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C&A angajează agenția Razorfish pentru a aborda un
nou design al imaginii online
9 mai 2013 – Düsseldorf: C&A a semnat cu agenția de creație Razorfish privind o nouă
abordare pe parte de web. Principalul scop al agenției este să sprijine C&A în
transformarea la nivel virtual a brand-ului, de la modul de prezentare a tendințelor în
modă până la livrarea articolelor la clienții finali. Cu ajutorul tehnologiei de ultimă
generație se va face o ofertă digitală de valoare clienților C&A, care le va da posibilitatea
să acceseze rapid și simplu toate informațiile relevante și vor fi capabili să se
concentreze pe propriile interese. Noul univers digital C&A va cuprinde informații
despre brand, oferte de modă, activități la nivel de Corporate Social Responsability și
zona de comerț electronic, toate pe o singura platformă.
Cu această schimbare completă a website-ului, compania C&A dorește să optimizeze
ofertele online pentru clienți. Noua platformă va fi accesibilă cu ajutorul multiplelor
device-uri, astfel încât să îndeplinească cerințele clienților, potrivit propriilor
necesități. “Prezența noastră inovativă online le va oferi clienților perspective
surprinzătoare,” declară Thorsten Rolfes, Șef Corporate Communications C&A Europe.
Razorfish s-a evidențiat dintre câteva agenții importante din Europa și Marea Britanie.
“Razorfish a rezonat la viziunea noastră privind universul digital C&A în relație cu
clientul, cu o structură clară și o navigare ușoară pentru utilizator. Au experiență,
creativitate și know-how tehnic pentru a prezenta optim brand-ul nostru puternic pe
internet,” declară Bart Brenninkmeijer, Chief Brand Officer și membru în board-ul
executiv la nivel european al C&A Europe.
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Despre C&A Europe:
Are în jur de 1,600 magazine în 20 țări europene și peste 37,500 angajați, C&A Europe este
unul dintre cei mai importanți jucători de retail pe piața de fashion din Europa. C&A Europe
este parte a Cofra Holding AG.
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