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Editorial

Un pariu greu  
de câștigat

Retailerii spun că sunt pre-
gătiți pentru un nou val al 
pandemiei, iar asta ar tre-
bui să dea consumatorilor 
un sentiment de siguranță. 

Rămâne de văzut, însă, cum va arăta 
acest al doilea val, pentru că e greu de 
crezut că vom asista la secvențe simi-
lare cu cele din martie-aprilie, atunci 
când oamenii formau cozi de sute de 
metri la intrarea în magazine. Precauția, 
despre care am mai scris acum câteva 
luni, ar putea marca această a doua 
fază a pandemiei. 
De altfel, este puțin probabil ca retailerii să 
mai înregistreze vârfurile de vânzare mar-
cate la începutul pandemiei, asta și pentru 
că o bună parte a consumatorilor începe 
să resimtă efectele economice ale acestui 
an. În timp ce autoritățile laudă creșterea 
economică trimestrială, trebuie să ne 
uităm la acestea în contextul unei evoluții 
anuale, caz în care cifrele arată rău.
Deși există diferențe în ceea ce privește 
comportamentul de consum din state 
precum Italia sau Franța și cel din 
România, se poate argumenta că modul 
în care se desfășoară lucrurile acolo 
– statele în cauză introducând deja re-
stricții de mișcare – va servi ca un bun 
indicator pentru ceea ce ne așteaptă. 
Chiar și interzicerea evenimentelor 
private de sărbători ar putea avea un 
impact, chiar dacă redus, asupra retai-
lului. De câștigat, vor avea companiile 
de livrări pentru că situația actuală, 
care nu dă semne de îmbunătățire, va 
crește procentajul celor care preferă să 
primească acasă cumpărăturile.
Dincolo de următoarele luni însă, 
retailerii trebuie să înceapă un proces 
de adaptare la o criză sanitară care va 
mai dura, probabil, mai mult de un an. 
Vizitele în magazin au fost mai rare, 
deci companiile trebuie să găsească 
metode de a-i aduce înapoi pe con-
sumatori și de a se asigura că aceștia 
cumpără mai mult decât obișnuiau să 
o facă. Pare un fenomen care deja se 
manifestă, dar dacă anul acesta ne-a 
învățat ceva, e că previziunile sunt un 
pariu greu de câștigat. ç
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Este puțin probabil ca retailerii 
să mai înregistreze vârfurile 
marcate la începutul pande-
miei, asta și pentru că o bună 
parte a consumatorilor începe 
să resimtă efectele economice 
ale acestui an.

Bogdan Angheluță
Senior Editor
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Șase mari retaileri locali formează  
o alianță de achiziții

Cerere crescută 
pentru alimente

Mega Image a depășit 
pragul de 800 de 
magazine

Christian Tour intră pe segmentul de retail

Obligația retailerilor de a folosi case de marcat 
electronice, suspendată până la finalul anului

Începând cu această toamnă, cele mai 
importante șase rețele de magazi-
ne din retailul tradițional de food & 
non-food din județele Cluj, Alba, Satu 
Mare, Sibiu și Harghita înființează 
alianța CBA Partners SRL.
Companiile Barta Ati Satu Mare, 
Elan-Trio Odorheiu Secuiesc, Dacia SA Alba Iulia, Safeway Stores 
Cluj Napoca, Konsta Splendid Mediaș și CBA Nord Vest Satu Mare 
se aliază pentru a eficientiza activitatea de aprovizionare, dar 
și pentru a oferi sortimente atractive, produse locale și pre-
țuri competitive. Cele 6 companii fondatoare gestionează și au 
împreună o cifră de afaceri estimată la peste 800 mil. lei în 2020, 
peste 70 locații de tip supermarket și cash&carry, grupul având o 
suprafață totală de vânzare de 31.000 mp și 1.400 angajați.
Această alianță s-a concretizat în jurul dorinței de a oferi beneficii 
reale cumpărătorilor de proximitate.

Deși luna august a venit cu 
creșteri modeste pentru vânză-
rile de alimente, băuturi și tutun, 
raportul pentru primele opt luni 
ale acestui an indică un plus de 
6,2% ca serie brută și 6% ca serie 
ajustată sezonier față de peri-
oada similară din 2019. De altfel, 
potrivit datelor publicate de 
Institutul Național de Statistică, 
alimentele, băuturile și tutunul au 
fost singurele produse cu creștere 
remarcabilă în perioada analizată.
Dacă luăm în calcul doar luna 
august 2020 față de august 2019, 
avansul a fost de 0,4% ca serie 
brută și de 3,7% ca serie ajustată 
sezonier.

După 25 de inaugurări de magazi-
ne în ultimele luni, în București și 
marile orașe, rețeaua Mega Image 
a ajuns la 818 unități comerciale. 
Ultima locație din rețeaua Mega 
Image a fost deschisă pe 1 octom-
brie în Sibiu, fiind cel de-al doilea 
magazin din oraș, o piață pe care 
Mega Image a intrat recent, în 
luna iulie. Până la finalul anului, 
alte două magazine vor fi deschi-
se în această zonă.
În perioada iunie – septembrie, 
retailerul a deschis 25 de magazi-
ne, 11 dintre ele fiind pe formatul 
Mega Image și 14 Shop&Go.
Mega Image, parte a grupului 
Ahold Delhaize Group, a rapor-
tat în 2019 un profit net de 272,6 
milioane de lei, în creștere cu 
aproximativ 10% față de 2018.

Ministerul Finanțelor Publice propune, printr-un proiect de ordonanță de 
urgență, suspendarea cu aproape trei luni a aplicării sancțiunilor prevă-
zute de lege pentru nerespectarea obligației operatorilor economici de a 
asigura conectarea aparatelor de marcat cu jurnal electronic la sistemul 
informatic al ANAF.
Decizia a fost luată pentru a permite distribuitorilor autorizați să dezvol-
te softul, să îl testeze, să obțină supliment de aviz tehnic de la Institutul 
Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică București și să îl implemen-
teze în aparatele de marcat.

Christian Tour, unul din cei mai 
mari jucători din turism, intră pe 
segmentul de retail cu Yuga, un 
concept de magazin tip drogherie. 
Primul magazin fizic va fi deschis 
în decembrie, într-un spațiu de 800 
mp în București. Pentru 2021 sunt 
preconizate încă patru deschideri 
de magazine. Magazinul online este 
deja funcțional, în variantă beta.
„Bugetul de investiții pentru primii 
3 ani se ridică la circa 10 milioane 
de euro. Pentru primul an de activi-
tate, estimăm o investiție medie de 
1,5 milioane euro ȋn magazinul fizic 
ce se va deschide anul acesta, iar 
pe zona de online, investiția inițială 
va ajunge la circa 1 milion de euro. 
Pentru primul an de funcționare 
estimăm vânzări de 10 milioane 

euro pe toate canalele Yuga”, afirmă 
Cristian Pandel, fondator și acționar 
majoritar al Christian Tour.
Pe platforma online sunt listate pes-
te 10.000 produse, organizate pe pa-
tru piloni: Yummy Yuga - Alimentație 
sănătoasă, Mama Yuga - Magazinul 
mamei, copilului și al familiei, 
Pharma Yuga - Drogherie naturistă și 
Travel Yuga - Magazinul celor activi.
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Știri interne

Carrefour România revine pe 
trend ascendent în T3

Ioana-Ilie Dobre, noul 
Director General al Bringo

Carrefour România a raportat pentru trimestrul 
al treilea al acestui an o cifră de afaceri de 570 de 
milioane de euro, marcând o creștere organică de 
3,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, 
afacerile retailerului revin pe un trend pozitiv pe 
piața locală, după ce în trimestrul al doilea vânzările 
like-for-like au fost la un nivel constant. 
Dacă până la începtutul acestui an România se po-
ziționa în topul celor mai performante țări, acum nu 
mai putem spune același lucru, Brazilia și Argentina 
raportând un avans al vânzărilor like-for-like de 
30%, respectiv 41,5% în intervalul menționat. Și dacă 
ne raportăm la evoluția în Europa, Spania și Belgia 
au înregistrat o performanță peste cea raportată 
pe piața locală, marcând un plus de 6,3%, respectiv 
5,6% al vânzărilor organice. 
„Pe piața din România rezultatul a fost influențat 
negativ de restricțiile de călătorie impuse, care au 
limitat întoarcerea acasă a românilor plecați să 
muncească în străinătate. Astfel veniturile totale 
au rămas la un nivel constant, în timp ce vânzări-
le like-for-like au înregistrat un plus de 3,9% în T3 
versus aceeași perioadă a anului trecut”, se arată în 
raportul financiar.

Bringo a numit-o 
la conducerea 
companiei pe 
Ioana-Ilie Dobre. 
Din rolul de 
Director General, 
aceasta este 
responsabilă de 
coordonarea și 
accelerarea expansiunii în România. Printre obiec-
tivele Bringo care sunt gestionate de către Ioana și 
echipă se numără extinderea și consolidarea par-
teneriatelor existente, atragerea de noi parteneri 
din categoriile băcănie, igienă și cosmetice, sport, 
precum și construirea unei noi experiențe pentru 
consumator, prin listarea în aplicație a serviciilor de 
livrare mâncare din restaurante.
Ioana are peste 9 ani de experiență în crearea și 
gestionarea de echipe, precum și de businessuri 
din industrii în curs de dezvoltare. Înainte de a se 
alătura echipei Bringo, Ioana a ocupat poziția de 
Director General al Uber Eats, unde a coordonat 
întreaga operațiune a companiei în România, după 
ce anterior coordonase, timp de 1 an, activitatea de 
marketing a companiei.
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Cele mai citite știri Exclusiv online

ç Șase mari retaileri locali for-
mează o alianță de achiziții; 
ç Christian Tour intră pe segmen-
tul de retail;
ç Cora va moderniza toate maga-
zinele pe modelul hypermarketului 
din Pantelimon;
ç Orkla Foods România intră pe 
segmentul produselor plant-based;
ç Carrefour deschide al 40-lea 
hypermarket din rețeaua națională.

Profi deschide primul său depo-
zit cu temperatură controlată
Profi anunță deschiderea unui 
depozit cu temperatură contro-
lată, care acoperă atât produse 
proaspete, cât și congelate. Retai-
lerul a început deja primele livrări 
de marfă către unitățile din rețea.
„Este primul nostru astfel de de-
pozit, dar va fi urmat și de altele”, 
susține Pawel Musial, CEO Profi.

Industria locală de bere, 
scădere de 7% în volum

Ioan Ungur, promovat în cadrul 
grupului Lactalis RomâniaAgroland preia activitatea fermelor Avicola 

București, sucursala Mihăilești, și intră pe piața 
ouălor de consum din România, o piață estimată 
în 2019 la aproximativ 170 milioane de euro.
Preluarea Avicola Mihăilești, producător de ouă 
de consum și pui de o zi, include șase ferme 
aflate pe o suprafață de 30 de hectare în jude-
țul Giurgiu. În prezent, aici sunt crescute peste 
200.000 de păsări (pentru carne, ouă și reprodu-
cere) și Agroland va începe producția puilor de 
o zi pe care îi comercializează în magazinele din 
cadrul rețelei. Se realizează în acest mod inte-
grarea pe verticală a activității și, drept urmare, 
compania va renunța treptat la o bună parte din 
importurile de pui și se va concentra pe creșterea 
păsărilor la nivel local.
Potrivit prognozelor Agroland, preluarea activității 
Avicola Mihăilești va majora cifra de afaceri a com-
paniei cu circa 3,5 milioane euro în 2021, ceea ce 
semnifică 10% din totalul cifrei anuale de afaceri. 

Evaluată la circa un miliard de euro, piața locală 
a berii a suferit o scădere de circa 7% în volum în 
primele șase luni de la declanșarea pandemiei de 
coronavirus, conform estimărilor Asociației Berarii 
României. „Campionatul European de Fotbal a fost 
amânat și toate evenimentele care presupuneau un 
număr mare de persoane au fost anulate. Evident, 
va exista o scădere a pieței berii în acest an și este 
generată de contextul epidemiologic. Din punctul de 
vedere al consumului se vede clar o schimbare. S-a 
creat o ușoară creștere a consumului casnic, dar ea 
nu va compensa pierderile din HoReCa”, a declarat 
Julia Leferman, Directorul General al Asociației.

Ioan Ungur, managerul care a ocupat poziția de Director 
de Vânzări al producătorului de lactate Albalact, a pre-
luat rolul de Director de Vânzări pentru divizia de lac-
tate a grupului Lactalis România. În noul său rol, acesta 
va fi responsabil pentru conducerea funcțiunii de vân-
zări a celor trei companii de lactate din cadrul grupului: 
Albalact, Covalact și Dorna Lactate. Promovarea aces-
tuia vine ca urmare a plecării Irinei Măndoiu din poziția 
de Director Comercial a diviziei de lactate a grupului 
francez pe plan local. Astfel, funcțiunea comercială a 
diviziei de lactate a fost împărțită în funcțiunea vânzări 
și funcțiunea marketing. Cristina Miclea își continuă 
activitatea în funcția de Director de Marketing - Divizia 
de produse lactate a grupului Lactalis România, în care 
a fost numită în urmă cu un an. 
Ioan Ungur s-a alăturat producătorului de lactate 
Albalact în 2015 și are o experiență de aproape 20 de 
ani în industria FMCG.

