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Braşov, 26 februarie 2010– Dedeman, cel mai mare retailer de materiale 
de construcţii şi pentru amenajări interioare de tip DIY, cu capital 100% 
românesc, deschide un nou  magazin, în Bd. Griviţei, nr. 1T.  
 
Inaugurarea celui de-al 17-lea magazin Dedeman, în Braşov, reprezintă 
finalizarea cu succes al primului proiect prevăzut în planul de investiţii stabilit 
pentru anul 2010. De asemeni, se înscrie între obiectivele strategiei de 
dezvoltare a reţelei la un număr de 30 magazine până în 2015. 
 
Deschiderea magazinului Dedeman Braşov a implicat o investiţie de aproximativ 
16 milioane euro. Acesta este amplasat pe un teren de 45.000 mp, având cea 
mai mare suprafaţă de vânzare - 17.700 mp din întreaga reţea Dedeman. 
Magazinul oferă spre comercializare peste 45.000 de produse acoperind cererea 
pentru: materiale de bază în constructii, gresie si faiantă, instalatii termice, 
instalatii sanitare, instalatii electrice, mobilă, decoratiuni interioare, accesorii 
auto, electrocasnice şi electronice, utilaje, scule şi accesorii, produse pentru 
grădină. 
 
Pentru piaţa muncii din Braşov, deschiderea noului magazin Dedeman a 
reprezentat o oportunitate oferind posibilitatea angajării a peste 200 de 
persoane.  
 
Pe o piaţă competitivă, Dedeman se bazează pe întreaga echipă pentru oferirea 
de servicii excelente adaptate exigenţelor tot mai ridicate ale clienţilor şi în 
acelaşi timp justificate. Printre serviciile de calitate care însoţesc şi completează 
cumpărăturile pe care clienţii le fac în reţeaua de magazine Dedeman se numără 
servicii de livrare a mărfurilor la domiciliu, consultanţă gratuită, închirieri scule, 
service în garanţie şi postgaranţie pentru centrale termice şi scule electrice, 
proiectare băi şi bucătării. 
 
“ Deschidem un nou magazín Dedeman, în Braşov, într-o perioadă de recesiune 
economică ce oferă provocări, planurile de extindere rămânând neschimbate. 
Prin seriozitate, pasiune şi profesionalism, dedicaţi planurilor clienţilor noştri, 
angajamentele noastre au finalitate. La sfârşitul anului 2010 vom avea 20 de 
magazine în cadrul reţelei Dedeman.” Dragoş Pavăl - Preşedinte. 
 
Dedeman SRL a atins în 2009 obiectivul propus privind menţinerea cifrei de 
afaceri la nivelul celei din 2008. Pentru anul 2010, prin finalizarea celor patru 
proiecte propuse – Braşov, Craiova, Arad şi Timişoara, Dedeman estimează o 
creştere a cifrei de afaceri cu 15 %, în euro. 
 

Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români. Din 1992, pe parcursul a 
peste 17 ani de activitate, au dezvoltat o reţea de 17 magazine, cu peste 3500 angajaţi, 
ţintind poziţia de lider pe piaţa retailului de materiale de construcţii şi pentru amenajări 
interioare de tip <Do-it-yourself>. 


