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Carrefour România şi Angst a deschis pe 29 noiembrie, al
treilea magazin în franciză :

Carrefour Express Angst Moghioros
Grupul Carrefour în România şi Angst a deschis 29 noiembrie, ora 18:00, cel de-al treilea
magazin de proximitate sub siglele Carrefour Express si Angst, la adresa Bd. Drumul Taberei, nr
44 E, sect 6, sector 5, Bucureşti.
Parteneriatul între Carrefour România şi Angst a fost lansat în premieră în România, pe 13
octombrie anul curent şi reprezintă un nou pas în strategia multiformat a Grupului Carrefour :
dezvoltarea pe formatul de proximitate.
Carrefour Express combină tradiţia şi calitatea Angst cu experienţa şi inovaţia Carrefour şi
îndeplineşte în acelaşi timp dorinţa Carrefour de a fi mai aproape de clienţi, de a aduce produsele
şi calitatea Carrefour si Angst în inima cartierelor.
Carrefour Express Angst Moghioros este cel de-al treilea magazin de proximitate din portofoliul
Carrefour, după primele două deschise în Piaţa Domenii si la 13 Septembrie.
Date cheie:
- poziţionat chiar în piata Moghioros, Bd. Drumul Taberei, nr 44 E, sect 6, sector 5,
Bucureşti
- suprafaţa de vânzare : aproximativ 430 m.p.
- gama de produse include aproximativ 4.550 de produse dintre care produse Carrefour,
preparate Angst şi alte mărci naţionale din următoarele categorii:
lactate-branzeturi
mezeluri
carne
produse congelate
produse aperitiv
semipreparate
bacanie : conserve, dulciuri, cafea, paste fainoase, zahar,
biscuiti
panificatie-patiserie
gastronomie
legume- fructe
apa, sucuri, bauturi
produse de igiena
intretinerea casei si articole de uz casnic

-

magazinul este dotat cu vitrină asistată pentru mezeluri, carne și lactate, vitrină pentru
congelate, frigidere băuturi.
număr de case de marcat: 4
număr de angajaţi : 23
program magazin:
- Luni – Vineri: 8-22
- Sambata - Duminica: 8-20

Angst este furnizorul Carrefour de multă vreme şi are produse de foarte bună calitate, deja bine
cunoscute în România iar în acelaşi timp are şi o reţea proprie de magazine. Angst este un brand
recunoscut şi foarte apreciat de consumatori.
Grupul Angst România deţine:
3 fabrici :
- Buftea (carne proaspătă şi preparate fierte, afumate)
- Salsi Sinaia (produse crud uscate)
- Videle (fabrica de procesare a laptelui)
24 magazine de tip supermarket
Carrefour operează în prezent în România 3 formate de magazine:
1. 25 de hipermarketuri Carrefour
2. 42 de supermarketuri Carrefour Market
3. 3 magazine de proximitate, de tip franciză, Carrefour Express Angst: „Un prieten aproape
de tine!”

