Tisková zpráva
C&A rozšiřuje své elektronické podnikání: Nový online shop pro dalších jedenáct zemí




Evropský e-shop je v anglickém jazyce s pevnými cenami, jednotnou měnou a
standardizovanou nabídkou
Rozsah aktivit e-commerce se více než zdvojnásobil z devíti zemí na dvacet
Tato platforma otevírá nové trhy

Dusseldorf, Německo - 22.března 2018 – Společnost C&A posiluje své zaměření na podnikání
v oblasti elektronického obchodu uvedením evropského online shopu od začátku března.
"Internetový obchod je dalším velkým krokem k rozšíření našich aktivit online," říká Dr.
Andreas Hammer, Director E-Commerce Europe. Díky nové platformě může společnost C&A
více než zdvojnásobit dosah online aktivit z devíti na dvacet zemí.
Mezi dalších jedenáct zemí patří Česká republika, Slovensko, Chorvatsko, Portugalsko,
Rumunsko, Slovinsko a Maďarsko, kde již C&A své prodejny má. Online shop funguje rovněž
v Dánsku, Finsku, Řecku a Švédsku, kde společnost své zastoupení nemá. „Víme, že mnoho
lidí z těchto zemí lituje, že nemohou objednávat naší módu online. Nový evropský e-shop je
pro ně dobrou zprávou“, vysvětluje Dr. Hammer.
Nabídka pro každého
Nový evropský online shop je standardizovanou anglickou platformou pro zákazníky z
jedenácti zemí. Všechny ceny jsou uváděny v eurech bez ohledu na lokální měnu. "Platforma
si právem zaslouží název "evropský online obchod ". Bez ohledu na to, ze které země zákazník
pochází, nabídka i ceny jsou zcela totožné.“
Společnost C&A v současné době provozuje internetový obchod v následujících devíti zemích
v příslušném národním jazyce: Belgii, Německu, Francii, Itálii, Nizozemsku, Rakousku, Polsku,
Švýcarsku a Španělsku. Pro zákazníky těchto nabídek online se nic nezmění. Mohou
pokračovat v používání online nabídky jako obvykle v lokálním jazyce.

O C&A Europe
S více než 1 500 obchody v 18 evropských zemích a více než 35 000 zaměstnanci je C&A Europe jednou z
předních módních maloobchodních firem v Evropě. C&A Europe vítá více než dva miliony návštěvníků denně a
nabízí kvalitní módu za dostupné ceny pro celou rodinu. Kromě našich evropských obchodů má společnost C&A
také své zastoupení v Brazílii, Mexiku a Číně.
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