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Vânzările Grupului Flamingo  
au crescut cu 38% în primul trimestru din 2008 față de perioada similară din 

2007  
 

Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 170 milioane RON în primele trei luni ale anului, având un 
ritm de creștere cu peste 23% mai mare decât cel al pieței   

 
 
București, 12 mai 2008: În primul trimestru al anului 2008, Grupul Flamingo a înregistrat o creștere a 
vânzărillor de 38%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, ritmul de creștere fiind cu peste 23% 
mai mare decât evolutia pieței.  
 
Ponderea fiecărui segment de produse în totalul vânzărilor companiei a cunoscut o ușoară modificare, 
comparativ cu primul trimestru din 2007, pe fondul unui ritm accelerat de creștere al categoriei de 
produse IT și digitale, care au contribuit cu 57% la vânzările retailer-ului în trimestrul 1 din 2008, 
comparativ cu 54% în perioada similară din 2007, urmate de segmentul White Goods, cu o pondere de 
22% și Brown Goods, 21%.  
 
Categoriile de produse are au înregistrat cea mai mare creștere a vânzărilor în primele trei luni din 2008 
sunt notebook-urile, cu un avans de 460%, comparativ cu primul trimestru al lui 2007, televizoarele LCD, 
250% și televizoarele tip plasmă, 190%.  
 
Grupul Flamingo a raportat vânzări totale în valoare de peste 170 milioane RON în primele trei luni ale lui 
2008, comparativ cu aproximativ 121 milioane RON, valoare înregistrată în perioada similară a lui 2007.  
Creşterea valorii cifrei de afaceri s-a reflectat în indicatori precum EBITDA (care a înregistrat o creștere cu 
5,6 mil RON, în comparaţie cu primul trimestru 2207) şi rezultatul net  (o valoare cu 7,2 mil RON peste 
valoarea înregistrată în 2007). 
 
“Evoluția companiei a fost una foarte bună în primele trei luni ale acestui an, depășind previziunile 
noastre inițiale. Rezultatele obținute în acest trimestru ne indică faptul că grupul va avea o evoluție mai 
bună decât am estimat și că la finalul anului ne putem aștepta chiar la un profit mai mare decât cel 
anunțat anterior,estimat la un nivel de peste 9 milionane RON” declară Jiri Rizek, CEO al Flamingo 
International.  
 
La finalul primului trimestru din 2008, rețeaua de magazine operate de către retailer a atins un număr 
total de 118 unități, cu o suprafață netă de vânzare de 52.400 mp și 970 de angajați.  
 
La finalul lunii aprilie, Flamingo International a anunțat rezultatele financiare consolidate aferente anului 
2007, acestea indicând o creștere de 14,2% a cifrei de afaceri în 2007 comparativ cu anul precedent, 
până la valoarea de peste 585 milioane RON, și un profit net în valoare de 2,8 milioane RON, cu peste 1 
milion RON mai mult decât estimase inițial.  
 
În ceea ce privește evoluția pieței locale de retail de produse electronice, electrocasnice și IT&C, datele 
sunt, deocamdată, limitate, însă reprezentanții Flamingo International apreciază că aceasta a înregistrat o 
creștere de aproximativ 15% în primul trimestru al anului 2008, comparativ cu perioada similară a lui 
2007.  
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În perioada următoare, Grupul Flamingo se va concentra pe creșterea profitabilă a business-ului, 
orientându-se spre dezvoltarea oportunităților pieței, în conformitate cu nevoile clienților săi. Astfel, în a 
doua jumătate a anului, compania va lansa noul concept de magazine Flamingo Computers de suprafață 
mare și va continua dezvoltarea platformei de e-commerce, www.eflamingo.ro.  
 
Având în vedere evoluția de până în prezent a companiei, reprezentanții Flamingo International estimează 
că anul acesta cifra de afaceri a grupului poate atinge 758 milioane RON, o valoare cu aproximativ 30% 
mai mare comparativ cu 2007.   
 
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 unul 
dintre liderii 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 Flanco şi Flamingo Computers. În prezent există 20 locaţii Flanco World în cele 
mai importante regiuni de retail ale țării.   
 
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.  
 
Înființat în anul 2002, FDC (Flamingo Distribution Center) este liderul segmentului de distribuție de 
componente IT din România, incluzând, în portofoliul său, 100 de vendori și 5000 de repere, cuprinzând 
tot ceea ce este esențial în termenii distribuției de componente IT&C și Audio-Video pe piața locală.   
 
Din anul 2005, compania Flamingo International este cotată la Bursa de Valori Bucureşti, devenind astfel 
prima şi singura companie din industrie prezentă pe piaţa de capital.    
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