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ALBERTO CAÑAS, NOU DIRECTOR DE FRANQUÍCIES 
EROSKI 

   

Elorrio, 30 de novembre de 2022.- EROSKI ha nomenat Alberto Cañas com a nou 

director de Franquícies EROSKI, després de la defunció durant aquest exercici del 

seu predecessor en el càrrec, Enrique Martínez Sanz.  

Nascut a Lleó el 1967, Alberto Cañas té una sòlida trajectòria professional dins del 

Grup EROSKI, al qual es va incorporar l’any 1997. Des de llavors ha exercit 

nombroses funcions dins de les àrees Social i de Xarxa Comercial de la companyia. 

Des del 2020 i fins a l’actualitat ha ocupat el càrrec de director de persones de 

CAPRABO. 

Des de la seva nova responsabilitat com a director de Franquícies d’EROSKI, Cañas 

es marca com a prioritats desenvolupar l’expansió del nou model comercial “amb 

tu” als supermercats franquiciats, apostant per una especialització més gran en 

frescos de temporada i aliments de producció local, al costat d’una atenció més 

personalitzada al client. “Aquest càrrec suposa un gran repte professional per a mi. 

Comparteixo els principis d’EROSKI, perquè som una cooperativa de treballadors i 

consumidors, amb valors propis que ens fan diferents. Apostem de forma decidida 

per aportar al mercat un model de franquícia diferent. L’assessorament comercial i 

el suport continuat durant tot l’any és el que els nostres franquiciats valoren més i 

ens diferencia dels altres”, destaca el nou director de Franquícies EROSKI. 

EROSKI arriba a 600 franquícies 

EROSKI ha aconseguit la fita de 600 establiments franquiciats, la meitat dels quals 

s’han posat en marxa els últims 5 anys. Durant el primer semestre de l’any, EROSKI 

ha inaugurat 30 franquícies. Aquesta expansió, juntament amb la transformació 

empresa a la seva xarxa de botigues pròpies, representa un fort impuls a l’extensió 

del model comercial “amb tu”, que defineix la nova generació de botigues EROSKI.  

 

 


