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PANDORA ÅBNER SINE FØRSTE KONCEPTBUTIKKER I RUSLAND
PANDORA A/S meddelte i dag, at selskabet har åbnet de første seks konceptbutikker i Moskva og Skt. Petersborg i Rusland og
dermed har etableret sin kommercielle tilstedeværelse på et af Europas største vækstmarkeder for ægte smykker.
Som meddelt i selskabets delårsregnskab for 3. kvartal, offentliggjort den 11. november 2010, indgik PANDORA tidligere i år en
master franchise- og distributionsaftale for Rusland.
Den konceptuelle udbygning af detailleddet i Rusland er baseret på en klyngestrategi, der målrettet skal sikre den optimale
eksponering af selskabets brand. Fokus vil ind i 2011 være rettet mod åbningen af yderligere et antal PANDORA brandede
konceptbutikker i og omkring Moskva og Skt. Petersborg. Senere forventes udrulningen udvidet til at omfatte andre større
regionale byer i Rusland (+1 million indbyggere).
PANDORAs koncernchef Mikkel Vendelin Olesen siger: "Selv om væksten i 2011 fortrinsvis vil komme fra opgradering og
etablering af nye forhandlere i vores eksisterende markeder, er etableringen i Rusland og i andre større vækstmarkeder et
vigtigt skridt i retning af at sikre PANDORAs langsigtede vækst."
Lanceringen i Rusland gennemføres i tæt samarbejde med PANDORA Central Eastern Europe (CEE), som i de indledende
faser vil yde udvidet support og støtte til processen samt stå for indgående introduktion og træning af alle kernemedarbejdere i
PANDORA CEEs regionale kontorer i Warsawa.
OM PANDORA
PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker fremstillet af ædle materialer og til
tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 50 lande fordelt på seks kontinenter gennem ca. 10.000 forskellige
forhandlere, herunder mere end 320 PANDORA-brandede konceptbutikker.
PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan mere end 4.800
medarbejdere, hvoraf mere end 3.500 arbejder i Gemopolis i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA
er børsnoteret på NASDAQ OMX København. PANDORA havde i 2009 en samlet omsætning på DKK 3,5 mia. (ca. EUR 465
mio.). For yderligere oplysninger se www.pandoragroup.com
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