LEGEA POINT
Ζχοντασ πενιντα χρόνια πείρασ ςτα είδθ ζνδυςθσ, θ LEGEA
μπικε τθ δεκαετία του ‘90 ςτα είδθ ςπορ ωσ μια από τισ
μεγαλφτερεσ εταιρείεσ παραγωγισ και διανομισ ακλθτικών
ειδών. Από τα πρώτα χρόνια επιβάλλεται ςτθν αγορά ωσ
παράγοντασ κυρίωσ ρουχιςμό και αξεςουάρ για
ποδοςφαιρικζσ ομάδεσ, αναδεικνφοντασ τθν θγετικι κζςθ
τθσ ςε μια ιδιαίτερθ απαιτθτικι και ανταγωνιςτικι αγορά.
ιμερα το ςιμα LEGEA δίνει δυναμικό παρόν ςτον ακλθτικό
εξοπλιςμό, όπωσ το ποδόςφαιρο, το βόλεϊ, το μπάςκετ, τθν
υδατοςφαίριςθ, το χάντμπολ, τον ακλθτιςμό και είναι
ιδιαίτερα ςθμαντικόσ ςπόνςορ πολλών ακλθτικών ομάδων
και ομοςπονδιών. Σα Legea Point μπαίνουν δυναμικά από
το 2005. ιμερα θ LEGEA ζχει περιςςότερα από 180 ςθμεία
πώλθςθσ ςτθν Ευρώπθ. Με τθν ζναρξθ τθσ ανάπτυξθσ των
Legea Point ξεκίνθςαν και οι ςειρζσ casual, γυμναςτθρίου,
ειδών υπόδθςθσ, ςχεδιαςμζνεσ ειδικά για το λιανικό
εμπόριο. Ζνα ιδιαίτερα ανταγωνιςτικό προϊόν που καλφπτει
τόςο τισ ανάγκεσ των ακλθτών ςε technical sportswear, όςο
και το ςφνολο τθσ αγοράσ ςε fashion είδθ, πάντα ςε μια
μοναδικι ςχζςθ ποιότθτασ-τιμισ-design.

OΔΘΓΟ LEGEA POINT
TI ΠΡΟΦΕΡΟΤΜΕ
 Σθν δυνατότθτα να επωφελεικιτε από τθν φιμθ του
εμπορικοφ ςιματοσ Legea.
 υνεχι διακεςιμότθτα εμπορεφματοσ ςτθν αποκικθ,
επαλθκεφςιμθ ςτθν reservation area τθσ επίςθμθσ
ιςτοςελίδασ Legea.
 Δυνατότθτα να γίνετε μζροσ μίασ ομάδασ ςε ςυνεχι
άνοδο και εξάπλωςθ.
 υνεχισ βοικεια πριν, κατά τθν διάρκεια και μετά τθν
φάςθ ζναρξθσ (start up).
 Δωρεάν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των
προτεινόμενων χώρων.
 Ζναρξθ δραςτθριότθτασ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα.
 Βοικεια εκ μζρουσ εξειδικευμζνου προςωπικοφ.
 Δθμιουργία διαφθμιςτικών εκςτρατειών για τθν
υποςτιριξθ των πωλιςεων.
 Εξελιγμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ καταςτιματοσ
ολοκλθρωμζνο με το διαδίκτυο και με τθν πλατφόρμα
τθσ εταιρείασ.
 Κατάρτιςθ ςτο ςτάδιο τθσ εκκίνθςθσ ςχετικά με τισ
ςτρατθγικζσ
πωλιςεων,
visual
merchandising,
χρθςιμοποίθςθ του λογιςμικοφ διαχείριςθσ Legea Store.
 Δωρεάν ςχεδιαςμόσ του χώρου που προορίηεται για
αποκλειςτικό κατάςτθμα (Legea point).
 Καμία χρθματικι δζςμευςθ κατά τθν ζναρξθ.
 Χωρίσ royalties.

ΣΙ ΗΘΣΑΜΕ
 Εμπορικό κατάςτθμα : το ελάχιςτο 50
τετραγωνικά μζτρα, προτείνεται θ παρουςία ενόσ
χώρου κατάλλθλου για αποκικθ. Ζγκυρθ
εμπορικι κζςθ.
 Πόλθ με τουλάχιςτον 10.000,00 κατοίκουσ.
 Διαχειριςτισ : άτομο με κίνθτρα, με ζφεςθ ςτισ
πωλιςεισ και πάκοσ για τον ακλθτιςμό,
προδιάκεςθ ςτισ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ,
ικανότθτα να μπαίνει ςτο παιχνίδι, πρωτοβουλία
και επαγγελματικι δεοντολογία.
 υμβόλαιο : διάρκεια 5 ετών.
Για να προτείνετε ζνα εμπορικό κατάςτθμα επικοινωνιςτε με τθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ sportit@otenet.it διευκρινίηοντασ διεφκυνςθ, κζςθ, χαρακτθριςτικά.
Απαιτοφνται εκτόσ των άλλων φωτογραφίεσ του καταςτιματοσ για πρώτθ
εκτίμθςθ.
Σθλζφωνο επικοινωνίασ : 210 9644079.

