Comunicat de presă
Data: 23.08.2013
Subiect: Dedeman deschide pe 30 august, la Piteşti, cel de-al 33-lea
magazin al reţelei naţionale
Pagini: 2

Contact Relaţii Publice: Otilia Iosub
Tel: 0740 090 619
Email: otiliaiosub@dedeman.ro

Bacău, 23 AUGUST 2013 – Dedeman, lider naţional în retailul
materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare, cu capital
100% românesc, deschide vineri 30 august, magazinul din Piteşti, cel
de-al 3-lea din planul de investiţii pentru 2013.
Investiţia de la Piteşti, care duce reţeaua Dedeman la un număr de 33 de
magazine, are o valoare de 14 milioane de euro şi a fost finalizată la 2 luni
după deschiderea magazinului din Miercurea Ciuc.
Situat pe Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 158, magazinul are o suprafaţă
construită de 13.700 mp. Pentru că respectăm timpul clienţilor noştri,
magazinul are un acces facil, peste 350 de locuri de parcare, suficiente case de
marcat şi este dotat cu infrastructura necesară pentru livrarea la domiciliu a
cumpărăturilor.
Pentru a face cele mai bune alegeri pentru planurile lor de construcţie,
renovare sau amenajare a casei şi grădinii, clienţii din Piteşti vor beneficia de
consilierea de specialitate a unei echipei de angajaţi care numără 180 de
persoane.
“Succesul in retail vine atunci când nu te opreşti niciodată să încerci să
depăşeşti aşteptările clienţilor tăi. Ambiția noastră este de a oferi permanent şi
piteştenilor cea mai nouă şi largă gamă de produse, la cele mai mici preţuri în
fiecare zi, susținută cu cele mai bune servicii”, Dragoş Pavăl – Preşedinte.
Odată cu deschiderea noului magazin Dedeman, piteştenii vor avea la
dispoziţie o gamă extinsă de produse de bricolaj, pentru construcţii, amenajări
şi grădină, totalizând peste 45.000 de articole. Astfel, vor obţine, în scurt timp
şi la cel mai bun raport calitate/preţ soluţiile ideale pentru toate planurile lor de
îmbunătăţire a confortului.
Gama de produse comercializate în magazinul Dedeman Piteşti cuprinde
articole precum: materiale de bază în construcţii, gresie şi faianţă, instalaţii
termice, instalaţii sanitare, instalaţii electrice, mobilă, decoraţiuni interioare,

electrocasnice şi electronice, utilaje, scule şi accesorii şi produse pentru
grădină.

Totodată, piteştenii care îşi vor face cumpărăturile de la noul magazin
Dedeman se vor bucura de avantajele unei game extinse de servicii auxiliare,
precum
livrarea 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, confecţionare
perdele, retur produse.
Inaugurarea magazinului din Piteşti va fi urmată de deschiderea unui magazin
în Comăneşti, judeţul Bacău, magazin ce îl va înlocui pe cel de mici dimensiuni,
deja existent. De asemenea, pentru ultimele luni ale anului 2013 este
planificată inaugurarea unui magazin şi la Tîrgu-Mureş.

Graţie acestui ritm susţinut al extinderii reţelei precum şi consolidării
investiţiilor deja existente, compania Dedeman urmăreşte creşterea cifrei de
afaceri cu 8% faţă de anul 2012, când valoarea înregistrată a fost de 540 de
milioane de euro.

Dedeman în cifre
-

33 magazine, două centre logistice, parc auto propriu;
peste 45.000 de produse ce acoperă 11 domenii;
peste 6.300 de angajaţi;
peste 330.000 mp suprafaţă de vânzare;
între 6.000 – 18.000 mp suprafaţa unui magazin;

Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români. Începând cu 1992, pe
parcursul celor 20 ani de activitate, au dezvoltat o companie care a înregistrat un
succes constant, datorat unei strategii de business desfăşurată în jurul clientului,
cerinţele acestuia şi satisfacerea acestora fiind prioritare.

