
 

Sorli Discau ha repartit 1,3 milions d’euros entre 

els seus clients durant el 2015 

• Els supermercats Sorli Discau, que compten amb 114 establiments a 

Catalunya, han contribuït a l’estalvi dels seus 60.000 clients més fidels 

repartint més d’1,3 milions de euros a través del seu programa de 

fidelització. 

• El programa de fidelització de Sorli Discau es completa amb una mesura 

de Responsabilitat Social Corporativa que implica que la distribució a 

domicili sigui gratuïta per majors de 65 anys, dones embarassades i 

persones amb mobilitat reduïda. 

Barcelona, gener de 2016.- Els supermercats Sorli Discau tenen dissenyat un 

programa de fidelització dirigit als seus clients que disposen de la targeta 

“Súpermaduixa”. L’objectiu és contribuir a l’estalvi durant tot l’any amb la generació de 

diversos xecs i descomptes amb els quals Sorli ha repartit un total d’1,3 milions 

d’euros entre els seus clients durant el 2015. 

La mesura més visible del programa de fidelització implica retornar un 1% de les 

compres realitzades durant els tres quadrimestres de l’any en forma de xecs que 

s’entreguen a les mateixes caixes dels establiments Sorli o a través de la seva 

aplicació mòbil. D’altra banda, durant el mes de novembre té lloc la campanya “Súper-

novembre” per mitjà de la qual Sorli Discau genera un xec equivalent al 5% de les 

compres realitzades durant el mateix mes, així com d’altres accions dirigides a l’estalvi 

dels seus clients. 

L’acció de fidelització de Sorli Discau es complementa amb la filosofia de 

Responsabilitat Social Corporativa de l’empresa que passa per no cobrar la distribució 

a domicili a les persones més grans de 65 anys, a les dones embarassades i a les 

persones amb mobilitat reduïda. 

Sorli Discau  

Els supermercats Sorli Discau són propietat de Superfícies d’Alimentació, empresa 

familiar amb capital 100% català fundada l’any 1923 a Barcelona. Actualment compta 

amb 114 establiments, 3 gasolineres, 2 centres esportius i un centre comercial 

exclusiu que inclou un hotel de 4 estrelles i prop de 1.800 treballadors, el 90% dels 

quals té contracte fixe.  
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