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Baia Mare, 1 IULIE 2011 – Dedeman, lider naţional în retailul materialelor
de construcţii şi al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc,
îşi continuă expansiunea prin deschiderea, la Baia Mare, al celui de-al 24lea magazin din reţeaua naţională.
Magazinul de la Baia Mare este cel de-al treilea din planul de investiţii pentru anul
2011, fiind inaugurat la doar două luni şi jumătate după deschiderea magazinului
din Drobeta Turnu Severin.
Cu o investiţie de 12.500.000 de euro, magazinul situat pe Bulevardul Bucureşti,
nr.104, se desfăşoară pe o suprafaţă construită de 14.700 mp şi dispune de 330
de locuri de parcare.
Noul magazin Dedeman aduce şi în Baia Mare experienţa şi pregătirea angajaţilor,
calitatea produselor, serviciile adiţionale şi financiare şi cele mai bune oferte cu
care i-am obişnuit deja pe clienţii noştri din întreaga ţară.
Echipa de 181 de angajaţi le va face cunoştinţă clienţilor cu cele peste 45.000 de
produse pentru casă şi grădină, structurate în aşa fel încât să le ofere cele mai
bune soluţii la planurilor lor, indiferent că este vorba de construcţii noi, renovări
sau amenajări.
Astfel, clienţii vor avea la dispoziţie o gamă variată de materiale de bază în
construcţii, gresie şi faianţă, instalaţii termice, instalaţii sanitare, instalaţii
electrice, mobilă, decoraţiuni interioare, electrocasncie şi electronice, utilaje, scule
şi accesorii şi produse pentru grădină, la cel mai bun raport calitate-preţ.
Căminul mult visat va deveni realitate la Dedeman şi graţie serviciilor adiţionale
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.

“Deschiderea magazinului Dedeman din Baia Mare extinde acoperirea reţelei
noastre în partea de Nord Vest a ţării, unde intenţionăm să mai construim
magazine, pentru că este o piaţă dinamică şi cu potenţial ridicat. Cu fiecare
inaugurare, planurile noastre ambiţioase se concretizează, ducând astfel la
consolidarea coerentă a poziţiei noastre de lideri de piaţă”, Dragoş Pavăl –
Preşedinte.

Cu acest al treilea magazin deschis în 2011, Dedeman susţine strategia de
creştere a cifrei de afaceri cu 10% faţă de anul trecut, când, cu 21 de magazine,
Dedeman a devenit lider de piaţă, cu o cifră de afaceri de 360 de milioane de
euro.
Deschiderea magazinului din Baia Mare nu este ultima din acest an, un nou centru
comercial urmând a fi inaugurat la Alba Iulia.
Dedeman îşi doreşte să continue această expansiune, prin deschiderea a câte 4-5
magazine pe an, pentru a atinge, până în anul 2015, un număr de 40 de centre
comerciale în reţeaua naţională.

Dedeman în cifre
-

24 magazine, două centre logistice, parc auto propriu;
peste 45.000 de produse ce acoperă 11 domenii;
aproximativ 4.500 angajaţi;
246.000 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 19 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.

