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Flamingo International a obținut rezultate peste așteptări în 2007 
 

Grupul Flamingo International și-a depășit estimările făcute în cel del-al treilea trimestru al 
anului trecut, realizând o cifră de afaceri de 171 milioane euro (fără TVA) și un profit de 0.5 

milioane euro în 2007  
 
 

București, 23 ianuarie 2008: Flamingo International, unul dintre cei mai importanți retaileri de IT&C, 
eletronice și electrocasnice din România declară, conform datelor preliminare, un profit de 0.5 milioane 
euro în 2007, ca rezultat al succesului înregistrat în procesul de restructurare și consolidare a afacerilor 
derulat anul trecut.  
 
Cifra de afaceri înregistrată de companie anul trecut s-a situat la 171 milioane euro (fără TVA), cu peste 9 
milioane mai mult decât cifra bugetată de către reprezentanții Grupului Flamingo International pentru 
2007.  
 
Aceste rezultate demonstrează faptul că Grupul și-a îndepinit angajamentele de la începutul anului trecut, 
cel mai important fiind acela că Flamingo International va deveni o companie profitabilă până la finalul 
anului 2007. Rezultatele pozitive au fost înregistrate încă din trimestrul al patrulea al anului trecut și vor fi 
menținute și îmbunătățite în 2008.  
 
“Grupul Flamingo International a finalizat procesul de restructurare și consolidare a companiei în 2007, iar 
anul acesta se va concentra în totalitate asupra business-ului său central, fiind pregătit pentru dezvoltarea 
din 2008. Rezultatele raportate dovedesc faptul că deciziile luate în 2006 și 2007 au fost cele mai bune 
pentru evoluția companiei, ele reprezentând o bază solidă pentru creșterea profitabilă a Grupului în 
viitor,” a declarat Jiri Rizek, CEO Flamingo International.  
 
Anul trecut Flamingo International s-a concentrat asupra consolidării liniei principale de business pe piața 
locală și pe extinderea rețelei Flanco World, prin deschiderea a 10 magazine de suprafață mare în cele 
mai importante regiuni ale țării. Compania a început, de asemenea, implementarea unor politici de 
“customer satisfaction”, prin care își propune să ofere clienților săi servicii la cele mai înalte standarde de 
calitate.  
 
Anul acesta compania intenționează să își consolideze poziția pe piața de retail electronic și electrocasnic 
și să își mențină poziția de lider pe segmentul de retail IT&C.  
 
 
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 
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magazinelor tradiţionale Flanco şi Flamingo Computers. În prezent există 18 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.  
 
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.   
 
 

 


