
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 
 
Comunicat de presă 
 
Data: 27.05.2010 
Subiect: DEDEMAN deschide al 19-lea magazin în Arad 
 
Contact: Mărioara Dospinescu   
Email: marioaradospinescu@dedeman.ro 
 
Arad, 28 mai 2010 –Dedeman, retailer de materiale de construcţii şi pentru 
amenajări interioare de tip DIY, cu capital 100% românesc, inaugurează al 
treilea magazin din acest an. 
 
Magazinul Dedeman din Arad a implicat o investiţie de 12 milioane euro şi este amplasat 
pe un teren de 46.000 mp. Din suprafaţa totală 14.000 mp deservesc ca spaţiu de 
vânzare, magazin şi zona Drive In, pentru cele peste 45.000 de produse.  
 
Oferta Dedeman caracterizată prin varietate, calitate şi accesibilitate din punct de vedere 
al raportului calitate-preţ, acoperă cererea pentru materiale de bază în construc�ii, gresie 
�i faian�ă, instala�ii termice, instala�ii sanitare, instala�ii electrice, mobilă, 
decora�iuni interioare, electrocasnice şi electronice, utilaje, scule şi accesorii, produse 
pentru grădină. Dedeman oferă soluţii complete pentru construirea şi amenajarea casei 
de la A la Z respectiv a birourilor, alegerea aparţine clienţilor. 
 
Peste 190 de angajaţi sunt pregătiţi pentru a răspunde cât mai bine exigenţelor clienţilor 
arădeni şi pentru a le onora încrederea. 
 
Dedicat planurilor clienţilor săi, Dedeman oferă servicii de calitate care însoţesc şi 
completează cumpărăturile pe care clienţii le fac. Printre acestea se regăsesc servicii de 
livrare a mărfurilor la domiciliu, soluţii de finanţare, consultanţă gratuită, service în 
garanţie şi postgaranţie pentru centrale termice şi scule electrice, proiectare băi şi 
bucătării, mixare vopsele, comenzi speciale, ajustare perdele, retur produse. Totodată, 
dezvoltă online cel mai complet site de DIY din România comunicând esenţialul despre 
ofertele de produse, servicii şi companie fiind astfel mai aproape de clienţi. 
 
“Aradul este un centru economic important al României. Acest statut este câştigat de 
poziţia geografică a oraşului, la intersecţia unor drumuri de maximă importanţă precum 
şi, de diversitatea etnică şi religioasă a locuitorilor săi. De aceea, am decis să investim 
aici. Este prima investiţie în zona de vest a României şi credem cu tărie că va fi un succes 
pentru că suntem români, trăim aici şi cunoaştem cel mai bine nevoile clienţilor noştri. 
Dorim să devenim, în scurt timp, prima opţiune de cumpărare pentru clienţii arădeni care 
doresc să-şi construiască sau să-şi amenajeze locuinţa şi grădina, aşa cum suntem în 
fiecare oraş în care am deschis magazine. Avem o gamă de produse bine structurată şi 
adaptată nevoilor clienţilor noştri, preţuri competitive şi nu în ultimul rând, angajaţi 
dedicaţi valorilor companiei noastre, care pun în prim plan satisfacţia celor care ne trec 
pragul. Sună comun însă, chiar suntem dedicaţi clienţilor noştri şi vom dovedi prin fapte 
acest lucru.  “ Dragoş Pavăl – Preşedinte Dedeman   
            
Dedeman SRL a realizat obiectivele propuse pentru 2009, de extindere a reţelei cu patru 
magazine şi de menţinere a cifrei de afaceri la nivelul celei din 2008. În 2009 - cifra de 
afaceri realizată este de 1067 milioane lei.  
 
Pentru 2010, obiectivul privind cifra de afaceri este de creştere a acesteia cu 15%, în 
strânsă legătură cu strategia de extindere a reţelei cu alte patru magazine. Trei dintre 
acestea – Braşov, Craiova şi Arad au fost finalizate în primele cinci luni. Al patrulea 
proiect din planul investiţional urmează a fi realizat până la jumatatea celui de-al treilea 
trimestru prin deschiderea unui magazin la Timişoara. 
 

Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români. Din 1992, pe parcursul celor 18 ani de 
activitate, au dezvoltat o reţea de 19 magazine, cu aproximativ 4000 angajaţi, vizând poziţia de lider 
pe piaţa retailului de materiale de construcţii şi pentru amenajări interioare de tip <Do-it-yourself>. 
 


