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Acțiuni
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Evenimente importante de raportat: Deschiderea Agroland Mega Năvodari
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. anunță investitorii despre deschiderea Agroland Mega
Năvodari, situat in Năvodari, strada Constanței nr.40A, județul Constanta.
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Compania Agroland (indice bursier AG) continuă procesul accelerat de extindere a
magazinelor Mega cu Agroland Mega Năvodari, deschis ca urmare a investițiilor în curs de
aproximativ 100.000 euro, fără stocuri de marfă,. Reprezentanții Agroland estimează că,
până la finele lui 2021, noul magazin va fi tranzitat de peste 18.000 de persoane. Agroland
MEGA Năvodari este cea de-a noua unitate de acest tip deschisă de companie în 2021, la nivel
național, urmând inaugurărilor din Afumați, Vaslui, Târgu Secuiesc, Sfântu Gheorghe,
Craiova, Mogoșoaia, Bolintin-Vale și Lugoj . Conceptul a fost lansat în urmă cu patru ani, este
unic în țară și vizează un segment al populației care simțea nevoia unui supermarket cu
produse pentru grădină, îngrijirea animalelor de companie și hobby farming. Magazinele
MEGA au o suprafață mai mare cu 300% decât magazinele Agroland tradiționale și o ofertă
foarte diversificată.
Agroland MEGA Năvodari se află situată in Năvodari, strada Constanței nr.40A, județul
Constanța și ocupă o suprafață de aproximativ 500 mp, amenajarea noii unități a durat șase
săptămâni, iar clienții vor avea la dispoziție 3.500 de produse, din gamele deja consacrate:
(1) produse pentru grădină, printre care material săditor, fertilizanți și echipamente pentru
întreținere; (2) produse destinate animalelor de companie, de la hrană, la suplimente, jucării
și diferite accesorii; (3) produse pentru hobby farming, precum și alte produse utile în casă
și gospodărie.
Redăm declarațiile lui Horia Cardoș, fondator și Director General al rețelei Agroland, cu
privire la strategia pentru anul 2021: „Ne-am propus ca 2021 să fie anul MEGA, atât din
perspectiva importanței realizărilor cât și a numărului de inaugurări ale acestui tip de
unități. Vrem să ajungem la clienții noștri din toate marile orașe ale țării și avem ca țintă
periferiile și comunitățile din proximitatea aglomerărilor urbane, unde există densitate
ridicată a populației și cartiere de case. Astfel, din aceste puncte de vedere, Năvodari este
ideală pentru Agroland MEGA și avem convingerea că oamenii care locuiesc în zonă vor fi
foarte de bucuroși că am venit atât de aproape de ei”.
Odată cu această inaugurare, rețeaua de magazine MEGA a Agroland a ajuns la 14 unități.
Potrivit lui Horia Cardoș, planurile de dezvoltare pentru 2021 includ continuarea extinderii
în restul țării. Astfel, la nivel național, sunt programate încă trei deschideri în Sibiu, Bârlad și
Balș.

Director general,
HORIA-DAN CARDOȘ
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