
 

Comunicat de premsa 

Sorli obre un nou supermercat a Premià de Mar 

L’empresa catalana Sorli ha obert un nou establiment situat al carrer de la Unió 
32 de Premià de Mar, al Maresme. El centre, de més de 900 m², està basat en el 
nou model comercial de Sorli i orientat al producte fresc amb seccions de 
fruiteria, carnisseria, xarcuteria, fleca i peixateria. El supermercat també compta 
amb una parafarmàcia i un espai de cafeteria Sorli Nyam. 

Barcelona, Desembre de 2017.- Sorli ha obert un nou establiment situat al carrer de la 
Unió 32 de Premià de Mar després d’invertir-hi 850.000 euros. El centre, de més de 
900 m², està basat en el nou model comercial de Sorli que busca aportar solucions que 
facilitin el procés de compra mitjançant una nova distribució dels productes organitzats 
per categories definides en funció de les necessitats del consumidor final com ara la 
d’elaborats càrnics, la de menjar ràpid o la de celebracions, entre d’altres. El nou 
model comercial de Sorli també passa per continuar apostant pels valors diferencials 
de la companyia com són l’excel·lència en els productes frescos i el fet de ser el 
supermercat de proximitat que disposa d’un major assortiment de referències, per 
sobre les 7.000. En aquest sentit el nou supermercat de Premià de Mar està orientat al 
producte fresc amb seccions de fruiteria, carnisseria, xarcuteria, fleca i peixateria.  

La nova botiga de Premià de Mar també compta amb tecnologies que optimitzen la 
gestió de les comandes de productes frescos amb dades que permeten realitzar una 
previsió de vendes futures més ajustada. 

Obert de 9 del matí a 9 de la nit, el supermercat compta amb una plantilla de 22  
persones, així com d’una secció de parafarmàcia i un espai de cafeteria Sorli Nyam de 
195 m² . 

Amb aquesta nova obertura, Sorli ja compta amb un total de 112 establiments a 
Catalunya. 

Sorli 

Sorli és propietat de Superficies de Alimentación, empresa familiar amb capital 100% 
català fundada l’any 1923 a Barcelona. Actualment, la companyia compta amb 
diferents línies d’activitat com són els supermercats, les gasolineres, els centres 
esportius, els restaurants i cafeteries i un centre comercial exclusiu (Sorli Emocions) 
que inclou un hotel de 4 estrelles. Prop de 1.800 persones treballen a Sorli, de les 
quals un 90% tenen contracte fixe. 
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