
 

Consum obri a Tarazona de la Mancha (Albacete)  
el seu segon supermercat de l’any 

 
La Cooperativa prosseguix la seua expansió per terres manxegues i preveu 

obrir 8 tendes més en esta comunitat durant 2019, entre pròpies i Charter 
 

 

València, 25 d’abril de 2019-. Consum ha obert un nou supermercat a 

Tarazona de la Mancha (Albacete), una tenda ecoeficient que ha suposat la 

creació de 35 llocs de treball. Situat al carrer de Luis de Góngora, s/n, és la 

segona tenda pròpia que la Cooperativa obri enguany. Consum prosseguix, 

d’esta manera, la seua expansió per Castella-la Manxa i preveu obrir 8 súpers 

més en esta comunitat durant 2019, entre tendes pròpies i franquícies 

Charter. 

 

Este supermercat, de 910 m2 de superfície, consumix un 40% menys 

d’energia que un supermercat convencional. Amb esta nova tenda, Consum 

compta ja amb 10 supermercats propis a la província d’Albacete i arriba als 

48 a Castella-la Manxa, entre tendes pròpies i franquícies Charter. 

 

El nou Consum de Tarazona de la Mancha té un horari d’atenció al públic de 

dilluns a dissabte de 9.00 a 21.30 hores. Compta amb atenció personalitzada 

en pescateria, xarcuteria i carnisseria, secció de fruita i verdura al detall, forn 

i la secció de perfumeria de Consum, amb atenció personalitzada i les 

marques pròpies Kyrey, Consum Eco, Vitality i Consum Kids. També disposa 

de compra a domicili i 27 places d’aparcament gratuït per a facilitar les 

compres dels clients.  

 

Compromís amb l’entorn 

Els supermercats ecoeficients com el de Tarazona de la Mancha utilitzen un 

model pioner d’instal·lacions frigorífiques de temperatura negativa, 

alimentades amb CO2, que permet reduir les emissions de gasos d’efecte 

d’hivernacle. Actualment, el 100% dels supermercats Consum són 

ecoeficients. 

 



 

 

Compromís amb les persones  

Consum posa al servici dels seus clients una àmplia varietat de marques, 

excel·lència en frescos i el millor preu des de la primera unitat perquè siga el 

client qui trie el que vol comprar. Els més de 3 milions de socis-clients de la 

Cooperativa es beneficien dels avantatges i descomptes de pertànyer al 

programa de fidelització de “Món Consum”. Este programa reunix tots els 

avantatges i servicis exclusius i personalitzats de cada soci-client, entre els 

quals destaquen el xec regal i els productes “cheque-crece”. A més, este 

supermercat disposa de servici wifi gratuït. 

 

 

 

 

 

 

Sobre Consum. Consum és la cooperativa més gran de l’arc mediterrani espanyol. Compta amb 707 supermercats, entre propis 
i franquiciats, distribuïts per Catalunya, la 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 va ser 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 EmployersInstitute. 

 


