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Bistriţa, 13 SEPTEMBRIE 2012 – Dedeman, lider naţional în retailul
materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare, cu capital 100%
românesc, deschide vineri, 14 septembrie, magazinul din Bistriţa, cel deal 30-lea la nivel naţional şi al 4-lea inaugurat in acest an.
Situat pe strada Sigmirului nr.20, în zona industrială a oraşului, magazinul
Dedeman Bistriţa se desfăşoară pe o suprafaţă de peste 12.000 mp.,
încadrându-se în categoria magazinelor de suprafaţă medie ale reţelei.
Valoarea investiţiei Dedeman din Bistriţa este de 10 milioane de euro, iar
deschiderea acestei noi unităţi vine la aproximativ 2 luni de la inaugurarea
magazinului din Slatina.
“Suntem încântați să deschidem magazinul nostru cu numărul 30: este un motiv
de bucurie dar şi de sărbătoare, mai ales că acest lucru se întâmplă la 20 de ani
de la înfiinţarea firmei. Ne concentrăm în continuare energiile pe extindere şi pe
identificarea permanentă de noi soluţii pentru a creşte gradul de satisfacţie al
clienţilor nostri”, Dragoş Pavăl – Preşedinte.
Pentru a putea răspunde cât mai eficient nevoilor bistriţenilor, pentru echipa
noului magazin au fost recrutate 178 de persoane, care au trecut printr-un
amplu program de pregătire şi specializare. Astfel, aceştia vor fi mereu la
dispoziţia clienţilor cu sfaturi competente pentru a-i ajuta să facă cele mai bune
alegeri pentru toate planurile de construcţie, renovare sau amenajare.
De altfel, oricare ar fi planurile lor, bistriţenii vor găsi la Dedeman cele mai bune
soluţii şi produse de calitate, având la dispoziţie peste 45.000 de articole din
domenii 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, pentru a-i feri pe clienţii noştri de stresul sau neplăcerile pe care le
poate cauza construcţia sau renovarea locuinţei, Dedeman le vine în ajutor cu o
serie de servicii auxiliare care transformă aceste activităţi într-o experienţă cât
mai plăcută, fără risipă de timp sau de bani. Astfel, clienţii noştri beneficiază de:
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.

Magazinul din Bistriţa este cel de-al patrulea inaugurat anul acesta, după
magazinele din Constanţa (al doilea magazin Dedeman din judeţ), Râmnicu
Vâlcea şi Slatina.

Până în 2015, Dedeman are ca target dezvoltarea reţelei naţionale până la un
total de 45 de magazine, iar pentru anul în curs compania şi-a propus creşterea
cifrei de afaceri cu 10% faţă de 2011, când aceasta a depăşit două miliarde de
lei.

Dedeman în cifre
-

30 magazine, două centre logistice, parc auto propriu;
peste 45.000 de produse ce acoperă 11 domenii;
peste 5.600 de angajaţi;
peste 310.000 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.