Agroland intră pe piața 
producătorilor de ouă  
de consum

Next events

4 - 7 
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2021

Cibus Connect
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www.cibus.it

19 - 21 
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2021

Conferința Progresiv
Locația: Sinaia, România
www.conferintaprogresiv.ro

27 - 29 
apr. 
2021

World Retail Congress
Locația: Roma, Italia
www.worldretailcongress.com
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în sediile centrale”, explică Valer Hancaș, Director de 
Comunicare și Corporate Affairs Kaufland România.
În cazul Profi, rețeaua cu cea mai mare acoperire 
geografică din România, fiind vorba de peste 1.350 de  
locații deschise până la finalul lunii octombrie, calcu-
lele făcute în luna mai arătau că „pentru diminuarea 
riscului de contaminare cu noul coronavirus, cheltuielile 
depășeau 4 milioane de euro și au continuat să creas-
că în timp, chiar dacă nu în același ritm ca la început”, 
punctează Gabriel Pâslaru, Manager PR Profi. 
Investiții în măsurile de siguranță au bugetat însă toți 
jucătorii. „Este limpede că nu putem să ne abatem de la 
măsurile de prevenire a răspândirii bolii, de aceea am 
alocat încă de la început toate bugetele care se impuneau 
și vom continua să facem asta, atât timp cât va fi nece-
sar”, subliniază reprezentanții Cora România. Și pentru 
Mega Image implementarea și susținerea măsurilor de 
siguranță au prevăzut noi eforturi financiare din partea 
companiei. „Vom continua să investim în această zonă. 
Mai mult, în contextul generat de pandemie, am accelerat 

Bilanțul măsurilor de siguranță față în 
față cu cel de-al doilea val al pandemiei

Extinderea alarmantă a cazurilor de infectare cu noul coronavirus la nivel 
european a dus din nou la măsuri extreme luate de autorități. Germania, 
Franța, Marea Britanie au reintrodus deja regulile implementate la înce-
putul pandemiei. Retailerii fac apel la calm și îi îndeamnă pe oameni să 
consume responsabil. Cum arată însă planurile companiilor din România 
și ce a însemnat pentru ei experiența pandemiei? De Simona Popa.

Anul acesta s-a dovedit a fi plin de situa-
ții neprevăzute pentru piața de retail și 
FMCG din România, un sector extrem de 
dinamic care s-a văzut nevoit să facă față 
unei presiuni enorme venite atât dinspre 

autorități, cât și dinspre clienți. Retailerii prezenți pe 
piața locală au înțeles rapid că adaptarea este singura 
soluție la îndemână într-o perioadă cu multe schimbări. 
Și, de fapt, aceasta s-a dovedit a fi marea provocare a 
acestui an: capacitatea de a se adapta la noul normal. 
Cu ce preț s-a făcut această adaptare? Cumulat, suma 
are mai mult de șase zerouri și este calculată în euro. 
Numai în cazul Kaufland, de la declanșarea pandemiei și 
până la finalul lunii septembrie, costurile pentru imple-
mentarea măsurilor de siguranță s-au ridicat la aproape 
4,2 milioane de euro. Suma ia în calcul o rețea de 135 de 
magazine, dar și depozitele și sediile companiei. „Vorbim 
atât de montarea unor dispozitive noi, cât și de echipa-
mente de protecție de unică folosință pentru cei 15.000 de 
angajați sau sporirea igienizărilor în toate spațiile, inclusiv 
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Subiectul lunii

În contact permanent cu autoritățile române este și 
Carrefour și, de la securizarea stocurilor la instalarea 
de chiuvete cu apă caldă în incinta magazinelor pentru 
o mai bună igienă a mâinilor, retailerul a creionat toate 
scenariile de risc și are soluții pentru fiecare în parte. 
„Nu lăsăm garda jos” este mesajul clar transmis de 
Carrefour România.
În cazul Mega Image, politica de aprovizionare anulea-
ză riscul unor rupturi de stoc: „avem contracte care ne 
permit aprovizionarea depozitelor cu cantități suficien-
te, care să răspundă unor nevoi crescute în eventuali-
tatea unui nou val”. Și magazinele Penny și Profi dispun 
de stocuri suficiente și, spun reprezentanții retailerilor, 
nu a fost nevoie de reajustări de-a lungul lanțului de 
aprovizionare. În cazul magazinelor Profi, „stocurile sunt 
constituite pentru minim două luni și vor fi alimentate 
permanent la acest nivel”, spune Gabriel Pâslaru, PR 
Manager al retailerului.

La vremuri noi, comportamente noi de consum

O imagine care probabil a rămas întipărită în memo-
ria tuturor este cea a cozilor din fața magazinelor și 
a rafturilor goale. Trendul cumpărăturilor de panică a 
trecut, spun retailerii, dar locul acestuia a fost luat de 
altele cum ar fi gătitul acasă în detrimentul meselor în 
oraș sau alegerea alimentelor congelate cu mai multă 
încredere de pe raft decât înaintea pandemiei. „Unele 
trenduri nu vor dispărea, deși pandemia va trece, fiindcă 
oamenii au descoperit că unele soluții sunt mai con-
venabile pentru ei. Pe lângă proviziile de dezinfectanți, 
hârtie igienică sau alimente de bază, de care știm deja 
foarte bine, am sesizat un comportament diferit al 
clienților și pe alte categorii. De exemplu, am înregistrat 
evoluții semnificative la vânzările de cafea, ca urmare a 
faptului că tot mai mulți oameni lucrau de acasă, dar și 
de espressoare. Categoria conserve și făină a crescut cu 
50%, iar cea de dezinfectanți cu aproape 200%. Citricele 
au crescut foarte mult, ca urmare a dorinței oamenilor 
de a consuma mai multă vitamina C și de a-și consolida 
imunitatea”, explică reprezentanții Kaufland. 
În cazul clienților Mega Image, după primul val de panică 
în care stocurile au fost epuizate într-un ritm alarmant, 
consumatorii au devenit mai atenți și mai conștienți în 
privința cumpărăturilor. „Tendința este de a face econo-
mii, aceștia fiind mult mai atrași de promoții și branduri 
locale. De asemenea, există și o deschidere mult mai 
mare spre cumpărăturile online”, spun aceștia. 
De altfel, pandemia a mai evidențiat un comportament 
nou, care nu ține de stocarea alimentelor, ci de modul în 
care sunt făcute cumpărăturile. „Vedem consumatori noi 
care se bucură acum de livrarea acasă și de un mod res-
ponsabil de a face cumpărături. Ceea ce arată că tehno-
logia și digitalizarea au devenit esențiale în adaptarea la 
această nouă realitate”, declară reprezentanții Carrefour. 
„Spre deosebire de lunile martie și aprilie când cererea 
pentru produsele alimentare și de igienă de bază a avut 

și proiectul de case self-scan și, în octombrie, acestea 
erau disponibile în peste 80 de magazine”, completează 
reprezentanții companiei. 
În ceea ce privește rețelele Penny și Carrefour, repre-
zentații celor doi jucători spun că s-au depus eforturi 
considerabile pentru a se adapta rapid la situație. 
„Continuăm să investim în standarde de siguranță 
pentru spațiile noastre și în tehnologie care să îmbu-
nătățească experiența clienților și a colegilor noștri, 
indiferent de cum evaluează situația sanitară. Suntem 
în contact permanent cu autoritățile și ne adaptăm de 
fiecare dată când situația o va impune”, completează 
reprezentanții Carrefour. 
Nu în ultimul rând, pentru Lidl România, pandemia a 
adus o serie de schimbări și provocări, de la „panica 
alimentară” și golirea rapidă a rafturilor, la presiunea 
neobișnuită pe lanțul de aprovizionare. „În perioada de 
vârf am dublat numărul de autovehicule care au livrat 
marfa în toate magazinele Lidl din țară. În paralel, 
pentru a optimiza volumul de muncă din depozite, am 
adaptat procesele operaționale”, declară  
reprezentanții companiei.

Scutul în fața celui de-al doilea val al pandemiei

Cu lecția lunii martie deja învățată, retailerii din România 
au folosit cele peste șapte luni de pandemie pentru a-și 
securiza stocurile în fața unui nou posibil lockdown. 
Indiferent de mărimea rețelei de magazine, toți au luat 
măsurile necesare pentru a evita noi rupturi de stoc în 
eventualitatea unor noi restricții de deplasare. Au făcut 
simulări, planuri de rezervă și scenarii de risc pentru a se 
asigura că există stocuri suficiente și că magazinele sunt 
locații sigure, astfel încât să poată rămâne deschise indi-
ferent că va fi menținută starea de alertă la nivel național 
sau se trece la următorul nivel. „Toată piața ar trebui să 
fie deja pregătită foarte bine pentru al doilea val, fiindcă 
altfel, cine nu învață din greșeli, e condamnat să le repe-
te”, consideră Valer Hancaș. „Noi ne-am aprovizionat în 
permanență depozitele și ne-am făcut stocuri suplimen-
tare, avem un plan foarte strict, pentru fiecare activitate, 
în contextul celui de-al doilea val”, mai punctează acesta. 
Și Cora se numără printre retailerii care au învățat lecția 
primului val pandemic și a acționat în consecință. „În pri-
măvară, discontinuitățile la raft au fost temporare și am 
încercat să acoperim produsele lipsă cu altele similare. 
Experiența primului val ne-a reconfirmat că avem furni-
zori de încredere, care se dau peste cap să livreze astfel 
încât hypermarketurile să fie aprovizionate și clienții să 
nu fie impactați”, declară reprezentanții Cora România.
„Urmărim răspândirea virusului SARS-CoV-2 și recoman-
dările autorităților și reevaluăm măsurile de siguranță 
ori de câte ori este nevoie. Avem la nivelul companiei o 
celulă de criză care monitorizează îndeaproape situația 
și care a făcut o treabă excelentă pentru a asigura con-
tinuitatea businessului și siguranța clienților și angajați-
lor noștri”, completează reprezentanții Lidl.
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aprovizionare puternic, accesibil și de calitate este 
esențială pentru a ne putea adapta la momente dificile, 
pentru a evita potențialele crize alimentare (în funcție 
de evoluția acestui virus) și pentru a crea valoare în eco-
nomie (prin stimularea producției și prelucrării locale)”, 
concluzionează aceștia. Pentru Kaufland, imprevizibilul 
a fost cea mai mare provocare. „După o zi de căutat 
soluții și găsit în final răspunsuri bune și eficiente, 
mergeam seara la culcare și dimineața când ne trezeam 
deja totul era schimbat, datele problemei erau altele”, 
își amintește Valer Hancaș. Și pentru Mega Image cele 
mai mari provocări au fost în perioada martie-aprilie, 
când cererea pentru anumite produse era foarte mare, 
iar stocurile din magazine se epuizau rapid. „În același 
timp, a trebuit să ne adaptăm într-un timp foarte scurt 
măsurilor de prevenție impuse de autorități, pentru a nu 
pune în pericol sănătatea colegilor și a clienților noștri. 
Apoi, consumatorii au devenit din ce în ce mai activi 
în zona de cumpărături online, unde a trebuit să ne 
organizăm, de asemenea, rapid”, adaugă reprezentanții 
Mega Image. De altfel, reprezentanții discounterului Lidl 
consideră că pandemia a impus alte priorități tuturor, 
așa că una dintre cele mai mari provocări în continuare, 
la nivel de industrie, va fi gestionarea crizei și a efec-
telor acesteia. „Acest lucru se va vedea atât la ceea ce 
înseamnă angajații din retail, cât și la clienți, ținând cont 
de previziunile care ne spun că urmează o perioadă de 
recesiune. De aceea, și focusul marilor jucători din retail 
va fi pe a răspunde nevoilor consumatorilor și probabil 
va fi o competiție acerbă în ceea ce privește promoțiile 
și costurile. În paralel, va fi nevoie de o analiză a tren-
durilor de consum și o adaptare constantă la piață, care, 
așa cum știm, este dinamică, plină de oportunități, dar 
și de provocări”, este constatarea celor de la Lidl. 
În loc de concluzie: Indiferent de evoluția pandemiei, 
un lucru este cert: retailerii vor menține măsurile de 
siguranță pe termen lung, mai ales dispenserele cu gel 
dezinfectant amplasate la intrarea în magazine. Și, în 
același timp, fac un apel la calm. Magazinele sunt apro-
vizionate în mod constant, lanțul de aprovizionare este 
stabil, vremea cumpărăturilor de panică a trecut. Iar 
acum, la peste șapte luni de la declanșarea pandemiei, 
aproape orice produs cumpărat poate fi livrat la ușă. ç

o creștere bruscă, în ultimele trei luni, volumul pentru 
aceste două categorii de produse a fost constant”, este 
constatarea discounterului Penny. „Oamenii vin mai rar 
la cumpărături și iau mai multe produse. În plus, întreg 
procesul de cumpărături trebuie să fie cât mai eficient, 
oamenii nu mai sunt dispuși să petreacă 1-2 ore în ma-
gazin, ca în trecut”, completează reprezentanții Lidl. 
„Fără îndoială, ceea ce s-a dovedit bun din lecțiile pe 
care le-am învățat în acest timp va intra în ADN-ul nos-
tru, în timp ce prioritățile noastre rămân neschimbate: 
vom menține cât timp va fi nevoie măsurile de natură 
să permită tuturor angajaților noștri să lucreze și celor 
peste un milion de clienți să își facă în siguranța cumpă-
răturile”, susțin reprezentanții Profi.
Întrebați dacă au remarcat schimbări în comportamentul 
de cumpărare al clienților lor și dacă se mai poate vorbi 
despre dorința de a stoca alimente neperisabile, re-
prezentanții Cora punctează un detaliu cheie. Contează 
foarte mult și comunicarea autorităților -  spun aceștia, 
și „este important ca lumea să înțeleagă ce se întâmplă 
și ce impact au anumite măsuri, într-un anumit moment, 
asupra vieții lor. În aceste condiții, având deja experi-
ența primelor luni de criză, credem că noi am reușit să 
demonstrăm că facem tot ce putem pentru ca aprovizio-
narea să fie continuă, iar lor să le fie bine acasă.”

