
 
 
 
 
 

 

Almeria, primera ciutat andalusa amb compra online de Consum 

L’e-commerce de la Cooperativa ja està present en més de 60 poblacions de 

València, Alacant, Barcelona i les seues àrees metropolitanes 

 

València, 26 de juny de 2018.- Consum amplia des de demà la seua tenda 

online a la ciutat d’Almeria, la primera localitat andalusa que té este servici. 

D’esta manera, la Cooperativa preveu arribar a una població de més de 

200.000 clients potencials. Este servici serà gratuït, sense compra mínima, 

fins al 30 de setembre per a esta ciutat. 

 

La tenda online de Consum ja dóna servici a més de 60 poblacions de l’àrea 

metropolitana de València i Alacant i a Barcelona capital, Badalona, 

l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, 

Cornellà, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan d’Espí i Sant 

Feliu de Llobregat. A més, Consum ha eliminat les bosses de plàstic de la 

seua tenda online, apostant per les de paper reciclat. 

 

En 2017 va aconseguir una facturació de 7,5 milions d’euros i va generar 160 

llocs de treball especialitzats. La Cooperativa preveu continuar l’expansió del 

seu comerç electrònic a altres zones els pròxims mesos. 

 

Les mateixes ofertes i descomptes on i off 

Els clients poden accedir a 9.000 referències, entre productes frescos al tall i 

en safata i varietat de marques, i a més compten amb tots els descomptes i 

“cheque-crece” acumulats per al compte de cada soci-client, ja que el 

programa de fidelització Món Consum està completament vinculat amb la 

plataforma. A més, es pot planificar tant el dia com l’hora d’entrega de la 

compra online, triant en franges d’una hora, amb gastos d’enviament gratuïts 

per compres superiors a 60 €. 

 

 



 
 
 
 
 

Per a garantir el millor servici, el personal especialitzat selecciona tots els 

articles de la comanda, triant sempre el producte més adequat, tenint en 

compte la frescor i la qualitat dels articles frescos i refrigerats, així com la 

seua data de caducitat. 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Consum. Consum és la cooperativa més gran de l’arc mediterrani espanyol. Compta amb 707 

supermercats, entre propis i franquiciats, distribuïts per Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, 

Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó. En 2017 va facturar 2.518,7 milions d’euros, un 7,45% més, i va 

obtindre un benefici de 51,7 milions d’euros. Amb més de 3 milions de socis-clients i 14.364 treballadors, 

Consum és l’única empresa de distribució amb el Certificat d’Empresa Familiarment Responsable (Efr). En 

2017 la Cooperativa ha sigut certificada amb el segell Top Employers, per quint any consecutiu, com una 

de les Millors Empreses d’Espanya per a treballar, segons la consultora Top Employers Institute. 

 


