Comunicat de presa
C&A Europa extinde magazinul online în 11 țări noi




Magazinul online va fi disponibil exclusiv în limba engleză, cu o singură monedă de
plată (euro).
Numărul țărilor cu business online crește astfel de la 9 la 20.
Magazinul online va fi disponibil și în țări fără magazine fizice C&A.

București, România [22.03.2018] – C&A își consolidează poziția pe piața de comerț electronic
prin lansarea noului magazin european online la începutul lunii martie. "Acest magazin online
reprezintă următorul mare pas în extinderea activităților noastre online" a declarat Dr. Andreas
Hammer - Director E-Commerce al C&A Europa. Cu noua platformă, C&A va dubla activitățile
sale de comerț electronic de la 9 la 20 de țări.
Cele 11 țări în care C&A Europa va dezvolta magazinul online sunt România, Croația,
Portugalia, Slovacia, Slovenia, Cehia și Ungaria – unde C&A este deja prezentă cu magazine
fizice – dar și Danemarca, Finlanda, Grecia și Suedia – țări în care compania nu este prezentă.
"Știm că mulți oameni din aceste țări regretă că nu pot comanda on-line produsele noastre.
Lansarea magazinului european este o veste bună pentru ei", a adaugat Dr. Hammer.
O singură ofertă și un singur preț pentru toți
Noul magazin online este o platformă în limba Engleză standardizată pentru clienții din cele
11 țări noi. Toate prețurile sunt cotate în euro, indiferent de moneda locală. "Platforma merită
cu desăvîrșire denumirea de magazin european: indiferent de țara din care provine clientul,
oferta și prețurile sunt complet identice".
În prezent C&A operează magazine online pe următoarele nouă piețe în limbi naționale: Belgia,
Germania, Franța, Italia, Olanda, Austria, Polonia, Elveția și Spania. Nimic nu se schimbă
pentru clienții acestor magazine online. Vor putea continua să utilizeze serviciile online ca și
până acum, în limba proprie.

Despre C&A Europa
Cu peste 1500 de magazine în 18 țări europene și mai mult de 35000 de angajați, C&A Europa este una dintre
cele mai importante afaceri de retail din Europa și întâmpină zilnic peste 2 milioane de vizitatori cu modă de
calitate, la cele mai bune prețuri, pentru întreaga familie. Pe lângă Europa, C&A este prezentă și în Brazilia,
Mexic și China.
Pentru mai multe informații accesați c-a.com/corporate