Necesitatea unui apel la calm

„Nesiguranța și impredictibilitatea” sunt provocările pe 
care Cora le pune pe primul loc când vine vorba despre 
o caracterizare a acestui an. Și, spun reprezentanții re-
tailerului, „este dificil să îți mai faci planuri de business 
anuale, este nevoie de schimbarea regulilor din mers, de 
adaptare, de creativitate. Panica resimțită, fie și tem-
porar, în rândul consumatorilor alimentați de valul de 
fake news, «vine criza, rafturile magazinelor vor fi goale, 
nici hârtie igienică nu vom mai găsi, se închide țara, se 
blochează importurile», toate aceste intoxicări lansate 
în spațiul public au neliniștit lumea și ați văzut efecte-
le. În acele momente am avut o comunicare constantă 
cu clienții pentru a-i informa corect. În cele din urmă a 
funcționat și lumea nu a mai venit să golească rafturile, 
ci a revenit la obiceiurile de consum dinainte.”
Și pentru Profi cea mai dificilă perioadă a fost cea 
de la începutul pandemiei. „Pentru a preveni panica 
în rândul populației care se temea că magazinele ar 
rămâne fără marfă a trebuit să mărim unele stocuri 
chiar și cu 500%, aproape peste noapte, în condițiile în 
care furnizorii noștri locali tradiționali nu făceau față 
unei asemenea cereri. Cu greu își poate cineva imagi-
na efortul logistic presupus de o asemenea situație”, 
spune Gabriel Pâslaru.
„Noi credem în responsabilitatea cu care vor acțio-
na romanii”, adaugă reprezentanții Carrefour. „Sigur, 
consumul mai mare impactează lanțul de aprovizionare, 
și îl poate supune unei presiuni considerabile pentru 
industria de retail. De aceea, dezvoltarea unui lanț de 
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Sunteți al doilea executiv român la conducerea 
Metro Cash&Carry România, din istoria locală a 
companiei. Care sunt prioritățile și provocările 
mandatului dvs.?
Este o onoare pentru mine să mă întorc la cârma organizației 
în care am crescut și m-am format profesional. Cred că este 
un semn bun, care arată că există șansa pentru managerii 
locali să aspire la poziții de top în companii internaționale. 
Mandatul meu nu are o perioadă determinată, sunt alături 
de companie atât timp cât pot să am succes. Dar eu personal 
sunt pentru construcție pe termen lung și succesul pentru 
mine constă în consolidarea unei de echipe de profesioniști, 
mult mai buni decât mine. Dar ca în orice companie bazată 
pe performanță ești la fel de bun ca ultimul trimestru. 
Cât despre priorități, obiectivul nostru este legat de pros-
peritatea afacerilor independente ale clienților noștri, in-
clusiv rețeaua La Doi Pași. Anul acesta am continuat să ne 
extindem rețeaua și am ajuns la 1.300 magazine. Modelul 
de business La Doi Pași se bazează foarte mult pe antre-
prenorul din spatele francizei. Deci prima prioritate este 
dezvoltarea acestor afaceri. A doua prioritate este legată 
de extinderea serviciului de livrare pentru clienții profe-
sioniști, atât HoReCa, cât și revânzători. Avem o platformă 
dedicată online, MShop, accesată de câteva mii de clienți 
în mod frecvent, livrarea realizându-se din fiecare magazin 
Metro. Iar a treia prioritate este legată de sfera digitală. 
Avem multe produse digitale care vin în sprijinul serviciilor 
pentru clienți, atât în vizibilitatea și interacțiunea busi-
nessului lor cu clienții lor, dar și în eficientizarea afacerilor 
lor, plecând de la personal și costul meniului în HoReCa.
Modelul nostru de business a avut întotdeauna în cen-
tru clienții, pe segmentele cărora ne adresăm, HoReCa 
și revânzători, iar succesul lor reprezintă progresul 
nostru. Afacerile mici din diverse domenii vor reprezen-
ta mereu unul din motoarele economiei și ne bucurăm 

să le sprijinim. Dacă vorbim de provocări, HoReCa a fost 
puternic zguduită de criză, iar noi venim lângă partenerii 
noștri, îi sprijim cu expertiza pe care o avem, plecând de 
la prețuri competitive și focus foarte mare pe disponibi-
litate și continuitate în aprovizionare, până la cursuri de 
pregătire profesională și educație în domeniul ospitali-
tății, deoarece suntem conștienți că una din provocările 
principale pentru ei este legată de lipsa personalului 
specializat. La sfârșitul crizei probabil vom vedea că în 
HoReCa s-a accelerat gradul de profesionalizare. 

În 2019 vânzările din modern trade s-au majorat 
cu 12,6%, în timp ce numărul salariaților a 
crescut cu 3%. Metro este unul din cei doi 
jucători din retail unde vânzările per salariat 
depășesc un milion de lei. Care este secretul 
eficienței Metro?
Avem într-adevăr cea mai mare vânzare per angajat în 
România în retail. Nu înseamnă că nu se poate mai mult. 
Dacă este să socotim cifra de afaceri per angajat, este 
cam la jumătate din ceea ce înseamnă în comerțul engros 
din Statele Unite. Secretele eficienței vin din acea masi-
vitate de care vorbeam mai devreme și din eficiență pe 
plan logistic, de la fabrică la raftul magazinelor. Reușim 
să fim cât mai eficienți în prezentarea și manipularea 
mărfii. Iar coșul de cumpărături este mult mai mare, 
deoarece misiunea de cumpărături a clienților care vin 
la Metro este una de stocare. În anii viitori ne dorim ca 
angajații noștri să fie alături de clienți cât mai mult, dar 
în același timp cât mai puțin pe detalii administrative. 

Cum vedeți piața locală de retail? Mai este loc 
de creștere a consumului? 
România a demonstrat un apetit ridicat de creștere a 
consumului în ultimii ani, în special alimentar, și sunt 

Deși segmentul cash&carry pare a fi intrat într-un con de umbră în ultimii 
ani, Metro Cash&Carry România a bifat anul trecut o cifră de afaceri de 5,8  
miliarde de lei, aproape de maximul istoric din 2008, iar investițiile s-au 
ridicat la 40 de milioane de euro. Iar 2020, în ciuda contextului nefavorabil, 
pare a fi și el sub zodia creșterilor. Aflați detalii despre strategia de dez-
voltare a retailerului german de la Adrian Ariciu, executivul care a preluat 
conducerea companiei în luna octombrie. De Fulvia Meiroșu.

„Suntem axați pe creștere, avem 
planuri ambițioase pentru  
anii următori”
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premise că acest consum va continua să evolueze și 
în viitor, poate nu în același ritm accelerat. Există o 
oportunitate fantastică de a crea valoare adăugată în 
produse dezvoltate aici, mă refer la produse procesate.
Pandemia a dus la orientarea oamenilor către produse 
de bază, în defavoarea sortimentelor care nu le sunt 
atât de necesare, dar totuși oamenii acordă o importan-
ță sporită calității produselor pe care le cumpără. Există 
o preferință clară acum pentru producătorii locali. Din 
punct de vedere distribuție în piață, proximitatea rămâ-
ne un criteriu foarte important și reprezintă o soluție 
pentru un consumator care vrea să economisească timp 
și să aibă acces la mai multe oferte rapid. Pentru noi 
este un avantaj, deoarece încurajăm și sprijinim busi-
nessurile de proximitate, în special cele independente.

Dincolo de proximitate, care este și va rămâne 
un segment extrem de important, ce alte 
trenduri vor da tonul în retail pe termen mediu?
Importanța comerțului modern va crește. Noi ne pozi-
ționăm ca suporter al afacerilor independente din zona 

de comerț tradițional. Există perspective de dezvoltare 
acolo, mai ales pentru magazinele de conveniență. Dacă 
orizontul de magazine din comerțul tradițional era peste 
100.000 unități acum câțiva ani, în prezent sunt 60-70.000 
de puncte de desfacere, însă retailul tradițional va rămâ-
ne în continuare un canal important de desfacere. 

Care sunt perspectivele segmentului cash&carry 
pe plan local din punctul dvs. de vedere și cum a 
influențat coronavirusul evoluția acestui canal?
Modelul nostru de business este axat pe lucruri de bază, 
cum ar fi oferirea de prețuri competitive clienților, asigura-
rea disponibilității mărfurilor, sortimente dedicate. Lucrurile 
acestea funcționează cel mai bine în perioada de criză. Sunt 
încrezător în modelul de business, în orice piață din lume 
comerțul engros într-o formă eficientă este unul de succes.
La nivel global, criza are și va avea un impact major, 
fiecare sector este afectat. Criza obligă multe compa-
nii să își regândească modelul de business și strategia 
către omnichannel sau multichannel. Pandemia a împins 
oamenii către online, generând o creștere semnificativă 
a e-commerce-ului. Starea de urgență ne-a arătat cât de 
important este să ai o rețea stabilă și fiabilă de furni-
zori, să poți asigura produsele în magazine. Nu spunem 
că nu am avut rupturi de stoc, toată lumea a avut, dar 
am învățat să ne pregătim cu furnizorii pentru alte pe-
rioade de cereri elastice. Lucrăm mult la eficientizarea 
comenzilor și distribuția mărfii în magazine. Orice com-
panie care lucrează centralizat pe comandă și livrare 
este mult mai eficientă și poate susține prețuri compe-
titive către clienți. Businessul nostru trebuie să fie cât 
mai relevant local din punct de vedere comercial, dar 
pe cât mai organizat și centralizat ca mod de operare. 
Considerăm disponibilitatea mărfii un principiu de bază 
pentru orice wholesaler ca să își poată deservi clienții. 
Lucrăm mult la rotația stocurilor, avem un sistem de 
comandă și livrare centralizat și intrăm în colaborare cu 
furnizorii, anticipativ, pentru comenzi și pentru a evita 
riscuri. Există un trend de a trece de la o aprovizionare 
globală, vulnerabilă la criză, la una locală. 

În condițiile în care sectorul HoReCa este mai 
mult închis, cum vă influențează acest lucru 
vânzările și strategia de business? 
Există o scădere a cifrei de afaceri pe HoReCa, iar noi 
estimăm că vor dispărea 20-30% din numărul existent de 
restaurante înainte de pandemie și probabil o revenire 
completă va dura circa doi ani. În țările care beneficiau 
de turism global, revenirea va dura până la patru ani. Am 
beneficiat de un efect pozitiv în această perioadă - creș-
terea importanței magazinelor de proximitate - ceea ce 
ne-a ajutat să accelerăm afacerea noastră cu clienții re-
vânzători. Avem în acest moment circa 60.000 de clienți 
revânzători și pe acest segment a existat o creștere. Per 
total cifră de afaceri pe 2020 vom termina pe plus, chiar 
și în contextul acestei pandemii și fără să deschidem 
noi magazine. Din businessul nostru, peste 60% sunt 

Interviul lunii
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revânzători, 20% HoReCa și 20% companii. Scăderea din 
HoReCa nu a fost compensată integral de revânzători, 
însă numărul de clienți cumpărători din HoReCa este sta-
bil față de anul trecut, ceea ce constituie o recompensă 
pentru eforturile susținute ale întregii companii. Cifra de 
afaceri pe 2020 va avea o creștere de până în 10% față 
de rezultatele din 2019. Suntem axați pe creștere, avem 
planuri ambițioase pentru anii următori. Vrem să ne pro-
tejăm cota de piață în sectorul distribuției de produse 
alimentare și să ne menținem ritmul de creștere.

Pe ce piloni vă bazați creșterea în următorii ani?
Pe focusul pe client și pe echipa puternică pe care o avem 
în spate. Vom continua să investim în extinderea rețelei La 
Doi Pași, ne menținem obiectivul de 2.000 magazine până 
în anul 2023, acesta va fi un prim pilon de creștere. Al doi-
lea va fi logistica și serviciile de livrare, atât către revân-
zători, cât și către HoReCa. Considerăm că se poate crește 
foarte mult fără a deschide noi magazine, ci doar maxi-
mizând aceste servicii. Al treilea pilon de creștere este 
digitalul menționat anterior. Avem planuri și în direcția 
unei investiții verticale într-o unitate de producție în 2021. 
Pentru a asigura servicii și constanță către clienți trebuie 
să înțelegi costurile, să fii competitiv și să oferi împache-
tări personalizate către clienți, ca ei să își maximizeze 
și eficientizeze afacerea. Și vom continua să investim în 
oameni, consider că e cea mai importantă investiție.

La Doi Pași este unul dintre pilonii importanți 
în ecuația de creștere. Ce performanțe are  
totuși rețeaua?
La Doi Pași este foarte importantă pentru noi, încercăm să 
găsim un model comercial prin care să le asigurăm suportul 
antreprenorilor independenți. Marea majoritate a francizați-
lor La Doi Pași și-au crescut nivelul vânzărilor din momentul 
intrării în franciză. Noi nu ne uităm doar cât vindem noi către 
francizații La Doi Pași, ci suntem alături de ei pentru a-i ajuta 
să își crească cifra de afaceri în mod eficient și profitabil. 
Încercăm să creăm module și soluții care să ducă în conti-
nuare la dezvoltarea afacerilor lor. A fi alături de antre-
prenorii români ne motivează foarte mult. În 2021 vom de-
păși probabil 1.500 de magazine, iar în 2023 probabil vom 
atinge targetul de 2.000. Orice business are o ciclicitate, 
orice magazin de proximitate cam după cinci ani trebuie 
modernizat, împrospătat. Cel mai important e ca modelul 
să fie de succes și pentru ei și pentru noi.

Sunt mai bine de 6 ani de la ultima inaugurare 
a unui magazin Metro. Luați în calcul să reluați 
extinderea rețelei?
Avem planuri de creștere, dar nu avem planuri de des-
chidere de noi magazine. Considerăm că rețeaua actuală 
are o amprentă completă la nivel național ca să poată 
deservi clienții revânzători și HoReCa pe care îi avem în 
target. Avem o strategie de dezvoltare multicanal, vor-
beam de serviciul de livrare, și putem să dezvoltăm bu-
sinessul folosind rețeaua de 30 de magazine existente.

Luați în calcul să vindeți unele magazine? Au 
apărut în piață informații în acest sens.
Pentru a fi și competitivi și pentru a ne dezvolta aface-
rea în cel mai eficient mod, am lansat o inițiativă cunos-
cută sub numele de Sale & Leaseback (vânzarea pro-
prietăților deținute cu leasing ulterior pe termen lung). 
Împreună cu Metro Properties, suntem în poziția de a 
valorifica anumite proprietăți. Un portofoliu de câteva 
active a fost identificat în România. Acesta va fi comer-
cializat cu sprijinul firmelor internaționale de consiliere 
imobiliară și, cu amendamentul ca aceste condiții propu-
se să fie favorabile și acceptate de conducere, vândute 
unui terț investitor. La rândul său, compania va închiria 
proprietatea înapoi, și astfel afacerea va fi asigurată 
pentru mulți ani. Din punct de vedere operațional dar și 
al clienților Metro, nu se va schimba nimic. Magazinele 
vor continua ca până acum, beneficiind de drepturi de 
ocupare pe termen lung și de flexibilitatea operațională 
cu un termen inițial fix de leasing dar și opțiuni viitoa-
re. Această strategie a fost implementată cu succes în 
cadrul grupului nostru, incluzând proprietăți în Italia, 
Franța, Spania și în Europa Centrală și de Est. 

