
 
 
 
 
 

 
Flamingo International îşi continuă strategia de orientare a companiei 

spre profit 
 

Cel de-al doilea retailer de produse IT&C, electronice şi electrocasnice de pe piaţa 
românească îşi va orienta resursele către obiectul principal de activitate, activitatea de 
Retail din România, adopând încă un set de decizii pentru profitabilizarea companiei 

 
Bucureşti, 25 iunie 2007: Flamingo International continuă politica de orientare a companiei către 
profit, printr-un set de măsuri specifice menite să menţină direcţia de dezvoltare a grupului deja 
anunţată la sfârşitul anului trecut şi confirmată la începutul acestui an, de dezvoltare a reţelei de 
magazine de suprafaţă mare Flanco World. 
 
Măsurile de eficientizare a activităţii Flamingo International includ vânzarea parţială a activităţilor 
desfăşurate de companie la nivel internaţional, stoparea pentru moment a proiectului Future 
Shop, fără ca brandul “Future Shop” să fie transferat, şi vânzarea proprietăţilor de real-estate ale 
companiei. Toate aceste măsuri reflectă orientarea activităţii grupului către linia principală de 
business – comercializarea prin activitatea de retail şi distribuţie a produselor electrocasnice, 
electronice şi IT. 
 
După aproape opt ani de activitate la nivel internaţional, Grupul Flamingo a decis vânzarea 
subsidiarelor din Serbia şi Macedonia, tocmai pentru a orienta resursele companiei către planurile 
de dezvoltare a activităţii de retail din România. Grupul va opera in continuare prin subsidiara sa 
din Olanda ce desfăşoară în prezent activitate de distribuţie. 
  
Stoparea proiectului Future Shop este în deplină concordanţă cu scopul principal declarat pentru 
următorii trei ani: dezvoltarea conceptului Flanco World, prin deschiderea a 13 noi locaţii de acest 
tip anul acesta, însumând o suprafaţă de aproximativ 19 000 mp. Brandul “Future Shop” va  
rămâne în portofoliul Flamingo International, putând fi reactivat în viitor în funcţiile de interesele 
companiei. 
 
Grupul Flamingo a decis de asemenea să vândă proprietăţile de real estate ale companiei în 
perioada următoare, pentru a acorda întreaga atenţie activităţilor de bază ale grupului, retailul şi 
distribuţia de produse IT&C, electronice şi electrocasnice. Sunt luate în considerare câteva 
magazine de mici dimensiuni aflate în proprietatea grupului, precum şi sediul central din Otopeni 
devenit mult prea mare pentru noua structură organizaţională rezultată în urma procesului de 
restructurare şi eficientizare a activităţii. 
 
Grupul nu exclude posibilitatea încheierii în viitor a unor asocieri sau vânzări către parteneri 
strategici a activitatii de distributie, deşi în prezent nu există un plan concret pentru perioada 
imediat următoare.  
 
Compania nu are în acest moment contracte ferme de vânzare a afacerilor sau proprietăţilor 
menţionate mai sus, aflându-se în faze preliminare de tatonare şi stabilire a unor condiţii şi 
termeni de vânzare. La momentul la care acestea vor căpăta semnificaţie şi un procent rezonabil 
de realizare, piaţa va fi informată corespunzător. 
 

 



 
 
 
 
 
Toate măsurile prezentate mai sus confirmă dorinţa Flamingo International de a deveni cel mai 
competitiv jucător de pe piaţa naţională de electronice şi electrocasnice. Dezvoltarea conceptului 
Flanco World, caracterizat prin magazine cu suprafeţe generoase şi o ofertă vastă de produse 
reprezintă direcţia de dezvoltare a companiei în următorii ani, majoritatea resurselor fiind 
canalizate către această direcţie. Rezultatele restructurării companiei şi orientării acesteia către 
profit, vor fi susţinute în perioada următoare şi de o politică agresivă de dezvoltare a grupului în 
locaţii strategice. 
 
Reprezentant al Consiliului de Administratie 
Anca Liana Barbu  
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