GRENDENE INICIA 2013 PARTICIPANDO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE MODA E NEGÓCIOS DO
SETOR DE CALÇADOS
A Grendene participa em janeiro dos principais eventos ligados a moda e
negócios do setor de calçados e realiza a sua convenção nacional de vendas,
no final de semana que antecede a Couromoda. A Companhia aproveita
estas ocasiões para estreitar seu relacionamento com seus clientes e
representantes além de verificar o comportamento das vendas no varejo em
decorrência do Natal, assim como as intenções de compra para os próximos
meses.
No Brasil, o calendário de feiras começa com a 40ª edição da Couromoda –
Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios de Moda,
que ocorre de 14 a 17 de janeiro de 2013, no Parque Anhembi, em São
Paulo. Na feira a Grendene apresenta os novos modelos das suas principais
marcas e licenças: Rider, Ipanema, Cartago, Grendha, Zaxy, Grendene Kids,
Grendene Baby, Disney, Guga, Mormaii e Bad Boy.
No Exterior, no mês de Janeiro, marca presença na Agenda em Long Beach
(04 e 05), Surf Expo em Orlando (10 a 12), Bread & Butter em Berlin (15 a
17), IFF em Tóquio (23 a 25) e Premiere Classe em Paris (19 a 22).
Desempenho da Grendene: Nos primeiros nove meses de 2012 a receita
líquida cresceu 25%, passando de R$976 milhões para R$1.223 milhões. O
volume de pares vendidos passou de 100 milhões nos 9M11 para 121
milhões de pares nos 9M12, com lucro líquido de R$261 milhões,
crescimento de 42%. A distribuição de dividendos foi de R$188 milhões, 42%
maior que os R$132 milhões dos 9M11. Os resultados confirmam nossas
expectativas e estimulam a aperfeiçoar cada vez mais nosso modelo de
negócios. Os ganhos de produtividade continuarão sendo perseguidos e
manteremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência
operacional, no estreitamento do relacionamento com os canais de vendas
e no ganho de market share.
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