Ce buget de investiții aveți pentru anul viitor?
În 2020 cea mai importantă investiție a fost platforma 
one-roof de la Ștefănești, în care am investit 40 milioa-
ne de euro, o locație modernă care ne ajută la eficien-
tizarea operațiunilor și asigurarea unui flux de marfă 
către magazine. Este o locație cu eficiență energetică 
clasa A plus. Avem un buget similar pentru 2021. Vom 
mai investi în eficiența energetică a magazinelor, mai 
ales în zona de frig. Acolo este consumul cel mai mare 
de energie, pe care încercăm să îl reducem.

În ultimii cinci ani numărul de produse 
românești disponibile la raft în magazinele 
Metro a crescut cu 25%. Cum a evoluat în 
ultimele luni portofoliul de produse românești?
Produsele românești înseamnă undeva la 60% din total. 
Noi nu avem o sortimentație mare, suntem la 14.000 SKU-
uri într-un magazin, ne bazăm mult pe eficiența sortimen-
tului și pe un rulaj mare pe fiecare produs. Fiecare maga-
zin are o sursă de aprovizionare de la un producător local, 
dincolo de o sursă generală de aprovizionare, ca să fim 
cât mai aproape de producție și să asigurăm continuitatea 
către clienți. Există producători locali în zona de lactate și 
mezeluri, cu care noi am făcut distribuție națională și am 
putut să îi ajutăm să își maximizeze afacerea. Colaborăm 
strâns cu furnizorii, dar suntem destul de selectivi în a lan-
sa produse noi, mergând pe linia eficienței de sortiment, 
iar când alegem produse noi încercăm să fim curajoși în 
alegerile făcute. Prin comparație, orice hypermarket are un 
sortiment de la 30.000 la 100.000 de SKU-uri, iar noi, având 
focus pe un sortiment mai redus, cu o prezentare în gene-
ral la palet, ne-am distanțat foarte mult de comerțul mo-
dern. Prezentăm marfa în mod masiv, asigurăm constanță 
pentru clienți, nu avem multe elemente promoționale. ç

ActualitateInterviul lunii
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Vlădești, un nou punct pe harta extinderii

Magazinul din Vlădești, deschis la final de octombrie în 
satul aflat la zece kilometri de Vâlcea, are o suprafață de 
vânzare de 500 mp, spațiu suficient pentru aproximativ 
8.000 de SKU-uri. Însă, fiind vorba de o unitate comer-
cială deschisă în mediul rural, gama de produse a fost 
adaptată. „Pe lângă sortimentația din mediul urban, am 
venit în întâmpinarea nevoilor din gospodărie cu mai 
multă diversitate pentru articolele non-food, precum 
articole de menaj, curățenie și întreținere. De asemenea, 
am suplimentat produsele de consum imediat”, explică 
Dorina Mutu. Asta pentru că Vlădești este într-o comună 
modernă, extrem de dezvoltată, în care au fost constru-
ite numeroase case și chiar ansambluri rezidențiale. 
Drept urmare, zona are mare potențial de cumpărare 
fiind, practic, o extensie a orașului Vâlcea pe măsură ce 
tot mai mulți consumatori migrează la periferia marilor 
orașe. În termeni financiari, zonele limitrofe mai au un 
avantaj. „Odată cu intrarea în zona rurală, am identifi-
cat numeroase oportunități, de la mai multă forță de 

La zece ani de la deschiderea primului magazin în mediul rural, retailerul indepen-
dent Annabella continuă să parieze pe potențialul acestei zone. Locația din Vlă-
dești, județul Vâlcea, a presupus o investiție de 350.000 de euro și bifează un scop 
clar al retailerului: extinderea în proximitatea clienților. Pe lângă acest magazin, 
alte cinci locații Annabella vor fi inaugurate până la finalul acestui an, tot în zone 
rurale. De Simona Popa.

Din cele 85 de magazine care fac parte din 
rețeaua Annabella, 25 sunt deschise în 
mediul rural. Pentru retailerul indepen-
dent, satul românesc reprezintă o zonă cu 
potențial încă neexploatat la maximum. 

Și, având în vedere extinderea agresivă a marilor lanțuri 
de magazine la nivelul mediului urban, ruralul rămâne 
o resursă în continuă creștere, cu atât mai mult cu cât 
zonele vizate de retailerul vâlcean se află în proximita-
tea marilor orașe. De altfel, în ultimii doi ani, Annabella 
a făcut pași importanți în ceea ce privește extinderea 
dincolo de granițele județului Vâlcea. 
„Expansiunea rețelei reprezintă în continuare o priorita-
te, iar raționamentul de a ne extinde cu încă un magazin 
în vecinătatea orașului a venit în urma necesității unor 
magazine cât mai aproape de clienții noștri. De aseme-
nea, contextul actual ne-a determinat să regândim con-
ceptele din punctul de vedere al proximității pentru a le 
asigura consumatorilor locații moderne cât mai aproape 
de casă în condiții de maximă siguranță”, explică Dorina 
Mutu, proprietara Annabella.

Ruralul, parte integrantă din 
strategia de dezvoltare a Annabella
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muncă disponibilă, la spații și terenuri mai accesibile, 
dar și o competiție restrânsă”, completează proprietara 
Annabella. Construcția și amenajarea magazinului din 
Vlădești s-au ridicat la 350.000 de euro, „fiind un ma-
gazin aliniat la ultimele standarde de remodernizare 
Annabella”, după cum îl descrie retailerul. 
Deși este una dintre cele mai „tinere locații”, magazinul din 
Vlădești a intrat deja în topul celor mai performante din 
rural. Având în vedere că discutăm despre o locație nouă, 
antreprenoarea spune că este prematur să vorbim despre 
un bilanț concret, însă valoarea medie a coșului de cumpă-
rături este „conform așteptărilor”, perspectivele de viitor 
având un trend ascendent. În ceea ce privește numărul 
clienților, între cinci sute și șapte sute de persoane trec 
zilnic pragul magazinului Annabella din Vlădești. Iar consu-
matorul din mediul rural este din ce în ce mai informat și 
mai atent la tendințele alimentare din urban. „Am fost plă-
cut surprinși să observam că nu există diferențe majore în-
tre consumatorul urban și rural, tendințele de consum fiind 
în mare măsură în linie cu cele din mediul urban. Clienții 
din mediul rural sunt la fel de atenți la preț ca cei din 
orașe iar impactul promoțiilor în decizia de achiziție joacă 
un rol important. Ca și diferențe notabile, pot spune că am 
observat această preferință către produsele aflate la ofer-
tă, cât și pentru cele marcă proprie”, adaugă Dorina Mutu. 
La Vlădești, din cele aproximativ 8.000 de produse unice, 
400 fac parte din portofoliul Annabella Zilnic. Și, la fel ca 
în cazul celorlalte locații din rețea, a fost pus accentul și 
pe corner-ul Râureni, locul în care sunt disponibile toate 
brandurile produse de grupul Annabella, de la dulceață, 
siropuri, sucuri naturale, până la zacuscă și murături. 
În privința layoutului de magazin, așezarea produselor se 
bazează tocmai pe comportamentul de consum. „Dacă ne 
referim la comportamentul clientului din mediul urban, 
demn de menționat ar fi faptul că acesta face cumpără-
turi mai mici din punct de vedere cantitativ, cu o valoare 
a bonului mai mică, însă mult mai dese. Comparativ cu 
acesta, consumatorul din mediul rural preferă cumpă-
răturile mai mari din punct de vedere cantitativ, dar la 
un interval mai mare de timp între sesiunile de cumpă-
rături. De aceea, modul de transport și expunere al unor 
articole este gândit pentru comercializare paletizată”, 
explică Dorina Mutu. Deși la prima vedere ar putea părea 
surprinzător, supermarketul Annabella are o zonă extinsă 

de fructe și legume, iar acest lucru se datorează tocmai 
consumatorilor: oamenii nu mai au timp pentru grădi-
nărit, așa că retailerul a exploatat această nevoie. De 
altfel, la jumătatea acestui an, alături de Râureni, a lansat 
proiectul „Născut și Crescut în România”, cu scopul de a 
susține producătorii locali. Drept urmare, în toată rețeaua 
Annabella sunt comercializate fructele și legumele produ-
se de aceștia, dar, totodată, și producția de pe cele 550 de 
hectare de teren pe care le deține grupul.

Așteptări de la 2020 și planuri de viitor

Businessul Annabella a încheiat 2019 cu o cifră de 
afaceri de peste 317 milioane de lei, în creștere cu 8% 
față de 2018. Pentru anul acesta viza un plus de 10%, 
estimare care rămâne valabilă. „2020 a fost și este 
în continuare un an atipic și neașteptat pentru toată 
lumea, însă cu toate acestea reușim să ne atingem țin-
tele pe care ni le-am propus”, declară Dorina Mutu. Cât 
despre planurile de expansiune, extinderea rămâne o 
prioritate pentru retailerul independent, drept dovadă 
că numai până la finalul acestui an va mai inaugura alte 
cinci magazine în zone rurale. Proprietara Annabella 
spune că dezvoltarea rețelei în rural a venit ca o decizie 
firească de business și, ulterior, a ajuns parte integran-
tă din strategia de dezvoltare la nivel local. „Decizia 
de a avea magazine și în proximitatea orașelor în care 
activăm a rezultat în urma cererii clienților din mediul 
rural și din nevoia acestora de a-și face cumpărăturile 
mai aproape de casă, fără să mai fie nevoiți să mear-
gă la oraș”, adaugă aceasta. Cu excepția faptului că 
gestionarea magazinelor mai îndepărtate cere procese 
de aprovizionare și logistică mai riguroase, extinderea 
în mediul rural nu a venit la pachet cu provocări greu 
de depășit. „În contextul social actual, proximitatea 
reprezintă un avantaj. Primim constant solicitări de 
la clienții noștri cu privire la deschiderea unor noi 
magazine în zonele în care s-au mutat. Din dorința de a 
răspunde acestor solicitări, am adaptat și serviciul de 
livrare la domiciliu la 15 kilometri în împrejurimi față 
de orașul Râmnicu Vâlcea, iar în lunile martie, aprilie 
și mai, în contextul stării de urgență, am extins acest 
serviciu și pe axa Calimănești-Căciulata, în Drăgășani și 
în Horezu”, concluzionează Dorina Mutu. ç
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Prăvălia cu Licori, un concept la 
intersecția pasiunii cu businessul
Prăvălia cu Licori, un concept 
Liquor&Tabacco Store cu capital 
pur românesc, pune accent pe 
tabieturile unui consumator 
informat. Deschisă inițial cu 
gândul la potențialii clienți din 
Centrul Istoric al Capitalei, mulți 
dintre ei turiști, Prăvălia cu Licori 
a ajuns acum la cinci locații la 
nivelul Bucureștiului, cărora li se 
adaugă și patru Tutungerii by 
Prăvălia cu Licori. Per total, un 
business care, potrivit estimărilor,  
în 2021 va bifa o cifră de afaceri de 
trei milioane de euro.  
De Simona Popa.

Istoria Prăvăliei cu Licori a început 
în 2015 și, încă din descrierea 
businessului, afli că a luat naștere 
între prieteni. „Plecând de la 
ideea Centrului Vechi care a fost 

un centru important al negustorilor și 
ajungând la vremurile actuale când a 
devenit principalul pol al distracției din 
București, ne-am gândit să pornim o afa-
cere păstrând aerul «La Belle Epoque» 
închistat într-o prăvălie cochetă, unde 
băuturi fine și savuroase, adevărate li-
cori, își așteaptă mușteriii” este, pe scurt, 
descrierea conceptului de magazin. Andi 
Bodan, proprietarul businessului, a pus 
în joc toată experiența acumulată de 
el în domeniul băuturilor. A lucrat la o 
firmă de distribuție de băuturi spirtoase 
ca agent de vânzări și ulterior a lucrat 
pentru Vitis Metamorfosis, producător 
de vinuri din Dealu Mare, unde se ocupa 
de divizia de HoReCa. Cunoștea indus-
tria, înțelegea cererea venită dinspre 
consumatorii informați și a decis să își 
asume riscul de a deschide un magazin 
cu băuturi premium. Deși pare rețeta 
sigură pentru un business de succes, în 
realitate nu a fost atât de simplu. 

„Dacă ar fi să fac un rezumat rapid, 
v-aș spune că am început în 2015 cu 
un magazin mai mic în Centrul Istoric, 
unde aveam o gamă mai mare de bău-
turi spirtoase, mai puțin vinuri și tutun 
cum avem acum. La doi ani distanță 
am deschis încă o locație, pe Calea 
Victoriei, dar nu a fost o alegere in-
spirată. După trei luni am renunțat la 
idee. Nu era nici momentul, nici locul 
foarte bine ales. Era aproape de Piața 
Amzei, o zonă fără locuri de parcare. 
Ulterior, am vrut să depășim grani-
țele Bucureștiului și am deschis un 
magazin în Piața Sfatului din Brașov. A 
funcționat numai un an, nu performa 
pe cum ne-am fi dorit noi, depindea 
foarte mult de turiști. Însă nu același 
tip de turiști ca în București care devin 
tot mai activi după ora 23. La Brașov, 
după această oră nu mai există activi-
tate”, sumarizează Andi Bodan.
De altfel, pentru Prăvălia cu Licori 
turiștii au reprezentat piața de des-
facere. 70% dintre clienții din Centrul 
Vechi din București sunt turiști, iar ei 
au altă cultură de consum când vine 
vorba de băuturi. Așa se explică faptul 
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că, din cele nouă locații deschise 
sub umbrela Prăvălia cu Licori, patru 
sunt în Centrul Vechi. Există însă și o 
locație care nu vizează turiștii, ci strict 
consumatorii români și, în special, 
angajații marilor corporații din zona 
Pieței Victoriei.

