PERSMEDEDELING

VOLTIS opent zijn tweede verkooppunt in Waals-Brabant
Ter gelegenheid van zijn 30ste verjaardag, opent VOLTIS zijn tweede winkel te Waterloo.
Het succes van de eerste winkel te Louvain-la-Neuve – 1.100 m² verkoopsoppervlakte en een
omzet van bijna 4 miljoen EUR - heeft geleid tot het nemen van deze beslissing.
Gebaseerd op het concept van “shop in the shop” waarbij 6 winkels worden samengebracht in
één enkele winkel; elektriciteit en verlichting, de grootste afdelingen, gereedschap, domotica,
klimatisatie en huishoudtoestellen.
Dit concept, samen met de aanbevelingen van de gespecialiseerde en competente verkopers,
en het ruime kwalitatieve aanbod van producten hebben vrij snel geleid tot resultaten waardoor
we het klantenbestand met 20% hebben zien toenemen op 2 jaar tijd. Zowel het grote publiek,
als de professionele installateurs, als lokale overheden zijn klant bij VOLTIS. De tweede winkel
situeert zich op de Brusselsesteenweg 463 te Waterloo en heeft een oppervlakte van 1.000 m²
verdeeld over twee verdiepingen. De totale investering bedraagt ongeveer 300.000 EUR.
VOLTIS Waterloo opent zijn deuren op donderdag 18 oktober 2007 om 08u00. Voor verdere
informatie met betrekking tot openingsuren, wegbeschrijving en promoties verwijzen we u naar
de website www.voltis.be.
VOLTIS maakt deel uit van de pool multitechnieken van de groep CFE
CFE is een bouwgroep met aanverwante diensten, genoteerd op Euronext te Brussel, waarvan
VINCI 47% van het kapitaal bezit. In zijn hoofdactiviteit als algemene aannemer situeert CFE
zich op de voorgrond in België en is zeer actief in Nederland, Luxemburg en in Midden-Europa.
CFE is medeaandeelhouder van DEME, één van de grootste baggermaatschappijen op
wereldvlak.

Dit persbericht is eveneens te raadplegen op de website : www.cfe.be
Opmerking ter attentie van de redactie
Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de volgende personen bij CFE :
- Christian Van Hamme, directeur generaal pool multitechnieken, tel. 0496/57.82.38
- of Yves Weyts, directeur duurzame ontwikkeling, synergie en communicatie, tel. 02/
661.14.52 – GSM 0497/514.411 of yves_weyts@cfe.be

