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AKI investe 35 milhões de Euros na abertura de 10 novas lojas

Plano
estratégico 2008 visa consolidação do crescimento em Portugal

AKI
investe 35 milhões de euros

na
abertura de 10 novas lojas

O AKI, do Grupo ADEO vai investir em Portugal 35 milhões
de euros na abertura de 10 novas lojas em 2008, no âmbito da sua estratégia de
crescimento, que garantirá a consolidação da marca no mercado português.

Este investimento incidirá sobretudo sobre a expansão e
modernização da área de rede, na aposta de produtos diferenciados e na oferta
de novas tendências para os consumidores.

&ldquo;Reposicionar a marca foi o desafio que nos propusemos
este ano. Queremos apostar em vender ideias e novas tendências a preços
competitivos. Este é um dos nossos grandes objectivos&rdquo;, afirma Ignácio Sanchez,
Director Geral da marca.

No âmbito da sua política de desenvolvimento, o AKI vai
reforçar a sua actividade nos segmentos da decoração, da bricolage e do jardim.
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O AKI reposiciona-se mas mantém a sua missão: Ajudar os
clientes a melhorar a sua casa propondo as soluções mais adaptadas de decoração,
bricolage e jardim, num ambiente de proximidade com equipas acolhedoras e
profissionais.

Também a nossa ambição se mantém
e será reforçada: Criar e
seleccionar uma oferta de produtos inovadora e que corresponda às necessidades
dos nossos clientes.

A participação de todos os colaboradores do AKi foi
fundamental para a definição desta nova estratégia, &ldquo;permitindo que todos se
sintam responsáveis pela construção da nova identidade da empresa&rdquo;, afirma o Director
Geral do AKI.

Com esta iniciativa foi dada aos colaboradores a
oportunidade de eles próprios definirem a nova identidade AKI, isto no âmbito
de um programa &ndash; Projecto de Empresa - construído por todos os colaboradores do
AKI com o objectivo de criar uma empresa em que todos podem ter uma voz activa;
em que todos se sintam responsáveis na construção desta empresa. No fundo, em ter
uma empresa a que todos se sintam orgulhosos de pertencer.
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