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Grupul Flamingo continuă consolidarea operaţiunilor  
pentru a asigura o creştere profitabilă încă din 2007 

 
Flamingo International a realizat afaceri de 68 milioane euro în primul 

semestru al lui 2007 
 

Eficientizarea costurilor operaţionale, concentrarea pe operaţiunile derulate în România 
şi continuarea devoltării reţelei de magazine Flanco World, alături de îmbunătăţirea 

performanţelor magazinelor Flamingo Computers şi Flanco (proiectul Future Shop fiind 
stopat) sunt factorii care contribuie la creşterea profitabilă a Flamingo International 

începând încă din acest an 
 

Bucureşti, 9 august 2007: Grupul Flamingo International a realizat în primul semestru al anului 
2007 venituri de 68 milioane de euro. Reprezentanţii companiei se aşteaptă ca eficientizarea 
operaţiunilor să facă din Flamingo International o companie profitabilă până la sfârşitul acestui an 
Aceşti indicatori vor permite grupului să obţină rezultate mai bune faţă de cifrele bugetate la 
începutul anului în ceea ce priveşte profitul net. 
 
În deplină concordanţă cu acţiunile de consolidare a grupului, Flamingo International a decis să 
se concentreze în special pe piaţa locală, prin divizia de distribuţie şi prin cele trei reţele retail 
distincte Flanco World, Flamingo Computers şi Flanco, pe activitatea de bază a grupului, anume 
retailul şi distribuţia de produse IT&C, electronice şi electrocasnice. 
 
Activitatea de retail a grupului este orientată către dezvoltarea reţelei Flanco World şi 
îmbunătăţirea performaţelor magazinelor Flamingo Computers Flanco şi Flanco World, fapt care a 
dus la decizia firească de a stopa dezvoltarea Future Shop prin realizarea transferului celor 8 
magazine operate sub acest brand către un alt proprietar şi renunţarea la activităţile 
internaţionale desfăşurate de Flamingo International.  
 
În ceea ce priveşte piaţa de produse IT&C, electronice şi electrocasnice, prima parte a anului 
2007 nu a înregistrat o creştere semnificativă faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în ciuda 
celor două puncte de vânzări maxime din martie-aprilie (perioada Paştelui) şi mai-iunie 
(echipamente de aer condiţionat). 
 
O creştere importantă a pieţei este aşteptată începând cu cel de-al treilea trimestru al lui 2007, 
cu efecte semnificative în ultimele trei luni ale anului. Procentul de creştere estimat pentru 
întregul an este de aproximativ 15% faţă de 2006, piaţa urmând să atingă o valoare de 
aproximativ 1 miliard de euro, cifră în conformitate cu previziunile Flamingo International de la 
începutul anului. 
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“Consolidarea grupului realizată la începutul acestui an ne va ajuta în obţinerea unei creşteri 
profitabile a business-ului, care ne va permite să alocăm energie şi resurse dezvoltării reţelei 
Flanco World, care va deveni, la maturitate, una dintre cele mai eficiente linii ale afacerii noastre. 
Ne aşteptăm la rezultate din ce în ce mai bune în a doua parte a anului şi în special în trimestrul 
patru, atunci când estimăm o creştere importantă a retailului de produse It&C, electronice şi 
electrocasnice.” a declarat Jiri Rizek, CEO Flamingo International.  
 
Extinderea reţelei Flanco World, cu încă 10 noi locaţii până la sfârşitul anului, accentul pus pe 
servicii, trainingul angajaţilor pentru creşterea valorii adăugate resimţite de clienţi, reţeaua de 
magazine specializate pentru retailul de produse It&C, structura  operaţională mult mai flexibilă 
sunt avantaje pe care Flamingo International intenţionează să le folosească pentru creşterea 
profitabilităţii companiei până la sfârşitul anului.   
 
Despre Grupul Flamingo Internaţional 
Grupul Flamingo International derulează activităţi de retail şi distribuţie, produsele comercializate 
fiind din gamele IT&C, electronice şi electrocasnice. Magazinele sunt operate sub brandurile 
Flanco World, Flamingo Computers şi Flanco, fiecare dintre acestea fiind specializat pe segmente 
de produse şi clienţi diferite. 
 
Reţeaua Flanco World cuprinde magazine de suprafaţă mare (1,500 – 3,000 mp), amplasate în 
oraşe mari şi medii, în centre de retail uşor de accesat de către clienţi. Primul magazin Flanco 
World a fost lansat în noiembrie 2005, în Braşov, iar în prezent există 12 magazine Flanco World 
în toată ţara, ultimul fiind Flanco World Turda, deschis astăzi. 
 
Lanţul de magazine Flamingo Computers, cu cele peste 45 de locaţii existente în România, este 
liderul pieţei locale de IT&C, deţinând primul loc pe piaţa calculatoarelor pentru al 4-lea an 
consecutiv, cu o cotă de piaţă de 13,1% pentru 2006, în creştere cu 18,5% faţă de anul 2005. 
 
Clienţii pot găsi în magazinele grupului tehnologii şi produse de ultimă generaţie, atât din gama 
IT şi electronice cât şi din segmentul de entertainment, precum varietate foarte mare de console 
şi jocuri. De asemenea, aceştia beneficiază de consultanţă în alegerea produselor potrivite, a 
celor mai bune soluţii de cumpărare şi a celor mai eficiente şi accesibile sisteme de vânzări în 
rate, asigurând, în plus, servicii post-vânzare, precum transportul şi instalarea gratuită. 
 
Din iunie 2005 compania Flamingo International este cotată la Bursa de Valori Bucureşti. 
 
 
  
 
  
 
  


