Sporočilo za javnost
C&A razširja e-poslovanje: Nova spletna trgovina za enajst držav




Evropska trgovina v angleškem jeziku z doslednimi cenami, enotno valuto in
standardizirano ponudbo.
Obseg spletne trgovine se je več kot podvojil, iz devet na dvajset držav.
Platforma odpira nove trge

Dusseldorf, Nemčija [22.03.2018] - C&A krepi svojo osredotočenost na e-poslovanje s svojo
novo Evropsko spletno trgovino, ki se bo odprla v začetku marca. "Dodatna spletna trgovina
je naš velik korak k širjenju spletnih dejavnosti.", je dejal Andreas Hammer, direktor etrgovinskih dejavnosti za Evropo. Z novo platformo lahko C&A več kot podvoji doseg svojih etrgovinskih dejavnosti iz devet na dvajset držav.
Med dodatnih enajst držav spadajo Slovenija, Hrvaška, Portugalska, Romunija, Slovaška,
Češka in Madžarska, kjer ima C&A že svoje poslovalnice. Spletni nakupi pri C&A bodo mogoči
tudi na Danskem, Finskem, v Grčiji ter na Švedskem, kjer družba ni zastopana. "Zavedamo
se, da si veliko ljudi želi, da bi jim nudili spletno prodajo naših artiklov. Začetek nove spletne
trgovine je zanje super novica.", je pojasnil Dr. Hammer.
Ponudba za vse
Nova evropska spletna trgovina ima angleško platformo, ki se bo uporabljala za stranke
enjastih držav. Vse navedene cene so v evrih, ne glede na lokalno valuto. "Platforma si zasluži
ime 'EU Shop': Ni pomembno iz katere države je stranka, ponudba je za vseh enajst držav
popolnoma enaka." C&A ima trenutno spletne trgovine v lokalnih jezikih na devetih trgih:
Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Švica in Španija. Za stranke
teh spletnih trgovin se ne bo spremenilo nič. Spletno ponudbo lahko še naprej uporabljajo kot
do zdaj, v svojem jeziku.
O C&A Evropa
Z več kot 1,500 poslovalnicami v 18 državah po vsem svetu in približno 35,000 zaposlenimi, predstavlja C&A
Evropa vodilno trgovsko podjetje na drobno v Evropi. C&A Evropa vsakodnevno pozdravi več kot dva milijona
strank, katere oskrbuje z oblačili dobre kvalitete po ugodnih cenah. C&A je poleg Evrope prisoten tudi v Braziliji,
Mehiki in na Kitajskem.
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