Prăvălia cu Licori Titulescu, o 
locație pentru cunoscători

Locația de pe șoseaua Nicolae 
Titulescu, cea de-a treia din rețeaua 
Prăvălia cu Licori, a fost deschisă în 
urmă cu doi ani, în urma preluării unui 
magazin specializat pe produse din 
tutun, cu foarte puține tipuri de bău-
turi listate. Noii proprietari au mărit 
gama de băuturi spirtoase și au listat 
inclusiv vinuri. Magazinul are 40 de 
metri pătrați, al doilea din rețea ca su-
prafață, iar conceptul a fost dezvoltat 
cu ajutorul unui designer. Investiția, 
cu preluare și amenajare, s-a ridicat 
la aproximativ 11.000 de euro. 90% 
din investiție a fost amortizată după 
primul an de funcționare. 
„Avem în jur de 130 de sortimente unice 
dacă ne referim la băuturile spirtoase, 
incluzând și miniaturile. Dacă adăugăm 
vinurile, șampania și spumantul, sunt 
încă aproximativ 100 de etichete, plus 

zona de tutun și tabac. A crescut foarte 
mult această zonă în ultimii ani, pe mă-
sură ce au tot crescut prețurile pentru 
țigaretele convenționale”, explică Andi 
Bodan. El completează că, deși inițial se 
așteptau să vândă mai mult băuturile 
mai ieftine, nu a fost așa. „Noi avem 
sortimente diferite, avem branduri 
de rom foarte căutate. Și acesta este 
un trend identificat de noi. A crescut 
consumul de rom, dacă acum 5 - 6 ani 
spuneai că bei rom, lumea credea că 
bei o băutură spirtoasă de calitate 
inferioară. Acum lumea a început să 
înțeleagă că sunt romuri învechite care 
costă 200 - 300 de lei. Treptat, consu-
matorul român a început să cunoască 
mai mult această piață”, spune propri-
etarul Prăvăliei cu Licori. De altfel, dacă 
ar trebui să facă un top al celor mai 
căutate produse, sortimentele de rom 
sunt pe primul loc, urmate de gin. Cel 
mai căutat este romul Don Papa, costă 
în jur de 200 de lei, este un rom aromat 
și se vinde foarte bine în locația din 
șoseaua Titulescu. Cele două segmente 
au crescut foarte mult în ultimii ani și, 
spune Andi Bodan, au depășit segmen-
tul de whisky. Dacă în urmă cu doi ani, 
dintre băuturile spirtoase, 60 - 70% era 
whisky, acum procentul nu mai sare de 
30%. În privința vinurilor, la raft sunt 
prezenți atât producătorii români, cât 
și vinurile de import. „Noi, ca magazin 
specializat pe băuturi, nu căutăm doar 
etichetele cunoscute, căutăm și noutăți, 
vinuri mai puțin cunoscute, dar care 
au un raport calitate-preț foarte bun. 
Avem clienți care acceptă recomandări-
le noastre și descoperă așa vinuri noi”, 
completează Andi Bodan. 
În cazul locației din zona Pieței 
Victoriei, ajung zilnic 130-140 de clienți, 
însă nu toate achizițiile vizează bău-
turile, multe sunt și pe zona de tabac. 
Drept urmare, o medie a bonului este 
de până la 50 de lei, tocmai din cauza 
țigaretelor și a accesoriilor pentru fu-
mat. În perioada sărbătorilor, vânzările 
cresc considerabil, dar sunt și perioade 
ca luna august, lună de concedii, în 
care lumea e plecată. Pentru Prăvălia 
cu Licori, luna august reprezintă în ge-
neral cam 60% din vânzările unei luni 
normale. La fel se întâmplă și în lunile 
ianuarie și februarie. În privința plă-
ților, tranzacțiile cu cardul reprezintă 

aproximativ 60% și 40% cash, lucru 
care spune multe lucruri despre profi-
lul clientului. 

Soluții în fața pandemiei

„Noi ne așteptam ca 2020 să fie cel 
mai bun an al nostru, dat fiind faptul 
că activitatea era concentrată în pro-
porție de 90% în Centrul Istoric și, oda-
tă cu Campionatul European, Centrul 
Istoric avea să genereze vânzări bune. 
În martie am închis timp de două 
luni în centru, iar aici, în Titulescu, 
doar o lună. A fost alegerea noastră”, 
spune proprietarul Prăvăliei. Au luat 
însă decizii importante pentru a ține 
pierderile sub control. „Anul acesta, în 
februarie, ne-am hotărât să mai des-
chidem un magazin la Piața Rahova, 
se numește Tutungerie by Prăvălia cu 
Licori. Apoi am deschis unul în zona 
Lizeanu, în august, luna aceasta am 
deschis în Bragadiru și Berceni sub 
același brand. În aceste locații avem 
preponderent produse din tutun și 
accesorii, partea de băuturi reprezin-
tă 35 - 40% din sortimentație. Avem 
produse mai comune pentru cartiere 
și facem această mișcare spre cartiere 
și periferii din moment ce activitatea 
în centrul orașului a scăzut foarte mult 
din cauza pandemiei,” explică Andi.  
La jumătatea anului, proprietarii busi-
nessului au făcut un bilanț și, deși la 
acea dată aveau doar un magazin nou 
deschis, înregistrau o scădere a cifrei 
de afaceri de 10%. În lipsa magazinului 
nou, scăderea mergea spre 25 - 30%. 
„Dacă ne referim la magazinele din 
Centrul Vechi, scăderea va fi mult mai 
mare până la finalul acestui an, dar 
încercăm că compensăm cu cele noi 
deschise și să limităm pierderile”, spu-
ne proprietarul Prăvălia cu Licori.
În 2019, cifra de afaceri s-a ridicat la 
aproximativ 1,9 milioane de euro, iar 
estimările pentru acest an luau în 
calcul un avans de încă un milion de 
euro. Din cauza pandemiei însă, țintele 
nu mai sunt atinse, din contră. „În acest 
moment sper să nu înregistrăm o pier-
dere mare. Anul viitor, dacă lucrurile 
revin la normal și putem să funcționăm 
la capacitate maximă, mai mult ca sigur 
atingem 3 milioane de euro cifră de 
afaceri”, concluzionează Andi Bodan. ç
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exemplu: când un produs mi se ofertează pentru listare 
în Băcănie la puțin sub prețul de raft din supermarket, 
realizăm cât de strânși sunt cu ușa furnizorii și care sunt, 
de fapt, profiturile reale ale supermarketului. Pentru că 
vorbim de potențialul de volum. Ei bine, exact diferen-
țele acestea duc la inegalitate de șanse. Prăvăliile mici 
nu vor avea bugete nici măcar să-și pună un petec de 
banner pe gardul propriu, în timp ce retailerii vor putea 
cumpăra nestingheriți toate GRP-urile, landingpage-urile 
și coperțile 4 disponibile în piață. 
Irina Stăncescu: În mod cert a fost o perioadă mai grea 
pentru businessurile specializate, întrucât acestea au o 
putere mai mică decât marii retaileri și unele dintre ele 
nu au reușit să facă față schimbărilor suficient de repede. 
Cazul nostru este unul fericit întrucât am urmărit situația 
internațională și de la început ne-am pus întrebări despre 
ce am face dacă vine și la noi, oricât de greu de crezut pă-
rea inițial. Nu ni s-a părut atât de neverosimil și în conse-
cință ne-am pregătit cu stocuri de măști, mănuși, materiale 
igienizante, astfel că atunci când s-a instituit starea de 
urgență, eram pregătiți, nu doar logistic, ci și emoțional.
Mircea Draja: Întotdeauna în perioada de criză busi-
nessurile afectate trebuie să se reinventeze, să vadă noi 
oportunități și să se readapteze rapid la noile condiții. 
Altfel dispari ca business. Acest lucru este valabil și pen-
tru businessurile mici, de nișă, și pentru cele mari. Cele 
mici au avantajul că pot să schimbe strategia și să se 
adapteze rapid la mediu, în timp ce marile businessuri au 
resurse cu care pot câștiga timp să facă schimbarea.

Marius Tudosiei: Cu bistroul închis, cu evenimentele mari 
suspendate și cu proiectul de catering pentru grădinițe mai 
întâi închis, apoi gâtuit, cu un lockdown sosit subit și cu 
măsuri care de care mai „coerente”, am fost obligați să ne 
adaptăm și să ne schimbăm strategia de supraviețuire une-
ori și de pe o zi pe alta. Am relocat oamenii din bistro și i-am 
specializat în împachetat mâncarea, cei care erau implicați 
în proiectul cu grădinițele livrează acum mâncare în fiecare 
zi, în timp ce alți oameni care nu aveau nicio tangență 

Magazinele specializate, la granița 
dintre supraviețuire și reinventare

Pentru magazinele specializate toată perioada de la declanșarea pandemiei de COVID-19 
a fost ca un rollercoaster. Ceea ce a făcut însă diferența între supraviețuire și eșec pare 
să fie rapiditatea în luarea deciziilor și puterea de adaptare la nevoile cumpărătorilor. Iar 
segmentul de vânzare online a jucat un rol cheie în această ecuație. De Alina Dragomir.

Marius Tudosiei: Până acum a fost ceva între o tornadă 
dubios de mare și un roller coaster offroad. Ne-a zgâlțâit 
din toate încheieturile, suntem plini de vânătăi și cicatrici, 
dar cred că suntem și mult mai puternici și rezistenți acum.
Irina Stăncescu: 2020 a fost un an extrem de provocator 
și încă nu s-a terminat. Pe noi ne-a prins cu planuri de 
extindere și multă încredere în reușită, însă a trebuit să 
ne adaptăm foarte repede. Suntem în punctul în care 
obiectivul major este să ne consolidăm magazinele exis-
tente și să ne protejăm cât mai mult angajații și clienții.
Mircea Draja: 2020 e un an dificil pentru toată lumea, dar 
dincolo de impactul epidemic, social și economic al pande-
miei, este un an cu schimbări dramatice, un an de digitali-
zare accelerată, care a validat anumite modele de business, 
dar care a avut și un efect dramatic asupra altor modele.

Marius Tudosiei: Evident că da. S-au închis restaurante 
cu 60 de scaune din care doar 30 se puteau ocupa simul-
tan, în schimb n-a fost nicio problemă să ai simultan mii 
de oameni la cumpărături într-un magazin mare. În plus, 
lupta asta a fost mereu inegală. Și voi apela la un singur 

2020 a fost un an dificil pentru industria 
de retail. Cum l-ați descrie dvs.? 

1

Considerați că a fost o perioadă mai grea 
pentru businessurile specializate versus 
retailerii „clasici”?

2

Ce schimbări a fost nevoie să faceți 
în această perioadă pentru a rezista 
impactului pandemiei de coronavirus?

3
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Opinia comerciantului independent

Cum se prezintă situația la ca-
pitolul vânzări? Cât de mari au 
fost creșterile de vânzări în pri-
mele nouă luni ale anului versus 
aceeași perioadă a anului trecut?

Care sunt categoriile care au 
înregistrat cea mai bună perfor-
manță? Cum arată un top cinci 
al celor mai vândute produse și 
ce rate de creștere au raportat?

6

7

Marius Tudosiei: Din fericire, noi suntem 
printre privilegiații care, folosind produsul 
local în covârșitoare parte, am rămas feriți 

de probleme majore în zona aceasta. Au fost 
câteva disfuncționalități de livrare, în prima 
fază a lockdownului, dar le-am rezolvat sim-
plu. De exemplu, un furnizor nu a mai putut 
face livrări și prin urmare am suplimentat 
comanda până am întrunit condițiile de livra-
re cu transportatorii mari. Așa ne-am trezit 
cu un palet de zacuscă și murături, însă ne-a 
prins bine să le avem în perioada aceea.
Irina Stăncescu: Din fericire nu am avut 
rupturi de stoc, căci ne-am pregătit temei-
nic înainte ca situația să devină mai dificilă. 
Aveam stoc de făină pentru următoarele trei 
luni, căci este cel mai important ingredient 
pe care îl folosim. Pentru că folosim prepon-
derent maia, ruptura de stoc la drojdie nu 
ne-a afectat prea tare.
Mircea Draja: Nu au fost probleme majore în 
aprovizionare. Producătorii noștri au fost flexi-
bili și au încercat să răspundă rapid la cererea 
crescută. Astfel, cu toate dificultățile și limită-
rile din acea perioadă, am reușit să livrăm un 
procent de 99% din comenzile primite.

Marius Tudosiei: Ca să sune optimist, noi am 
fost într-o ușoară scădere. Cred că suntem cu 
30-35% mai jos decât anul trecut. Mi-e groază 
să mă uit atent pe cifre.
Irina Stăncescu: Înregistrăm o scădere a vân-
zărilor cu aproximativ 15% față de anul trecut, 
pentru primele nouă luni, dar sperăm să mai 
recuperăm din decalaj în lunile următoare.
Mircea Draja: Pe primele nouă luni, pe ace-
eași bază de calcul, veniturile au crescut cu 
peste 50% față de aceeași perioadă din 2019.

Marius Tudosiei: În ciuda scăderii generale, 
avem creșteri la conservele de iarnă: zacus-
că, murături, gemuri. Creșterile nu sunt mari, 
însă în cazul Băcăniei Vechi, în mod particu-
lar, nu putem face o comparație relevantă 
pentru că după 17 martie am adăugat un nou 
canal de vânzare, cel online. Dacă îl tratăm 

directă cu online-ul actualizează acum meniurile 
de pe magazinul online.
Irina Stăncescu: În primul rând, am decis să 
ne protejăm angajații cât mai mult posibil și 
am organizat transportul tuturor cu mașini 
personale/taxiuri pentru a limita expunerea, 
ne-am organizat în echipe distincte care nu 
se intersectează. În plus, pe perioada stării de 
urgență am închis ușile magazinelor, servind la 
geam. Acum accesul este permis pentru maxim 
două persoane, am fost extrem de stricți cu 
purtatul măștii și igienizarea. În ceea ce pri-
vește produsele, am restrâns gama de produse 
doar la cele esențiale, ca să putem deservi cât 
mai mulți clienți, într-un timp cât mai scurt.
Mircea Draja: În perioada stării de urgență, cu 
creșterea bruscă a cererii pe online, infrastruc-
tura noastră logistică a fost forțată la maxi-
mum. A trebuit să mărim capacitățile, să găsim 
rapid soluții de depozitare și livrare adiționale 
și, pentru o perioadă, am fost nevoiți să închi-
dem un magazin ca să-l folosim ca depozit, în 
încercarea de a face față cererii foarte mari.

