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Saraybosna Ticaret Müşavirliği’nden alınan bilgilere göre, Bosna Hersek’in büyük 
süpermarket zincirleri arasında yer alan “Bingo d.o.o. Tuzla” Şirketi tarafından süt ve süt 
ürünleri, kültür mantarı, kümes hayvanları ve yumurtacılık üretimine yönelik olarak yatırım 
planları dâhilinde ortak yatırıma ilişkin olarak ülkemizden potansiyel yatırımcılarla iletişime 
geçmeye hazır olunduğu ifade edilmiştir. 

 
Hâlihazırda Bosna Hersek genelinde 170 şube ile faaliyette bulunan ve 5000 kişiye 

istihdam sağlayan, Boşnak sermayeli en büyük süpermarket zinciri konumunda bulunan söz 
konusu şirket tarafından iletilen tanıtıcı nitelikteki sunum ekte gönderilmektedir. Konuyla 
ilgilenen firmaların aşağıda irtibat bilgileri verilen Saraybosna Ticaret Müşavirliği ile irtibata 
geçmeleri mümkün bulunmaktadır. 

 
Bilgilerini ve bahse konu sunumun ilgili olabilecek firmalara iletilmesi hususunda 

gereğini rica ederim. 
 
 

Ömür ATILGAN 
Bakan a. 

Daire Başkanı 
Saraybosna Ticaret Müşavirliği 
Tel: 00 387 33 665 988 
E-posta: saraybosna@ekonomi.gov.tr 
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Bingo doo Tuzla 

 

The largest domestic retailer 

 in Bosnia and Herzegovina 



 It all started 23 years ago with opening of a 
small supermarket… 



History 

• From 1995 to 2005      

• 11 new retail stores 2006        

• 4 new retail  stores and expansion outside Tuzlanski Kanton   

• Retail stores in Brcko Distict and Posavski Kanton  

• In 2007       13 new retail stores 

• On average 10 to 15 retail stores per year were opened  

• The biggest expansion in 2013      

•  20 new retail stores 

• Today 170 retail stores across BiH 

• 28 retail stores in Republika Srpska 



Bingo today 

 

•More than 170 retail stores across B&H 

•More than 5000 employees 

•Bingo is the largest domestic retail chain in B&H 



Social Responsiblity 
  

 

• Being socially responsible company in all business segments 

• Establishing cooperation and partnership with EBRD         

•  Energy efficiency and renewable resources projects Introducing customers with 
intentions and social responsibility  activities  

•Providing humanitarian aid 

• Providing aid to socially unprivileged  excluded members of our society  

•2014 award "The best friend of SOS Kinderdorf BH"  

•Raising environmental awareness  

•Being proud co-owner of non-profit organization for packaging management  " Eko 

život "  



Our goal 
 

Our goal is to become the absolute retail chain 
leader in BiH and to become available to 
everybody across the country.  Through 
promotion of domestic products and socially 
responsible activities, offer of pleasant store 
interior and the lowest prices in region, we want 
to become the most desirable shopping place in 
BiH. 



Activities done in 2015: 

• New concept called Bingo Plus : 3 new retail 
stores  

• Implementation of acquisition of CDEB Interex 

• 24 new retail stores 6 new retail stores of Tuš 
Trade doo  and re-employment of previous 
employees 











The main challenges in 2015: 

• Countiuation of negative trends in the market 
of final consumption 

• The negative effect of rapid consolidation of 
the market by strengthening B and C customer 
segments  

• Profitability pressure through pricing policy of 
B and C customer segments 



Activities Planned for 2016: 

• Rebranding of older retail stores  

 

• Bingo City Center (One of the most crucial 

projects in BiH) 

 

• More than 200 new employees 







Thank you for your attention! 
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