UN PRIETEN APROAPE DE TINE!

Protejează-ți și crește-ți
afacerea alături de noi!

Devino partener Carrefour, francizorul
No.1 în comerțul alimentar din Europa!

Un brand internațional
cu o abordare locală!

l Franciza Grupului Carrefour se bucură de o prezență puternică în Europa,

numărând peste 6.159 de magazine:

franciza carrefour în europa
Țara

Magazine

Franța

3.868

Italia

853

Spania

60

Belgia

619

Grecia

595

Polonia

400

l Magazinul

propune o sortimentație de produse care vine în
întâmpinarea dorințelor clienților noștri

l

este o garanție de excelență pe piața românească

Referința în comerțul de proximitate:
l

Experiența unui grup internațional

l

Dinamismul unei mărci lider în România

l

Concept adaptat așteptărilor fiecărui comerciant

Gândim global, acționăm local!

Organizarea multiformat a Grupului Carrefour ne dă
posibilitatea să răspundem tuturor așteptărilor tale:
l
l
l

Optimizarea suprafeței de vânzare
Excelența în oferta de produse proaspete
Concept modern de comerț

+

Sortimentație bogată,
adaptată la nevoile dvs.
cu un număr de produse
cuprins între
1.000 și 4.000.

Experiența noastră în comerț îți oferă:
l
l
l

l

Cea mai eficientă soluție de amenajare
Cea mai bună sortimentație
P
 roduse Marca Proprie Carrefour:
aceeași calitate ca mărcile cunoscute, dar
la prețuri cu minimum 30% mai mici
O formare continuă a echipelor tale

Un concept de magazin modern și inovator:
l

O ambianță plăcută, magazine luminoase și accesibile pentru client.

l

Un sortiment larg de produse, atent selecționate și permanent reînnoite.

l

Echilibru între prețul cel mai mic, marca Carrefour și mărcile naționale.

l

Garanția calității și a securității alimentare.

l

Sistem de încasare rapid și eficient.

l

Cel mai bun raport calitate - preț.

+

Program extins de funcționare :

Magazinul Express este parte din viața comunității
în care funcționează, fiind aproape de client
în fiecare moment al zilei.

Avantajele clienților:
1. Cumpărături aproape de casă !
2. Produse marca proprie Carrefour:
economisești și ai și calitate !
3. Timpul e prețios! Poți să-ți faci
cumpărăturile rapid, într-un cadru
agreabil:
L-V: 7:00 - 21:00
S-D: 7:00 - 19:00 !
4. Diversitate și calitate !
5. Ne aprovizionăm zilnic cu fructe și
legume proaspete și savuroase !

+

Contact: express_romania@carrefour.com
Disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7!

Experiența și suportul nostru alături de tine, în
fiecare zi, pentru a-ți proteja și crește afacerea:

Suntem, pas cu pas, lângă tine, cu:
un consilier de franciză, dedicat ție și
afacerii tale
l un sistem logistic performant și flexibil
l 
echipa Carrefour care negociază cele
mai bune prețuri pentru tine
l 
experții noștri, care sunt alături de
tine pentru a te ajuta în toate domeniile
(financiar, juridic, tehnic, etc.)
l 

Te ajutăm să:
l
l
l
l

vinzi mai mult și mai bine
crești traficul de clienți
fii competitiv
ai o gestiune corectă

Carrefour investeste în afacerea ta,
astfel încât aceasta să prospere!

Partenerul nostru este proprietarul
unui magazin deja funcțional, care
își dorește consolidarea afacerii
sale.
Carrefour investește în afacerea ta!

Express înseamnă:
l magazin de proximitate
l s uprafață de vânzare între
50 – 400 m2
l s ortimentație de minim
1.000 produse
l ambianță modernă și plăcută
l s ervicii suplimentare pentru clienți
Succesul este garantat de:
l f orța celui mai apreciat brand
de pe piața românească
lp
 arteneriat, însă fără a limita
libertatea ta de acțiune
lc
 ondiții transparente și
echitabile de cooperare
l concept comercial modern

Pentru detalii, te rugăm să ne contactezi:
CARREFOUR ROMÂNIA, B-dul. Timișoara, nr. 26 Z,
Clădirea Anchor Plaza, etaj 8, Sector 6,
Cod 061331 - București
Tel. : 0040 21 206 74 00
E-mail: express_romania@carrefour.com
Pentru mai multe informații, accesează

