KiK deschide primul magazin din Maramureș, la Sighetu Marmației
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Retailerul vestimentar KiK, unul dintre cei mai importanți discounteri de îmbrăcăminte din
Germania, cu o reţea de peste 3.500 de magazine în Europa, anunţă lansarea primului magazin
din județul Maramureș, în Sighetu Marmației.

Deschiderea pentru public a magazinului are loc miercuri, 7 noiembrie, de la ora 9.00. Clienții
sunt așteptați cu reducere de 10% la toate produsele din magazin, în zilele de 7 și 8 noiembrie.

Cu o suprafaţă de vânzare de peste 700 mp, noul magazin KiK aduce vizitatorilor şi
cumpărătorilor cele mai importante concepte şi piese vestimentare ale brandului pentru femei,
bărbaţi şi copii, alături de accesorii, cosmetice, jucării, rechizite pentru școală și diverse produse
din categoria home&deco.

„Ne-am propus să ajungem cât mai aproape de clienții noștri din toate colțurile țării, cărora să
le putem oferi o gamă extinsă de produse de calitate pentru casă și întreaga familie, la prețuri
foarte bune. Echipa noastră de consultanți vânzări este bine pregătită și gata să ofere informații
și să răspundă la toate întrebările clienților”, a declarat directorul general al KiK România,
Raluca Hartmann.

Anul acesta, KiK are ca obiectiv extinderea pe plan local prin deschiderea a mai multor unităţi,
compania vizând oraşele cu peste 25.000 de locuitori. Prima inaugurare a avut loc pe 21
septembrie, la Oradea, iar următoarele oraşe în care retailerul va deschide magazine sunt
Brăila, Bistrița și Vaslui.
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Despre KiK
KiK este unul dintre cei mai mari discounteri de modă din Germania, ce deține o rețea vastă
de magazine la nivel european. Oferta de produse a brandului este reprezentată în proporție de
70% de segmentul de textile, fiind completată de alte articole non-food, precum cadouri,
accesorii, decorațiuni, jucării și articole de papetărie.

În prezent, KiK operează aproape 3.500 de magazine în Europa, dintre care 2.600 sunt în
Germania. Brandul este prezent și în Austria, Cehia, Polonia, Ungaria, Croația, Olanda,
Slovenia, Slovacia, Italia și, din 2018, și în România. Peste 25.000 de angajați contribuie la
succesul economic al KiK, care țintește extinderea rețelei la 5.000 de magazine în Europa. KiK
se numără, cu o creștere anuală de aproximativ 200 de magazine, printre companiile cu cea
mai mare expansiune din Europa.

Pentru mai multe detalii, accesați: https://www.kik.eu/ și https://www.kik.eu/ro/companie/

Counicat de presa KIK.
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