Marius Tudosiei: În primul rând vorbim 
despre lipsa de experiență în livrările de 
mâncare, politicile de comisionare ale plat-
formelor de livrare, imposibilitatea de a face 
vreo previziune despre ce măsuri se vor lua 
în ceea ce ne privește și, nu în ultimul rând, 
creșterea prețurilor la ingrediente.
Irina Stăncescu: Incertitudinea a fost și este 
cea mai mare problemă pe care am întâmpi-
nat-o și suntem permanent pregătiți să ne re-
pliem și să luăm decizii dure dacă este nevoie. 
Este regretabil faptul că încă sunt persoane 
care nu cred în existența acestui virus sau îi 
minimizează pericolul. Astfel, de multe ori am 
fost nevoiți  să refuzăm clienți care nu purtau 
mască, dar am întâmpinat rezistență și din rân-
dul personalului. Până la urmă lucrurile s-au 
așezat și pare că avem o nouă normalitate.

Care sunt cele mai mari dificul-
tăți cu care v-ați confruntat în 
această perioadă?

V-ați confruntat cu rupturi de 
stoc? Dacă da, când au fost cele 
mai mari probleme pe care le-ați 
avut în acest sens?

4
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Cum au performat vânzările online? S-a 
observat o orientare a cumpărătorilor 
către acest canal de vânzare?

8

separat, vânzările din prăvălie au crescut cu aproximativ 
20-25% la zacuscă, cu aproximativ 20% la murături, dar 
am înregistrat și vânzări crescute la produsele de carne 
(15%), legume de fermă (15%) și băuturi (distilate, vin, 
bere), categorii cu un plus de 10%.
Irina Stăncescu: Nu s-a schimbat nimic în top 5 produse, 
căci ele sunt toate produse esențiale. În acest top regă-
sim pâinea țărănească, croissant, pave, bagheta tradiți-
onală, chifle cu lapte. Am avut însă categorii de produse 
care au scăzut mult sau pe care le-am scos din meniu 
complet, cum ar fi torturile, deserturile sau snack-urile. 
Abia acum am început să le reintroducem gradat.

Marius Tudosiei: Înainte de luna martie, noi practic nu 
eram pe harta asta. Nici pe harta livrărilor. Aveam un 
magazin online funcțional, relativ populat, însă aveam 
câteva vânzări accidentale. Explicația e relativ simplă: bă-
cănia e despre experiență. Publicul nostru avea nevoie să 
vină fizic, să vadă, să miroasă, să simtă lucrurile în mod 
direct. Când n-a mai fost posibil, au cumpărat din click-uri 
succesive. Vorbim despre creșteri de până la 3.500% în 
anumite categorii. Însă dincolo de asta, am surprins o nu-
anță interesantă: pentru cumpărăturile „neutre” (de su-
permarket), oamenii nu au musai o problemă să cumpere 
online, însă pentru achizițiile „cu personalitate” (cum sunt 
cele de la noi), preferă o experiență fizică. Am văzut asta 
și din faptul că 10-15% dintre comenzi sunt urmate de 
apeluri telefonice, mesaje sau mailuri.
Irina Stăncescu: Facem livrări online în regim propriu 
încă din 2017, astfel că am putut să ne menținem acest 
canal. Însă nu am înregistrat o creștere mare, căci avem 
o capacitate redusă de livrări.
Mircea Draja: În timpul stării de urgență, vânzările 
online au crescut de 10-12 ori față de nivelul anterior 
pandemiei. Acum suntem la un nivel dublu al vânzărilor 
online prin comparație cu anul trecut.

variate, în pregătirea și așteptarea weekendului.
Irina Stăncescu: Cu totul explicabil, coșul de cumpărături 
a crescut, însă înregistrăm mai puțini clienți pe zi, ceea ce 
înseamnă că schimbarea comportamentului de cumpărare 
este la frecvență. Mulți clienți congelează pâinea pentru o 
săptămână, nemaifiind nevoiți astfel să vină de mai multe ori.
Mircea Draja: Nu am observat schimbări majore în obiceiuri-
le de consum ale clienților, cu excepția perioadei de urgență. 
Avem însă o schimbare a mixului de clienți. Dacă înainte de 
pandemie aveam mulți clienți care veneau pentru cumpă-
rături rapide, în general în timpul prânzului și după orele de 
serviciu, acum vedem mai mult cumpărături planificate.

Marius Tudosiei: Noi lucrăm cu un segment de public 
relativ ferit de grijile imediate, nu cred că bugetul este 
principala preocupare sau limitare. Am remarcat însă 
o grijă sporită pentru mâncarea de calitate, precum și 
o mai bună planificare. De exemplu, cea mai bună zi a 
noastră este cea de vineri, când clienții își comandă 
cantități mai mari de mâncare, dar și mâncăruri mai 

Marius Tudosiei: Noi am fost de ambele părți ale barica-
dei. Avem un bistro închis, dar avem și creșteri de vân-
zări pe online la mâncarea gătită, precum și la celelalte. 
Dacă le separ, cred că da, absența restaurantelor a contat 
în creșterea vânzărilor pe anumite categorii. 
Irina Stăncescu: În mod cert obiceiurile de masă s-au 
schimbat, se mănâncă mai mult acasă, iar noi am beneficiat 
de această schimbare, altfel am fi resimțit mai dur scăderea.
Mircea Draja: Restricțiile din HoReCa au un impact asu-
pra vânzărilor în magazine, dar să nu uităm că o parte din 
consumul din HoReCa s-a mutat pe platformele online de 
livrări de mâncare, acestea raportând cifre foarte bune.

Marius Tudosiei: O să încheiem 2020 în picioare. Nu 
mă aștept la nimic bun, probabil vom fi pe o scădere 
considerabilă, nici măcar nu vreau să mă îngrijorez în 
legătură cu cifrele. Sper doar să rămânem cu echipa 
intactă, dar mai ales limpezi în mințile noastre.
Irina Stăncescu: Credem că anul acesta este o lecție 
valoroasă despre capacitatea de adaptare rapidă, astfel 
că devenim mai încrezători în forțele noastre. Vom fi 
mulțumiți dacă până la sfârșitul anului reușim să recu-
perăm din scădere și să ajungem la -10%.
Mircea Draja: Sigur va urma o perioadă dificilă. Pentru 
RealFoods această perioadă coincide cu tranzitarea de la 
validarea modelului la cea de scalare. Vom continua să ne 
focusăm pe dezvoltarea platformei online, astfel încât să 
ne permită să operăm un portofoliu mai mare de produ-
se (inclusiv non-food). Ca urmare, va trebui să ne mărim 
capabilitățile logistice. În plus, continuăm cu extinderea 
magazinelor fizice, cea mai recentă deschidere fiind chiar 
la finalul lunii octombrie. ç

Ce schimbări ați remarcat în comporta-
mentul de cumpărare al clienților dvs? 
Agențiile de cercetare vorbesc despre 
o atenție mai mare în ceea ce privește 
bugetul de cumpărături, dar și despre o 
frecvență mai redusă de cumpărare.

9

Ce așteptări aveți pentru 2020 per 
total? Va fi totuși un an bun pentru 
businessul dvs.?

Considerați că restricțiile din HoReCa 
au influențat pozitiv evoluția busi-
nessului dvs.? Au încercat românii să 
mute consumul de specialități și produ-
se de „răsfăț” in-home?

11

10

Retail





28  |  Noiembrie 2020

Grab&Go, magazinul care aduce 
retailul inteligent pe Calea Victoriei

Despre magazinul viitorului s-a tot vorbit în ultima perioadă, însă conceptele de retail fără 
casieri sau personal auxiliar păreau a fi încă departe de piața din România. Cu toate 
acestea, Teodor Hoaghea și Ovidiu Cherecheș , doi dezvoltatori software, au îndrăznit să 
facă pasul spre retailul inteligent, construind de la zero Grab&Go, un magazin pe care îl 
putem numi fără prea multe rețineri Amazon Go în varianta locală. De Bogdan Angheluță.

Inaugurat la jumătatea lunii octombrie, magazinul 
Grab&Go a spart gheața pe un segment de retail 
despre care până acum doar am citit sau vizitat 
pe piețele din afară – magazinul 100% automat. 
După o vizită de câteva minute, devine evident că 

Grab&Go este un magazin plin de tehnologie, care aduce 
în România conceptul de cumpărături fără asistență 
umană. Cum funcționează însă Grab&Go? În primul rând, 
utilizatorii trebuie să instaleze pe telefon o aplicație 
care va fi folosită apoi pentru a scana coduri QR de pe 
ușile frigiderelor, transmițând un semnal care va deschi-
de încuietoarea vizată. Clientul deschide ușa, ia pro-
dusele și apoi, când închide ușa, un senzor de greutate 
integrat în raft va transmite aplicației ce produs a fost 
ridicat, nefiind nevoie de scanarea produselor. La final, 
utilizatorul poate să dea click pe „Plătește” sau să nu 
facă nimic, iar în acest caz plata se va face automat, la 5 
minute de inactivitate.
Și pentru că vorbim despre o locație care se bazează 
100% pe tehnologie, acest lucru se reflectă și în designul 
magazinului, dar și în sortimentație. „Am început cu bău-
turi răcoritoare, bere, lactate și snack-uri, produse care se 
pot consuma pe loc. Nu intenționăm să listăm ambalaje 
mai mari de un litru pentru că prin acest concept tar-
getăm cumpărătorii care se plimbă în zonă, pe sistemul 
«on the go». După ce vom vedea cum evoluează, dorim să 
completăm sortimentația și cu produse fresh, cum ar fi 
salatele sau sendvișurile”, explică Teodor Hoaghea. 
Teodor Hoaghea este cel care se ocupă de concept și de 
partea de business, iar Ovidiu Cherecheș este responsabil 
de ceea ce înseamnă software și hardware. Ideea i-a venit 
lui Teodor la începutul acestui an într-un supermarket, la 
coadă, în timp ce își aștepta rândul pentru a scana pro-
dusele. În acel moment și-a dat seama că în online există 
one-click paid, și ușor-ușor a venit întrebarea – cum? 

O idee 100% românească

Calea Victoriei nu a fost prima opțiune pentru magazinul 
Grab&Go, ci mai curând o variantă „impusă” de pande-
mia de COVID-19. „Lumea nu se mai duce la birou și nu 
mai e în zonele pe care noi le targetam inițial, așa că am 
căutat o zonă aglomerată în care lumea să fie pe fugă 

Retail
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sau în plimbare, momente în care nu vrei să intri într-un 
magazin sau să stai la coadă cu mulți alții, ca atunci 
când faci cumpărăturile zilnice”, explică antreprenorul. 
Investiția inițială a fost undeva la 40.000 de euro, iar 
numărul SKU-urilor disponibile este de aproximativ 120 
de produse. „Ne-ar plăcea să avem produse pe care și 
noi le-am consuma mult mai des și anume freshuri sau 
sendvișuri. Însă suntem la distanță mare de un magazin 
cu gamă de produse normale, pentru că ar trebui să 
ajungem la câteva mii de produse pentru a avea o sorti-
mentație similară cu un market”, completează Teodor.
Magazinul a fost construit efectiv în ultimele trei luni, 
dar din februarie până în august au existat mai multe 
prototipuri de hardware, pentru că au încercat să vadă 
care e cea mai bună metodă de a pune în practică toate 
ideile. Deși conceptul de magazin fără angajați e unul 
despre care presa internațională a tot scris în ultimii 
ani, Grab&Go este o idee care le aparține. „Am aflat 
de Amazon Go după ce mi-a venit ideea să fac ceva de 
genul ăsta și în afară de conceptul de a cumpăra fără 
casierie nu cred că e aproape nimic similar între noi 
și Amazon Go. Dar da, mă bucur că există Amazon Go 
pentru că înseamnă că e ok, că există o cerință în piață, 
că sunt oameni care vor să facă pasul spre astfel de 
concepte. Acum întrebarea e dacă și în România oamenii 
sunt dispuși să își instaleze o aplicație și un card ban-
car”, povestește Teodor Hoaghea.
Tânărul antreprenor spune că are în vedere și maga-
zine cu suprafață de vânzare mai mare, cu mai multe 
produse, unde să se poată face cumpărăturile zilnice. 
„Încercăm în același timp să menținem și conceptul ăsta 
și chiar suntem în discuții cu o firmă care instalează 
stații de încărcare pentru mașini electrice în România și 
am vrea, și noi și ei, să avem câte un magazin Grab&Go 
pe fiecare stație de încărcare de-a lor. În felul acesta ar 
fi un loc, o benzinărie pentru mașini electrice unde chiar 
nu ar fi niciun om. O stație pe care o pornești cu o apli-
cație mobilă, îți cumperi ceva tot cu o aplicație mobilă și 
ar fi cumva exact publicul pe care ni-l targetăm.”
Teodor Hoaghea spune că în momentul acesta nu îi 
interesează nici bonul mediu, nici profitabilitatea ma-
gazinului, ci să adune cât mai multe feedbackuri pentru 
a înțelege dacă oamenii sunt deschiși față de astfel de 
tehnologie. Însă prima țintă setată nu este deloc de 
ignorat: 10.000 de descărcări ale aplicației.

