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După ce la finalul anului trecut a obținut o finanțare de 9,5 milioane de
lei printr-un plasament privat de acțiuni, Vifrana, cel mai mare
producător românesc de vin ecologic după suprafața cultivată, listează
acțiunile companiei pe piaţa AeRO a Bursei de Valori București în
perioada imediat următoare, sub simbolul BIOW.
Potrivit producătorului, vizibilitatea oferită de listarea la BVB va duce la
vânzări mai mari pe piețele externe, cât și extinderea pe piețe noi „ce
permit marje de profit mai mari, în contextul investițiilor în tehnologie și
a dezvoltării de noi produse”. Cumulat, investițiile în tehnologie s-au
ridicat la aproximativ 400.000 de euro.
„Consumul de vin ecologic se încadrează într-un trend global de
creștere a interesului pentru produsele certificate ecologic. Este un
fenomen care s-a simțit foarte puternic în pandemie. Consumatorii sunt
interesați să consume produse curate, neprocesate. Noi am fost pionieri
în agricultura certificat ecologică în România și avem deja o istorie și o
experiență de 12 ani. Pentru perioada 2020-2030, prognozele pe piața
internațională de vin ecologic arată medii de creștere anuală între 8% 12%. Țările europene dezvoltate au un consum de vin ecologic cuprins
între 10 -20%, în țările nordice fiind chiar mai mare. În România credem
că a ajuns la 2,5%, așadar Vifrana are un potențial semnificativ de
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creștere”, declară Octavian Vucmanovici, CEO și Cofondator Vifrana.
În 2020, Vifrana a înregistrat o cifră de afaceri de peste un milion de
euro, în creștere cu peste 30% față de anul precedent. Pentru primul
trimestru din 2021, compania raportează o creștere de 41% a cifrei de
afaceri față de perioada similară a anului trecut.
„2020 a fost un an de creștere în vânzări. Am fost însă afectați
operațional de accesul limitat la forța de muncă, dar și de
constrângerile logistice. Pentru 2021 estimăm o creștere susținută a
cifrei de afaceri, în contextul extinderii portofoliului de produse și a
creșterii exporturilor. Ne vom concentra pe piețele existente, precum
Germania - care este principala țară de export pentru noi, dar și pe
piețe noi precum Marea Britanie și Japonia. În prezent, exporturile
reprezintă 25% din veniturile companiei”, adaugă Octavian
Vucmanovici.
Vifrana este și primul producător din România care vinde vinuri
vinificate tradițional, fără drojdii sau aditivi industriali, din struguri bio,
culeși manual. Draculette Blanc – Sauvignon Blanc și Draculette Rose –
Cabernet Sauvignon sunt listate permanent în marile rețele de retail.
Începând din luna martie, vinurile Vifrana se pot comanda și online,
direct de la cramă. Comenzile sunt procesate în aceeași zi și sunt livrate
gratuit către orice client din România. „Deja avem un portofoliu de
clienți extrem de activi care ne dau speranțe că această linie de
business va acoperi un procentaj important din totalul vânzărilor”,
spune managerul Vifrana. Totodată, pentru acest an managementul
companiei și-a propus și lansarea unei game de vinuri petiante și a unei
noi game premium.
Vifrana este cel mai mare producător românesc de vin ecologic după
suprafața cultivată - 130 de hectare în județul Constanța. Produsele cu
cele mai mari vânzări sunt vinurile din gamele „Bob cu Bob”,
„Patrician”, „Symposion” și „Draculette”. De altfel, Cabernet Sauvignon
„Bob cu bob” a câștigat medalia de argint în cadrul celei de-a 28-a ediții
a concursului MUNDUS VINI 2021, în competiție cu vinuri convenționale.
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