
 

Comunicat de premsa 

Sorli inverteix 3 milions d’euros en un 

nou supermercat a Sabadell 

L’empresa catalana de distribució alimentària Sorli obre un nou 

establiment de 800m² ubicat al carrer Sant Ramon de Penyafort 1 de 

Sabadell. 

Barcelona, 18 de desembre de 2018.- Amb una inversió de 3 milions d’euros, 

Sorli va inaugurar aquest passat dissabte 15 de desembre un nou establiment 

de 800m² de superfície comercial. El supermercat segueix el nou model 

comercial de la companyia basat en aportar solucions als clients en funció de 

les seves necessitats de compra.  

El nou establiment a Sabadell compta amb seccions de peixateria, carnisseria, 

xarcuteria i fruiteria, a més d’oferir un servei de pàrquing gratuït.  

Amb aquesta nova obertura a la ciutat vallesana, Sorli suma ja 114 

establiments a Catalunya, 10 dels quals a Sabadell.  

Els pilars de Sorli són l’excel·lència en els productes frescos, potenciar el 

producte local i el fet de ser el supermercat de proximitat que disposa d’un 

major assortiment de referències, en concret més de 7.000. A més, Sorli 

disposa de 4 centres de distribució (dos a Mercabarna, un tercer ubicat a 

Montmeló i el quart a Terrassa). El programa de fidelització de Sorli aglutina 

més de 300.000 clients, gràcies al qual el 72% de les vendes es fan a clients 

fixes.  

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 i de salut, 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. 

www.sorli.com  

 Per a més informació: Gabinet de premsa Sorli  

Víctor Bottini victor@bottini.cat 679 98 33 46  

Clara Bassols clara@bottini.cat 673 15 36 45 


