
   
 

Zwaagdijk, 26 Januari 2023 

 

Toename aantal transacties, klanten brengen vaker bezoek aan de winkel 

Omzet Action groeit in 2022 met 30% naar €8,9 miljard  

 

• De netto-omzet over 2022 steeg met 30% tot €8,9 miljard 

• Mede door sterke toename van het aantal transacties en gestegen bezoekfrequentie 

• 280 winkels toegevoegd tot 2.263 winkels in totaal 

• In maart 2023 uitbreiding naar Slowakije, eerste winkel opent in Bratislava 

 

Over het gehele jaar 2022 behaalde Action in Europa een netto-omzet van €8,9 miljard, een 

groei van 30% in vergelijking met 2021. De identieke omzetgroei (‘like for like’) bedroeg 

18,1%, mede als gevolg van minder coronamaatregelen dan in 2021. De loyaliteit aan het 

merk en assortiment van Action ligt mede aan de basis van een hoger aantal transacties 

en een toegenomen bezoekfrequentie van klanten die regelmatig winkelen bij Action. Deze 

namen met enkele procenten toe op jaarbasis, met name in de grotere landen waar Action 

al langer actief is. Het aantal Action-winkels in Europa nam met 280 toe tot 2.263. 

 

Hajir Hajji, CEO van Action: “Action heeft steeds meer trouwe klanten door heel Europa. In een jaar 

dat we de koopkracht zagen dalen en prijzen zagen stijgen, waarderen onze klanten de 

samenstelling van ons assortiment, de kwaliteit, lage prijzen en sfeer in de winkel. Daar besteden 

we met onze teams veel aandacht aan. We zagen trouwe klanten dan ook vaker terug in de winkel, 

ook omdat zij voor de dagelijkse boodschappen zoals wasmiddel, toiletpapier en huishoudelijke 

artikelen bij ons veel meer waar voor hun geld krijgen.” 

 
Welkom in de wijken 

In 2022 voegde Action 280 nieuwe winkels toe, tegen 267 in 2021. Action kiest vaak voor locaties 

net buiten de binnensteden, in de wijken en buurten van grotere en kleinere steden. Hajji: “In 

2022 openden we weer in hoog tempo winkels in Europa – waarvan 42 steden die nieuw waren 

voor Action. In grotere steden waar we al winkels hadden, zoals Parijs, Wenen, Warschau en 

Praag, breidden we onze aanwezigheid uit. Waar we komen worden we vanaf de start 

verwelkomd door de gemeenschap. Lokale overheden en bewoners zien de impact van de komst 

van een Action-winkel. Met onze relevante formule komen ook nieuwe banen en nieuwe 

levendigheid. Action heeft hiermee ook een sociale functie midden in de buurten van Lyon tot 

Krakow en van Dordrecht tot binnenkort ook in Bratislava.” In maart 2023 opent Action haar 

eerste winkel in de hoofdstad van Slowakije. 

 

 

 

Over Action 

Action (www.action.com) is de snelst groeiende non-food discounter in Europa en biedt een 

steeds wisselend aanbod van circa 6.000 producten in ruim 2.200 winkels aan meer dan 12 

miljoen klanten per week. Daarnaast bezoeken wekelijks nog eens 8 miljoen consumenten 

de website Action.com. Action biedt werk aan meer dan 70.000 mensen in 10 landen - met 

meer dan 124 verschillende nationaliteiten. Naast ons voortdurend verrassende assortiment 



   
voor de laagste prijzen, blijven we onze producten voortdurend verbeteren op het gebied van 

kwaliteit en duurzaamheid. De belofte van Action: kleine prijzen, grote glimlach. 
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