Un business cu potențial de expansiune

Pentru a populariza aplicația, compania va oferi credi-
te cu care consumatorii să poată achiziționa produse. 
„Vrem să testăm tehnologia și să vedem dacă oamenii 
se întorc”, spune Teodor. Nu și-au propus să ajungă la 
break-even, fiind vorba de un showroom pentru teh-
nologia existentă. Spațiul de aici ar putea fi folosit și 
în continuare în acest sens, pentru a prezenta îmbu-
nătățirile aduse sistemului sau noile tehnologii puse 
în funcțiune. Astfel, spațiul de 36 de metri pătrați de 

pe Calea Victoriei urmează să fie o zonă de testare, în 
vreme ce profitul ar urma să vină din alte magazine. Cu 
toate acestea, nu există încă planuri concrete pentru un 
al doilea magazin.
În perioada următoare, cei doi vor să pună bazele unui 
atelier unde să producă majoritatea componentelor 
software și hardware pentru care apelează, în prezent, 
la terți. Și aplicația urmează să primească o serie de 
update-uri, menite să simplifice și mai mult procesul de 
achiziție. „În momentul de față, când închizi ușa unui fri-
gider, aplicația așteaptă ca raftul să îi spună ce produse 
ai luat. Vrem să trecem acest proces în background, 
astfel încât tu să poți continua cumpărăturile. În plus, 
într-un magazin mai mare am dori să avem și opțiunea 
de a căuta un anumit produs și să ți se afișeze locul 
exact unde îl poți găsi”, adaugă Teodor.
În ceea ce privește extinderea, cei doi vizează orașele 
mari din România, în zonele aglomerate, cu astfel de 
magazine care îi ajută pe oamenii care sunt în grabă. 
„Ulterior am vrea să ne extindem în Europa, mi se pare o 
piață destul de bună și sunt diferite locații prin Uniunea 
Europeană care sunt interesate de tehnologie. Credem 
că ar fi foarte interesant să mergi într-un oraș dintr-o 
țară străină și să ai deja aplicația Grab&Go, să întâlnești 
un magazin Grab&Go și să îți cumperi ceva, să nu mai 
ai barierele de limbă, să nu te înțelegi cu casierii, să nu 
ai bani cash sau să nu meargă cardul. Exact ca la Uber 
- ajungi într-o țară străină, ți-e foarte ușor să folosești 
aplicația pe care o folosești și la tine în țară”, explică 
fondatorul Grab&Go. ç

Concept inovator
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Nu mai avem promoții cu promoter. 
Ce ne facem?
În noul context pandemic, sunt retaileri care nu acceptă promoteri sau au impus rigori greu de respectat. 
Anul viitor, ne așteptăm ca bugetele de marketing să fie mai mici, astfel că o acțiune cu promoteri va fi greu 
de inclus în plan. E momentul propice să schimbăm paradigma și să găsim alte soluții, care nu au cum să fie 
decât digitale. De Ioana Mucenic, CEO Minio.

Știm deja cu toții ce măsuri a fost nevoie să im-
plementăm în magazine, astfel că acest articol 
este foarte pragmatic. Așadar, vă propun câteva 
soluții pe care să le aveți în vedere, în măsura în 
care se potrivesc activității voastre. Schimbarea 

e inconfortabilă și succesul nu se atinge imediat, ci prin 
experimentare, prin încercarea diferitelor variante și 
îmbunătățirea lor pas cu pas. De aceea, e bine să nu 
ne mai raportăm la cum făceam lucrurile înainte, la ce 
mergea înainte, la cum era obișnuit consumatorul. Poate 
noile propuneri par dificile, scumpe sau peste mână, 
dar orice început e greu. O să avem cel puțin un ciclu 
economic în care lucrurile vor funcționa așa, cu contacte 
reduse, cu creșterea e-commerce, cu mai puține vizite 
în magazine, deci e timpul să schimbăm abordarea. La 
vremuri noi, căutăm soluții noi. 

Comunicarea promoțiilor offline  
în mediul online

De multe ori, dacă nu aveam promoții naționale, comuni-
carea campaniilor promoționale sau cu premii era făcută 
aproape exclusiv în magazin. Paradigma s-a schimbat, 
traficul din magazine a scăzut, de aceea e bine ca un 
consumator să-ți știe promoția înainte să ajungă la 
raft. Asta înseamnă că mediul digital nu mai e apanajul 
echipei de digital sau de brand, ci face parte din viața de 
zi cu zi a omului de trade marketing. Cum pot fi făcute 
aceste comunicări ca să fie mai eficiente?
n Creați promoția pornind de la comunitatea de 
Facebook – hai să întrebăm consumatorii ce premii ar 
vrea să primească, răspunzând în comentarii sau votând 
cu obiecte predefinite. 
n Realizați comunicare dedicată pe paginile de social 
media ale brandului vostru, doar postarea vizualului nu 
e destul. Realizați conținut dedicat, jocuri, anunță câști-
gătorii aici, invită oamenii pe site. 
n Folosiți persoane influente care să intre live pe 
Facebook sau pe Instagram chiar din magazin, ca să 
aducă mai multă credibilitate. 
n Evitați să mai construiți site-uri basic cu formular de 
înscrie bonul, lista de produse, câștigători și regula-
ment. Fiecare secundă în care consumatorul e pe site, 
e o șansă în plus să vă îndrăgească și să vă cumpere și 
data viitoare. Stabiliți-vă ca obiective să creșteți timpul 

petrecut de consumator pe site -  minim 2 minute. Deci 
adăugați conținut, quizzuri, jocuri, materiale video, info-
grafice, rețete. Da, e mai complicat, dar impactul e mai 
mare și cu efecte și pe moment și pe termen mai lung. Și 
costă tot cât promoterii. 
n Introduceți buton de e-commerce, ca omul să cumpe-
re și online. Chiar dacă nu cumpără, măcar află de unde. 
Consumatorii încep să se obișnuiască cu promoțiile care 
au loc doar într-un retailer și încep să întrebe: De unde 
trebuie să cumpăr?

Mai există și alte mecanisme în afară  
de tragere la sorți

Cutuma este să facem și trageri la sorți, dar există și 
modalități mai interesante de a oferi premii în campanii. 
Doar câteva exemple: 
n Primii 100 care se înscriu, lunar, primesc automat un 
premiu - un voucher, să evităm costurile logistice.  
n Înscrierea produselor, nu doar a bonului. Poate pe un 
bon sunt 5 SKU-uri. Cei care au cele mai multe produse 
cumpărate săptămânal, primesc garantat un premiu. 
Încurajăm astfel o achiziție mai mare. 
n Implementarea de mecanisme creative, precum: nu-
mărul bonului este ca un cod de seif - vezi dacă bonul 
tău deschide seiful unde este un premiu. Dacă ai nimerit 
chiar și o cifră care este parte din numărul seifului, câș-
tigi un premiu mai mic.  
n Un alt mecanism creativ este Mix&Match, pretabil când 
există mai multe SKU-uri în promoție. În fiecare zi, ai o 
combinație de produse câștigătoare. Dacă a cumpărat 
combinația corectă, clientul câștigă automat un premiu. 
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n Vouchere garantate de reducere la produse com-
plementare. Ai cumpărat o pâine? Câștigi garantat un 
voucher de 10 de lei pentru o băcănie online cu gemuri 
făcute în casă. Folosiți-vă de explozia de magazine onli-
ne, ca să oferiți ca premii vouchere (bani/reduceri) către 
aceștia, ca premii garantate. 

Platformele de loializare

Există studii care au scanat la RMN creierul consumatorilor 
în timp ce li se arătau diferite branduri. Rezultatul? Pentru 
brandul preferat, s-a activat în creier centrul plăcerii. Deci 
oamenii sunt atașați emoțional de brandurile pe care le 
folosesc frecvent și se creează obiceiuri de consum așa 
de înrădăcinate, încât cumpărarea este pe pilot automat. 
De aici și frustrarea enormă a acestor consumatori loiali, 
care nu sunt apreciați deloc de branduri și nici măcar nu 
au norocul să câștige. De câte ori n-ați văzut comentarii 
spunând: Vă cumpăr tot timpul și nu am câștigat nimic. 
Ce puteți să faceți pentru acești consumatori sunt 
platformele de loializare – unde consumatorii își înscriu 
bonurile, acestea se trasformă în puncte/steluțe și, pe 
baza lor, primesc diferite beneficii – pot fi produse gra-
tuite, vouchere de discount, premii sau chiar beneficii 
mai emoționale – spre exemplu, sunt primii care primesc 
acasă, spre testare, un produs nou lansat. O astfel de 
platformă prespune o investiție inițială de zeci de mii de 
euro, cam cât 1-2 campanii cu promoteri, însă ea este un 
proiect pe termen lung și dezvoltă o comunitate loială.

Chatbot-uri

La nivel global, chatboții sunt atât de frecvenți, încât au 
apărut servicii de doar 10 euro pe lună, care îți permit 
să-ți faci un Messenger Bot fără să ai nevoie de cod. Se 
estimează că, global, 50% dintre consumatori deja au in-
teracționat cu un bot și, în următorii 5 ani, 75% din ser-
viciile de customer service vor fi automatizate prin aceș-
tia. Cu un chatbot implementat în Facebook Messenger, 
un consumator află despre promoții, înscrie bonul, 
câștigă premiile, lasă adresa de livrare, totul automat și 
într-un mod simplu și amuzant pentru consumator. Asta 
înseamnă mii de euro salvați în costuri logistice, nu mai 
e nevoie să faci un site promoțional de fiecare dată, iar 

consumatorii învață să intre pe chat, chiar dacă nu văd 
o promoție anume. Se formează astfel o rutină în afara 
activității promoționale comunicate în magazin. 

Platformele de testare

Cu creșterea accelerată a comerțului online, compo-
nenta de testare de noi produse este una problematică. 
Consumatorii vor tinde să adauge în coș produse pe 
care le cunosc deja, multe magazine oferă opțiunea 
să comanzi fix același coș ca înainte, ceea ce reduce 
cumpărăturile săptămânale la doar un click. Chiar și fără 
această opțiune, cumpărăturile online sunt mai puțin 
impulsive decât cele din magazin, deci șansele ca un 
consumator să cumperere un produs nou sunt mai mici 
decât în magazin, unde existau plasări și evidențiere 
la raft. De aceea, la nivel global se dezvoltă platforme-
le de testare, concept care la noi este încă la început. 
Consumatorii își fac cont și solicită anumite produse 
pentru testare. Acestea sunt acordate pe diferite criterii 
– fie demografice, fie comportamentale (consumato-
rii trebuie să posteze despre produs in social media/
să scrie un review pe un site de e-commerce). De cele 
mai multe ori, aceste platforme cumulează mai multe 
categorii de produse, dar pot fi o soluție bună și pentru 
companiile ce au mai multe branduri sub umbrela lor. 

Abonamentele pentru produse

Sunt categorii de produse foarte pretabile la consum 
repetat (de la cafea la produse de îngrijire, de la mâncarea 
de animale la bere). Aici, o platformă online unde consuma-
torii să-și facă abonamente pentru produse este o soluție 
bună. Consumatorii pot selecta diferite pachete de produse 
sau își pot crea propriul pachet, pe care să-l primească 
periodic, plătind automat un abonament.  Aceste platforme 
se axează pe rutină și pe simplificarea vieții consumatoru-
lui, dar nu sunt atât de plictisitoare pe cât par. Dimpotrivă, 
în aceste abonamente pot intra produse noi lansate, se pot 
realiza periodic promoții la diferite produse – spre exem-
plu, pe cele 3 luni de vară și doar atunci, să primești cafea 
pentru frappe, pe lângă cafeaua ta uzuală. Există multiple 
modele de succes în afara țării, pentru aproape toate ca-
tegoriile din magazine, precum Dollar Shave Club (lame de 
ras), Birchbox (cosmetice), SnackNation (diferite snacksuri), 
HomeChef (ingredientele necesare pentru anumite rețete), 
Murray’s Cheese of Month Subscription (la brânzeturi), 
Craft Beer Club. Majoritatea pachetelor combină mai multe 
branduri, dar sunt și soluții uni-brand. 
Iată, deci, cât de multe abordări noi există. Unele necesi-
tă investiție financiară mai mare, dar nu exorbitantă, mai 
ales dacă nu le vezi punctual, ci măcar pentru câteva luni. 
Altele sunt chiar simplu de făcut, atât timp cât facem un 
pas lateral și ne permitem să fim creativi și curajoși. ç

Articol scris de Ioana Mucenic, CEO Minio Studio,  
ioana.mucenic@minio.ro

Comunicare în magazin
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Rafturile digitale mai sunt cunoscute drept 
rafturi virtuale sau rafturi infinite, existând 
o serie de diferențe în funcție de modul în 
care sunt folosite. Astfel, rafturile digitale 
pot lua două forme: dispozitive care permit 

unui client aflat în magazin să comande fie produse 
aflate în alte sectoare ale unității, fie produse care nu 
se află în respectivul magazin, sau ecrane care doar 
interacționează cu consumatorul, afișând promoții, pro-
duse conexe sau mesaje despre compania în sine.

Rafturile virtuale ca platformă de vânzare

Un element important de la care a plecat ideea 
rafturilor digitale este acela că vânzarea nu trebuie 
să se rezume la spațiul fizic de vânzare. Astfel, un 

comerciant poate „extinde” respectivul spațiu prin 
introducerea rafturilor virtuale, folosindu-le astfel ca 
pe o platformă prin care poate vinde mai mult. Deși 
uneori se folosește și denumirea de rafturi infinite 
pentru a le defini, această denumire, după cum veți 
putea citi mai jos, sugerează altceva decât ceea ce se 
oferă în realitate.
Înainte de a trece la partea tehnică, este important 
de înțeles că o astfel de investiție va îmbogăți consi-
derabil experiența in-store, iar acest lucru ar trebui 
să se regăsească în încasări. Ideea de raft virtual nu 
trebuie însă limitată doar la un raft digital propriu-zis. 
Un retailer se poate folosi și de dispozitive mai ușor de 
implementat, așa cum ar fi o tabletă sau un kioșk.
Folosirea unui raft virtual poate aduce avantajele unei 
platforme de e-commerce într-un spațiu fizic, similar 

Retail

Raftul digital, un element  
cu valoare adăugată

Retailul tradițional nu pare încă afectat de apariția unor magazine inteligente, așa cum 
sunt cele ale Amazon sau Alibaba. Cu toate acestea, tehnologia nu poate fi „ținută” în 
afara magazinelor fizice, iar adoptarea din timp a unor soluții poate fi extrem de benefi-
că pentru comerciant. Una dintre aceste soluții, care poate transforma în mod substanți-
al experiența in-store, este raftul digital. De Bogdan Angheluță.
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cu ceea ce realizează în prezent Amazon cu magazi-
nele sale Go. Asemănările se opresc aici, pentru că 
Amazon Go este o demonstrație de forță în ceea ce 
privește tehnologia, pe când scopul unui raft virtual 
este acela de a aduce îmbunătățiri experienței pe care 
consumatorul o are in-store, păstrând elementele care 
fac retailul fizic atât de popular. Kroger, spre exemplu, 
a introdus în 2017 un sistem de rafturi care interacțio-
nau cu clienții care treceau pe lângă ele. Astfel, raftu-
rile detectau consumatorii interacționând cu dispozi-
tivele mobile ale acestora și ofereau recomandări de 
produse sau oferte de preț. Un element spectaculos 
era acela al identificării produselor existente pe lista 
de cumpărături și semnalizarea acestora prin modifi-
carea luminozității.
Este important de spus și că divizia de retail a Amazon, 
deși parte a unei companii superioare din punct de 
vedere tehnologic, este încă în spatele lanțurilor ame-
ricane de retail precum Wal-Mart sau Kroger. Acesta 
este și motivul pentru care compania condusă de Jeff 
Bezos a investit în lanțul de magazine Whole Foods, iar 
acum deschide magazine fizice într-un ritm alert.

