
České Budějovice – Jednota, spotřební 

družstvo České Budějovice oficiálně předsta-

vila nové logo, jehož prostřednictvím chce více 

propagovat svou dlouholetou tradici v ob-

chodním podnikání a výrobě potravin na jihu 

Čech.

Jednota České Budějovice, která je největ-

ším spotřebním družstvem v České republice, 

je správcem skupiny českých supermarke-

tů Terno a provozovatelem prodejen Trefa 

soustředěných v jihočeském regionu. Super-

markety Terno a Trefa se zaměřují na širokou 

nabídku kvalitních potravin od regionálních 

a místních výrobců, s nimiž dlouhodobě spolu-

pracují. Jednota dlouhodobě podporuje své 

věrné zákazníky, kterým již řadu let nabízí 

dárky za nákupy uskutečněné prostřednictvím 

zákaznické karty.

Jednota je držitelem mnoha ocenění, 

například Odpovědný prodejce 2013 (TOP 

Odpovědná firma), Best Business Award 2012, 

Úspěšná firma (Národní cena kvality) nebo 

Spokojený zákazník Jihočeského kraje. Řada 

prodejen Jednoty je současně držitelem certi-

fikátu Q21 – prodejna 21. století. Prostřed-

nictvím výrobny lahůdek v Týně nad Vltavou 

vyrábí Jednota široký sortiment lahůdkář-

ských výrobků a hotových jídel označených 

značkou Vltavotýnské lahůdky a Z Gruntu.

Jednota představila nové logo

Ing. Jaroslav Froulík, generální ředitel Jednoty 
ofi ciálně představil nové logo na slavnostním setkání 
v hotelu Budweis v Českých Budějovicích.

zákazníci. Jako bonus je pro zákazníky připra-

vena speciální akce za nákupy od 1. 9. do 7. 9. 

2014 v podobě dvojnásobku bodů na zákaznic-

kou kartu Trefa,“ dodává Jana Vondrášková.

Nově zrekonstruovaná prodejna 
Trefa v Dřítni opět otevřena

Prodejna Trefa v Dřítni září novotou.

 V pondělí 1. září 2014 v 8 hodin přivítala své 

první zákazníky nově zrekonstruovaná prodej-

na Trefa v Dřítni. Na první pohled je zřejmé, že 

se jedná o moderní prodejnu, která nabízí 

čerstvé a kvalitní potraviny převážně z našeho 

regionu. „V rámci remodelingu jsme změnili 

vzhled a uspořádání vnitřních ploch, vybavení 

regálů a vylepšili i skladbu nabízeného zboží. 

Rozšířili jsme nabídku v úseku pečiva a v úseku 

ovoce a zeleniny,“ uvedla vedoucí prodejny Tre-

fa Jana Vondrášková. 

 „Dominantním prvkem prodejny je obslužný 

úsek s bohatou nabídkou salátů, pomazánek 

a cukrářských výrobků z Vltavotýnských lahů-

dek. Samozřejmostí je i pestrý výběr pečiva 

od místních pekařů. Snahou celého kolektivu je 

mít vždy čerstvé zboží na dosah. Podle mého 

názoru se jednalo o velmi přínosné úpravy 

a jsem velice ráda, že stejný názor sdílejí i naši 


