía de FACE (Federación
de Asociacións de Celíacos
de España) identifi cados polo 
seu logotipo Controlado por FACE, 
e que nos converte en referencia 
no mercado.

Dentro do resto de marcas de 
Carrefour atopamos máis  de 
190 produtos que garanten a 
ausencia de glute, recollidos 
tamén na lista de alimentos 
que edita a FACE. Entre a ampla 
gama de produtos de Carrefour 
libres de glute, pódense atopar 
embutidos, queixos, patés, xeados 
e sobremesas.

Tamén unha gran variedade en
conservas elaboradas, salsas,
froitos secos torrados e fritos;
así como unha ampla variedade 
en produtos frescos.

As nosas marcas:
compromiso coa
calidade

AS NOSAS MARCAS: COMPROMISO COA CALIDADE

Excelente calidade
e mellores prezos

Presente nas categorías de
alimentación, bebidas, drogaría,
perfumaría e hixiene, abrangue
máis de 2.000 referencias.
Comprende produtos dende
os máis habituais na cesta
da compra ata os máis
innovadores, adecuando así a 
variedade ás últimas tendencias
do mercado e mantendo os
estándares de calidade.

Baixo esta marca atopamos
os produtos con mellor relación
calidade/prezo.

En Carrefour tamén queremos
axudar aqueles que desexen
coidar a súa alimentación,
ben de forma preventiva ou

por necesidades concretas,
con máis de 300 produtos
específi cos. Compoñen esta
gama, produtos baixos en sal,
azucres ou materias graxas,
produtos fonte de calcio ou
fi bra, e tamén produtos que
axudan a reducir o colesterol.
Este ano incorporamos
á nosa variedade a gama 
Sen Lactosa co lanzamento de
dous tipos de leites aptos para
os intolerantes a este azucre.

Todos eles cumpren co
Regulamento Europeo relativo 
ás declaracións nutricionais
e de propiedades saudables 
dos alimentos.



Calidade Carrefour
a prezos Baby

Para as nais e pais que buscan
produtos de calidade para os seus 
bebés ao mellor prezo. Unha ampla e
variada gama con case 100 produtos
que cobren as necesidades de
alimentación e entre os que
podemos atopar tarriños doces
e salgados, sobremesas e papas de
cereais. Así mesmo contamos
con produtos de hixiene como
cueiros, traxes de baño, toalliñas, xel,

xampú, crema, talco e bastonciños,
entre outros. Esta liña tamén
ofrece accesorios como babeiros
desbotables, protexe berces, etc.

En 2013 ampliamos a 
variedade coas toalliñas con
emulsión de leite ou Sensitive sen
perfume, ambas as dúas sen 
parabenos, ou os cueiros ecolóxicos.
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Bos por 
natureza

Símbolo da
nosa
gastronomía

É a marca exclusiva de
Carrefour con máis de 
170 produtos, que ofrece a
posibilidade de gozar
de produtos españois
elaborados con materias primas
seleccionadas, símbolo da
nosa gastronomía.

Os produtos Da Nosa Terra
son elaborados por pequenas e
medianas empresas nacionais
con ingredientes e materias 
primas locais. Apoiar as PEMES 
e as Denominacións de Orixe 
son os obxectivos da marca.

Perfectos para os incondicionais
da cociña tradicional, ten 
unha ampla variedade entre os 

que se atopan: embutidos,
conservas, sobremesas, salsas 
e gornicións, e viños doces.

Os produtos “Da Nosa 
Terra”, a través dun panel
de expertos en cada categoría,
superan os máis esixentes
estándares de calidade para
satisfacer as necesidades dos 
amantes da gastronomía
española e ofrecer o
auténtico sabor.

En 2013, comezouse
a modifi car a súa imaxe para
recobrar a súa identidade máis
tradicional, e por suposto sen
modifi car a calidade dos
seus produtos.

Baixo a marca Carrefour BIO contamos
cunha gama de máis de 150
produtos ecolóxicos a bo prezo
para cubrir as necesidades diarias:
pan, froitas e verduras, leite, aceite,
legumes, iogures, pizzas, etc… e este
ano coa novidade das novas
plantas aromáticas Carrefour BIO.

Os produtos ecolóxicos son bos
para ti e para o ambiente, xa que
proceden da agricultura ecolóxica,
que limita ou evita o uso de medios de
produción artifi ciais, como son os
fertilizantes sintéticos ou os pesticidas.

Carrefour BIO elabórase sen
potenciadores do sabor nin
colorantes artifi ciais, respectando
todo o sabor do produto orixinal.

Todos os produtos Carrefour BIO
están certifi cados segundo as estritas

normas europeas de produción
ecolóxica, e identifícanse polo logotipo
europeo de produtos ecolóxicos.
Adicionalmente pódese atopar o
logotipo da entidade de control da súa
Comunidade Autónoma nos produtos
de España, ou os logotipos específi cos
de cada país de procedencia.

Todos os produtos 
Carrefour BIO cumpren 
as condicións de produción e 
fabricación establecidas polo 
Regulamento Europeo 834/2007 CE 
que regula a produción de produtos
ecolóxicos, e proceden de empresas 
controladas e certifi cadas por 
organismos de control, públicos
ou privados, autorizados polas
Administracións competentes,
segundo establece o 
devandito Regulamento.

As nosas marcas:
compromiso coa
calidade
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Ingredientes
de alta cociña

Marca de alimentación de alta 
gama, moderna e innovadora, con 
case 100 produtos gourmet. Dentro
da súa variedade podemos atopar
unha gran diversidade de produtos
premium, tanto nacionais como
internacionais: produtos frescos,
conservas, aperitivos salgados, 
aderezos e condimentos.

Ideal para padais esixentes,
amantes da alta cociña que

gozan dos fogóns e 
anfi trións que desexan
sorprender os seus comensais
con novos sabores e texturas.
Os produtos Carrefour
Selección superan esixentes
controis de calidade, a través
dun panel de expertos para
satisfacer as necesidades dos 
consumidores que buscan
ingredientes de gran valor.
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A máxima calidade
nos nosos
produtos frescos

Esta marca de produtos frescos
con trazabilidade garantida, de
orixe seleccionada e máxima
calidade, 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 adaptada
ao mercado.

As nosas marcas:
compromiso coa
calidade
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www.carrefour.es

Centros Comerciales 
Carrefour, S.A.
C/Campezo, 16. 28022 Madrid


