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Esta conhecida rede norte-americana, a terceira do
país, operando mais de 1.400 lojas, fechou o ano passado com excelente crescimento no lucro (15,4%), apesar
de vendas estagnadas. O lucro por ação foi o ponto
forte, crescendo 61,1% sobre 2011.
Este ano o programa digital “Só para Você” (Just
for U) pretende crescer muito em promoções de venda
digital e reduzir significativamente o gasto em promoções impressas. Como as pessoas estão usando mais a
internet e seus computadores, esta é a oportunidade
de não usar jornais e ainda personalizar as propagandas para cada lar.
Para tal, este programa já cadastrou 5,4 milhões de
lares e já tem bom conhecimento dos hábitos alimentares dessas famílias.
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Qualidade Meijer no
departamento de carnes
Melhorando este departamento, a rede Meijer de Michigan com 199 lojas quer voltar a ser conhecida pela sua
qualidade e nao só por preços baixos.
Venderá só produtos de carne “Angus” a preço competitivo e com açougueiros cortando a carne na loja (o
que não é comum nos Estados Unidos).
Está remodelando o departamento dando a ele o aspecto de um açougue tradicional.
Objetiva recomeçar a ter perecíveis com muita qualidade além de um ótimo atendimento. Este será seu grande diferencial.
Como curiosidade;
1o estagiei nessa rede em 1968, numa loja em Grand Rapids.
2o em 1962 abriram o primeiro Supercenter do país.

Frases a ponderar
“Para conseguir vencer, uma mulher bonita tem
que lutar muito. Ou não lutar nada.”
Millôr Fernandes

Junho 2013

Você sabia que...
...… Thomas Edison, inventor da
lâmpada elétrica, tinha medo do
escuro?
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Ano fiscal encerrado em 29/12/2012
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