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În fiecare zi, Happy Days la elefant.ro aduce reduceri 

de până la 75% 
 
- elefant.ro estimează o piața de până la 55 milioane EUR pentru flash sales în 

comerțul electronic românesc - 
 
 
După o serie de campanii-pilot derulate în perioada ianuarie-aprilie 2013, elefant.ro intră 
oficial pe piața de flash sales, marcând astfel o premieră în comerțul online autohton. 
Elefant.ro este primul magazin online care extinde conceptul de flash sales către 
segmentul de carte. 
 
Începând de astăzi, sute de mii de clienți fideli ai elefant.ro vor avea acces în fiecare zi la cele 
mai dorite titluri, în cadrul campaniilor HAPPY DAYS. Ulterior, campaniile HAPPY DAYS se vor 
desfășura și pentru alte categorii de produse listate în cadrul elefant.ro. 
 
 “Flash sales” este un model de business în comerțul electronic mondial prin care un 
magazin online vinde produse cu reduceri importante în campanii de scurtă durată. 
Conceptul s-a dezvoltat în România odată cu apariția site-urilor ce comercializează produse 
de tip fashion (îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii) și decorațiuni pentru casă, exclusiv 
prin campanii de reducere. 
 
Suntem foarte bucuroși că, în sfârșit, putem oferi iubitorilor de carte din România cele mai 
râvnite titluri la prețuri cu până la 75% mai mici decât în mod obișnuit. Creșterea dinamică a 
vânzărilor de tip flash ne demonstrează că interesul este ridicat, atât pentru retailerii online, 
cât și pentru cumpărători. Prin campaniile HAPPY DAYS pe care le vom organiza pentru 
diverse categorii de produse din oferta elefant.ro dorim să demontăm mitul vânzărilor de tip 
flash: conceptul se poate aplica în mod eficient și inovator și în alte domenii, precum cel al 
cărților, menționează Ana-Rita Da’Ros, Director of eCommerce la elefant.ro. 
 
Potrivit estimărilor elefant.ro, piața de flash sales din România a ajuns în 2012 la aproximativ 
55 milioane EUR.  
 
La nivel internațional, pe fondul creșterii generale a comerțului electronic dar și a dorinței 
cumpărătorilor de a achiziționa produse bune la prețuri cât mai convenabile, anul trecut 
domeniul vânzărilor de tip flash s-a dublat ajungând la peste 200 milioane de dolari în 
Statele Unite. (sursa: http://www.reuters.com/article/2013/01/09/flash-sales-holiday-
idUSL1E9C8H2R20130109) 
În România, primele afaceri online urmând acest model de business au apărut în perioada 
2009-2010, fiind inițial cluburi exclusiviste pentru cumpărături de produse de tip fashion, cu 
acces controlat. 
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Pentru mai multe informații despre campania HAPPY DAYS și produsele oferite în cadrul 
campaniilor flash de pe elefant.ro, puteți consulta website-ul companiei: www.elefant.ro.  
 
Tag-uri recomandate: Happy Days, elefant.ro, elafant.ro carti, reducere carti, librarie online 
elefant.ro, flash sales elefant.ro 
 
 
Despre elefant.ro: 
 
www.elefant.ro este cea mai mare librărie online de pe piaţa din România. elefant.ro oferă 
clienților săi peste 65.000 de produse: cărți, eBooks, jucării, filme, muzică, eReadere și 
tablete. Fondat în 2010, graţie unei finanţări din partea fondului de investiţii Greenlight 
Invest (vehicul investitional al Fribourg Investment), elefant.ro se bucură de zeci de mii de 
vizitatori zilnic. În 2012, elefant.ro a înregistrat o cifră totală de afaceri de 3,6 milioane euro, 
firma estimând pentru anul curent o dublare a acesteia. În 2013 compania va continua 
investiţiile demarate anul trecut în extinderea pe noi verticale de business, acesta fiind un 
important obiectiv de creştere pentru retailer-ul online. Mai multe despre elefant.ro pe 
pagina de Facebook a companiei.  
 
Despre prSTEPS: 
 
prSTEPS este o agenție tânără, fondată de o echipă entuziastă de profesioniști în 
comunicarea brandurilor tehnologice și ecommerce, cu mai mult de 10 ani experiență în 
construirea și gestionarea imaginii unor companii și personalități de renume din sfera IT și 
online. prSTEPS oferă servicii integrate de comunicare de brand (corporate, produs, personal) 
cu obiectivul de a obține rezultate durabile pentru clienții din portofoliu din diverse verticale 
de business: tehnologie, ecommerce și antreprenoriat.  
 

Misiunea prSTEPS este de a spori potențialul de business al clienților săi prin strategii de 
comunicare inovatoare. Comunicarea nu mai funcționează în izolare, iar experiența prSTEPS 
aduce clienților săi un nou set de instrumente puternice de marketing, branding și relații 
publice. Update-uri periodice sunt publicate pe conturile agenției de Facebook, Twitter și 
LinkedIn. 
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