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Flamingo International se orientează către o politică bazată pe vânzări directe 

 
Prin tranzacţia efectuată, Asesoft Distribution preia componenta de vânzări indirecte de 

distribuţie a Flamingo International    
 
 
Bucureşti, 23 martie 2009: Flamingo International, al doilea retailer de produse electronice, electrocasnice 
şi IT&C de pe piaţa din România, anunţă direcţionarea unui număr de contracte de distribuţie indirectă 
deţinute de către Flamingo Distribution Center, Divizia de Distribuţie a Grupului, către Asesoft Distribution.  
 
„Prin această tranzacţie avem ca scop concentrarea grupului nostru către vânzarea directă orientată spre 
clienţii finali, atât prin retail, cât şi prin contracte corporate de dimensiuni mari. Astfel, ne vom orienta cu 
precădere asupra segmentului de piaţă unde am alocat cele mai mari investiţii de extindere în ultimii trei 
ani, respectiv conceptul de retail de suprafaţă mare, precum şi vânzările directe către corporaţii sau 
proiecte de infrastructură”, a declarat Jiri Rizek, CEO Flamingo International.  
 
„Încheierea parteneriatului cu Flamingo International reprezintă un pas foarte important, care va asigura 
stabilitatea afacerii noastre pe termen mediu şi lung, mai ales datorită relaţiilor foarte bune pe care 
reprezentanţii Flamingo le-au avut în zona de clienţi şi furnizori. Prin această achiziţie vom reuşi să ne 
creştem businessul anul acesta, chiar dacă piaţa va scădea, deci suntem în grafic cu îndeplinirea 
obiectivelor”, a declarat Iulian Stancu, Director General Asesoft Distribution. 
 
„Acest transfer de contracte de distribuţie indirectă, vine nu doar în beneficiul celor două părţi implicate, ca 
un pas necesar în consolidarea pieţei de profil, dar şi în beneficiul clienţilor noştri, respectiv cei ai Asesoft 
Distribution, care vor fi deserviţi în continuare prin oferte specializate. Alături de vânzările clasice, 
dezvoltăm şi componenta on-line www.eflamingo.ro adresată atât utilizatorilor individuali cât şi firmelor”, a 
declarat Dan Topală, Managing Director Wholesale Flamingo International.   
 
„Trebuie să subliniem faptul că pentru dezvoltarea afacerii Asesoft Distribution aveam nevoie de o creştere 
a gamei de produse, dar şi a numărului de clienţi adresaţi. Dezvoltarea Asesoft Distribution s-a axat pe 
vânzări indirecte, prin care produsele ajung la utilizatorii finali prin intermediul unei reţele de parteneri. Ca 
urmare, consolidarea în cadrul Asesoft a vânzărilor Flamingo de acest tip este un demers care continuă 
direcţia noastră de creştere”, a declarat Răzvan Ziemba, Director Executiv Asesoft Distribution. 
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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.  
 
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.    
 
Despre Asesoft Distribution: 
 
Asesoft Distribution a încheiat anul 2008 cu o cifră de afaceri de 127 milioane USD, în creştere cu 22% 
faţă de anul anterior, iar pentru 2009 îşi propune afaceri de 130 milioane USD.  Compania de distribuţie IT 
are o bază de clienţi formată din peste 1.000 reselleri activi şi este furnizor important al reţelelor de retail 
locale.  Asesoft Distribution are în portofoliu o gamă de produse completă, reprezentând furnizori de top ai 
industriei IT: AMD, Asrock, APC, BitDefender, Creative, Dell, Delux, D-Link, Elixir, Galaxy, Genius, 
Gigabyte, HIS, Horizon, Intel, Kingston, Kingmax, LG, LITE-ON, Microsoft,  PQI, Samsung, Seagate,  
Western Digital.  
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