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Flamingo International anunţă transferul magazinelor Future Shop   

 
Stoparea proiectului Future Shop face parte din strategia companiei de a se concentra 

asupra dezvoltării reţelei Flanco World şi a consolidării magazinelor tradiţionale Flamingo 
Computers şi Flanco 

 
 
Bucureşti, 19 septembrie 2007: Flamingo International anunţă stoparea proiectului Future Shop, 
transferând cele 6 unităţi pe care le mai opera sub acest concept unui nou proprietar, în cadrul 
unei tranzacţii derulate pe parcursul celui de-al treilea trimestru al anului 2007 şi preconizată a se 
finaliza în această lună.    
 
Conceptul Future Shop a fost lansat de către Flamingo International în anul 2005, din dorinţa de 
a avea un canal alternativ de comercializare a produselor din gama IT&C pe piaţa de retail 
românească, alături de magazinele Flamingo Computers. Odată cu achiziţia şi integrarea retailer-
ului Flanco, operaţiune finalizată în anul 2006, direcţiile strategice ale grupului s-au modificat 
semnificativ. Astfel, dezvoltarea conceptului Future Shop, ajuns la momentul achiziţiei Flanco la 
18 locaţii, a trecut pe plan secundar, accentul punându-se pe extinderea magazinelor de 
suprafaţă mare, operate sub denumirea Flanco World şi a consolidării reţelelor tradiţionale 
Flamingo Computers şi Flanco. 
 
În momentul tranzacţiei, lanţul Future Shop cuprindea 6 unităţi cu suprafeţe medii de 40 metri 
pătraţi, plasate în centre comerciale din Bucureşti, Craiova, Oradea, Timişoara şi Iaşi. Majoritatea 
celorlalte magazine (până la totalul de 18) au fost închise  pe parcursul anului 2006, ca parte a 
procesului de restructurare a activităţii de retail. 
 
Decizia de a stopa proiectul Future Shop a fost prevăzută în planurile de dezvoltare ale Grupului 
pentru a doua parte a anului 2007, negocierile cu potenţialii cumpărători fiind demarate încă din 
primul trimestru al acestui an.  
 
Compania care a preluat cele 6 magazine Future Shop de la Grupul Flamingo International este 
MCS Communications, parte  a unui grup mai mare de companii din care mai fac parte Hat 
România sau Boom TV. 
 
„Stoparea proiectului Future Shop a fost anunţată şi pregătită de către Flamingo International 
încă de la începutul anului, atunci când am anunţat priorităţile noastre pentru perioada imediat 
următoare - consolidarea reţelei de magazine Flanco World şi îmbunătăţirea performanţelor 
unităţilor Flamingo Computers şi Flanco. În urma unei lungi perioade de negocieri cu mai multe 
companii interesate de achiziţionarea magazinelor Future Shop, am decis că este oportun să 
încheiem tranzacţia cu MCS Communications, un jucător important pe piaţa locală de 
telecomunicaţii”, declară Jiri Rizek, CEO Flamingo International.   
 
 



 
 
Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie:                                 
Alina Chivu 
Media Relations Officer         
GSM: + 40(0)730 560 960  
Telefon/fax: +40 (0) 21 311 3003 
mailto: alina.chivu@4ace.ro 
http://www.4ace.ro 
 
În urma tranzacţiei, Grupul Flamingo International va cesiona contractele de chirie pentru 
magazinele Future Shop către MCS Communications şi va transfera în totalitate către noul 
proprietar stocul comercial şi mijloacele fixe deţinute în cele 6 unităţi. Brand-ul Future Shop va 
rămâne în portofoliul Flamingo International, putând fi reactivat în viitor dacă va apărea o 
oportunitate de dezvoltare în acest sens. 
 
Despre Grupul Flamingo International:  
 
Grupul Flamingo International activează pe piaţa din România încă din anul 1994, având ca 
principal obiect de activitate comerţul de produse IT&C, electronice şi electrocasnice, fiind în 
acest moment al doilea cel mai mare jucător de pe piaţa adresată.  
 
Strategia Grupului Flamingo constă în consolidarea poziţiei deţinute pe piaţa locală, prin 
extinderea reţelei de magazine Flanco World în toate regiunile ţării şi prin continua îmbunătăţire a 
performaţelor magazinelor tradiţionale Flamingo Computers şi Flanco. În prezent există 13 locaţii 
Flanco World în cele mai importante regiuni ale ţării, urmând ca până la finalul anului 2007 să fie 
inaugurate încă 7 noi unităţi.  
 
Reţeaua Flanco World presupune magazine cu suprafeţe de vânzare mari (1.000 m² – 3.000 m²), 
care oferă clienţilor o experienţă de cumpărare unică, prin varietatea produselor disponibile, 
precum şi printr-o gamă largă de servicii pre şi post vânzare oferite. Grupul Flamingo 
International pune un accent deosebit pe servicii de calitate oferite clienţilor săi, pornind de la 
servicii de creditare, consultanţă în vânzări şi până la servicii de întreţinere şi service.  
 
Grupul Flamingo International derulează şi implementează o amplă campanie de customer 
satisfaction, punând un accent deosebit pe training-ul de personal al magazinelor, cu scopul 
creşterii calităţii şi aptitudinilor acestuia în sensul oferirii de consultanţă pre şi post vânzare la cele 
mai înalte standarde internaţionale.  
 
Din iunie 2005, compania Flamingo International este cotată la Bursa de Valori Bucureşti, 
devenind astfel prima şi singura companie din industrie prezentă pe piaţa de capital.   
 
   