Interacțiunea, element-cheie al tehnologiei

Una dintre capcanele apărute atunci când această 
tehnologie este implementată se referă la oferirea 
unui număr mult prea mare de produse. Așa-numitele 
rafturi infinite nu trebuie, desigur, să ofere un număr 
nelimitat de produse, pentru că asta ar putea afecta 
rata de conversie. Este de preferat ca un retailer să 
ofere acele best-seller-uri pe care consumatorii le-au 
ales și până la momentul respectiv. Mai mult, o selec-
ție de produse poate permite crearea unor conexiuni 
între produsele disponibile în magazinul fizic și cele 
ce pot fi comandate. În zona unde se oferă hrană pen-
tru animalele de companie, spre exemplu, rafturile pot 
afișa jucării sau produse de curățenie din  
același segment.
În fine, unul dintre cele mai importante aspecte este 
cel al interacțiunii dintre consumator și raftul inte-
ligent. Aici este în general nevoie de timp pentru a 
găsi cea mai bună variantă, de regulă prin sistemul de 
trial&error. Nu înseamnă că dacă un raft inteligent nu 
atrage clienții tehnologia este greșită; poate fi vorba 
de interfața folosită, de selecția de produse sau chiar 
amplasarea respectivului raft. Mai mult, atunci când se 
definitivează aceste lucruri, trebuie ținut cont de fap-
tul că un client va renunța la o comandă atunci când 
are un sentiment de nesiguranță sau când procesul 
durează pur și simplu prea mult. 
O greșeală făcută de retaileri este faptul că privesc 
rafturile digitale ca pe un înlocuitor al personalului din 
magazin. Aceste rafturi trebuie privite ca o unealtă de 
marketing sau de vânzări, fiind de preferat ca asisten-
ții din magazin să îi ajute pe clienți în interacțiunea cu 
sistemul digital. ç

Tehnologii în retail
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Afinitatea de brand vorbește despre valorile 
în care crede un brand owner, fie că este 
antreprenor sau CEO, și despre fanii pe care  
acesta îi adună în jurul nucleului de valori 
personale, fani care pot fi clienți sau nu.

Un brand autentic își poate crește notorietatea consi-
derabil, prin atragerea audienței care are aceleași valori 
personale ca și cele promovate de compania respecti-
vă. Beneficiile sunt evidente, atât pentru brand, cât și 
pentru companie, de la expunere și acoperire mediatică, 
până la recrutarea mai facilă a noilor angajați.
Afinitatea de brand se creează cel mai ușor prin experi-
ențele și interacțiunile pe care clientul le are cu brandul. 
De exemplu, clienții din Generația Z sunt foarte atrași de 
mediul online și de branduri cool, deci pentru aceștia 
brandurile trebuie să genereze în permanență conținut 
atrăgător, în special în mediul online.
Însă în contextul pandemiei de coronavirus și alte tipuri 
de clienți au petrecut mai mult timp acasă și au inter-
acționat mai des în mediul digital cu diferite branduri. 

Iar în cazul brandurilor ale căror valori nu sunt doar 
declarații frumos scrise pe perete sau în social media, 
bunăvoința și percepția favorabilă a clienților a fost 
rapid câștigată. 

O călătorie cu pâini din jurul lumii

Un studiu de caz în acest sens este Grain Trip, o brutărie 
artizanală de pâine și produse de patiserie din București, 
care produce pâine pe bază de maia. Brutăria a fost 
fondată în 2018 de Valentina Ion și Cristian Negoiță, doi 
foști corporatiști în companii de consultanță, pasionați 
de patiserie. Ei au călătorit mult și au dorit să cunoas-
că gastronomia orașelor pe care le vizitau, așa că din 
fiecare vacanță se întorceau acasă cu nenumărate 
ingrediente locale. Cei doi au început inițial să facă 
pâine în casă, iar apoi și-au deschis brutăria. La înce-
putul pandemiei, Valentina Ion a început să posteze pe 
pagina de Facebook a brutăriei rețete de pâine cu maia. 
Publicul a fost imediat captivat de poveștile autentice, 

Când companiile pun ideile, valorile și credințele mai presus de produsele lor, iar con-
sumatorii se identifică cu acestea la nivel personal, rezultatul poate fi uimitor. Clienții 
se transformă în cumpărători loiali, iar numărul fanilor adevărați poate crește chiar și 
în rândul acelora care nu consumă produsele companiei. De Dochița Zenoveiov.

Cum creezi afinitate  
față de brand

Branding corner
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în care viața de corporatist se îmbina cu chimia într-o 
manieră accesibilă, pe înțelesul tuturor. Antreprenoarea 
nu vorbea despre partea emoțională a brandului, ci 
despre procesele chimice prin care trece bobul de grâu 
până când se transformă în pâine. Numărul de fani ai 
paginii a crescut semnificativ, iar aceștia au început să 
facă și ei pâine acasă și să posteze produsele proprii 
pe pagina brutăriei. În acel moment, antreprenoarea a 
lansat HomeBakers, un grup de Facebook dedicat pâinii 
și rețetelor de pâini tradiționale din toate colțurile lumii. 
HomeBakers a crescut la circa 5.000 de membri, din 
România, dar și din străinătate, dezvoltându-se în mod 
organic, fără nicio investiție financiară. Comunitatea a 
început imediat să interacționeze, să posteze produse 
făcute acasă, să ceară sfaturi, să caute ustensile și tipuri 
rare de făini. 
Revenind la teoria brandului, este vorba de pasiunea 
pentru pâine, declinată în două moduri, către audiențe 
diferite: membrii comunității HomeBakers nu sunt ace-
iași cu clienții Grain Trip. Pe baza pasiunii și a cunoștin-
țelor antreprenoarei, a luat naștere un brand solid, cu 
două linii de business. Grain Trip comercializează în pre-
zent diverse tipuri de făină, semințe, coșuri de dospit, 
vase ceramice de copt sau grătare de răcire. Așadar, pe 
lângă businessul de brutărie, Valentina Ion a dezvoltat 
în contextul pandemiei un business de furnizor pentru o 
comunitate pasionată de copt pâine acasă. Mulți antre-
prenori ar fi considerat poate că să încurajezi oamenii 
să coacă pâine acasă este o posibilă amenințare pentru 
o brutărie, dar ea a privit acest trend ca pe o  oportuni-
tate de business. 
În acest mod, antreprenoarea a inovat brandul și a adus 
în jurul Grain Trip o altă audiență, ținând cont că o pro-
vocare importantă cu care se confruntă cei care preferă 
pâinea făcută în casă este că există în piață furnizori 
de diverse tipuri de făinuri, dar calitatea produselor 
locale nu este constantă. Făina este un produs foarte 
dificil, costă puțin și cântărește mult, deci cheltuielile 
de transport la import sunt ridicate. În contextul în care 
ingredientele pentru a coace pâini speciale în casă ajung 
pe piața locală la prețuri nu foarte mici, fondatoarea 
Grain Trip a reușit să creeze o nouă nișă de piață.
Pentru a oferi o experiență completă tuturor clienților 
și fanilor, site-ul de prezentare al brutăriei este divizat 
acum în două, Grain Trip și HomeBakers, iar magazinul 
fizic comercializează toate produsele din site. 

Chobani, iaurtul preferat al americanilor

Un alt studiu de caz, la altă scară, este cel al producă-
torului american de iaurt Chobani, care a reușit printr-o 
serie de acțiuni și parteneriate să creeze o afinitate 
autentică a consumatorilor față de brandul omonim. 
În 2016, fondatorul companiei și actualul CEO, Hamdi 
Ulukaya, a cedat 10% din acțiuni către angajații full-ti-
me – de la managementul executiv până la muncitori. 
Deși a fost inițial sfătuit să nu facă acest lucru, în 

contextul în care vânzările anuale ale companiei depă-
șeau un miliard de dolari, Hamdi Ulukaya, de origine 
turcă, a găsit o soluție, explicând că valori precum 
a sprijini și a dărui comunității fac parte din cultura 
companiei, iar participarea angajaților în acționariat 
întărește această cultură. Decizia sa a fost foarte medi-
atizată și a fost întâmpinată cu numeroase comentarii 
pozitive în rețelele de social media din partea clienților 
săi, dar și a persoanelor care nu consumau iaurtu-
rile Chobani. „Nu e suficient să ai credințe și valori, 
trebuie să le trăiești și să le transformi în programe 
care schimbă lumea. Așa se construiește un brand 
puternic”, rezumă Peter McGuinness, Chief Marketing și 
Commercial Officer al Chobani.
De asemenea, compania a implementat un program care 
oferă șase săptămâni de concediu atât femeilor, cât și 
bărbaților, la nașterea unui copil sau la adopția unuia, 
un beneficiu foarte rar întâlnit în rândul companiilor 
americane. Știrea s-a răspândit foarte repede și a pus în 
lumină angajamentul companiei față de angajați, filoso-
fia acesteia fiind să pună oamenii pe primul loc.
Un alt program derulat de companie, care se bucură de 
foarte mare succes, este incubatorul dedicat start-up-
urilor din industria alimentară, care se înscrie în politica 
Chobani de a înlesni accesul tuturor oamenilor la o ali-
mentație sănătoasă. Incubatorul primește în fiecare an 
circa 3.000 de aplicații, iar start-up-urile selectate nu au 
nicio obligație financiară: primesc granturi, consultanță 
și au acces la resursele Chobani, având posibilitatea de 
a se dezvolta mai repede.
În fabricile companiei sunt angajați mulți veterani, 
iar una din principalele acțiuni organizate anual de 
aceasta, împreună cu fundația Operation Homefront, 
prin care Chobani donează un milion de dolari pentru 
sprijinul bătrânilor. 
Astfel, Chobani, un brand ce are în prezent 15 ani, a ur-
cat pe locul numărul doi în topul producătorilor de iaurt 
din SUA, deoarece, așa cum explică oficialii companiei, 
produsul lor este legat de iaurt, dar businessul este 
legat de wellness. 

Dochița Zenoveiov este fondator al agenției de branding 
INOVEO, www.inoveo.ro

Branding corner
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Shopping basket

produs aflat în promoție N/A - indisponibil la raft cel mai mic preț pentru fiecare produs din coșul de cumpărături

Hypermarket

Nr. Produs Cantitate
Auchan Iuliu 
Maniu

Cora 
Lujerului

Kaufland  
Barbu Văcărescu

Carrefour 
Balotești

Prețul la care s-a achiziționat produsul
Produse alimentare de marcă

1 Făină de grâu Băneasa, categ. 000, pungă de hârtie 1 kg 3,99 N/A 2,99 3,95
2 Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă de hârtie 1 kg 2,55 2,69 3,99 2,55

3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie carton 1 l N/A 5,55 5,05 (preț în afara 
promoției 5,35) 5,60

4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, PET 1 l 5,90 5,89 N/A 5,95
5 Ouă free range Toneli 10 buc. 10,20 11,45 N/A 10,17
6 Apă minerală necarbogazoasă Borsec, PET 2 l 2,45 2,52 2,55 2,20
7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 4,60 5,09 5,09 4,99

8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l N/A 2,09 1,89 (preț în afara 
promoției 2,15) 2,39

9 Cafea măcinată Jacobs Kronung Alintaroma verde 250 g 11,30 11,39 11,49 11,30

10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 0,98 0,97 0,89 (preț în afara 
promoției 0,99) 0,98

11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 3,25 4,09 3,69 3,69
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,25 7,29 7,29 6,49
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,20 6,49 6,45 6,45
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g N/A N/A 4,59 N/A

Produse nealimentare de marcă

1 Pastă de dinți Colgate Maximum Cavity Protection 125 ml sau 75  
+50 ml gratis 7,45 7,49 7,49 7,49

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 2,85 3,79 2,89 2,89 (promoție 
de preț)

3 Șampon Head&Shoulders Classic Clean /  
2 in 1 Classic Action 400 ml 24,50 25,99 22,49 25,89 (promoție 

de preț)

4 Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 straturi, Piersică  
sau Mușețel 10 sau 8+2 role 18,90 18,89 18,95 18,99

5 Detergent capsule Ariel Mountain Spring/ Color3in1 15 buc. 24,50 26,09 19,49 17,90
6 Detergent de vase Fairy Lemon/Apple 450 ml 4,90 4,94 4,49 4,49

Nr. Elemente urmărite Auchan Iuliu 
Maniu Cora Lujerului Kaufland Barbu 

Văcărescu
Carrefour 
Balotești

1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazin 18:40 - 19:25 19:42 - 20:29 19:25 - 20:02 19:52- 20:32
2 Total minute petrecute în magazin la cumpărături 45 47 37 40
3 Există cărucioare/coșuri disponibile la intrarea în magazin? Da Da Da Da
4 Nivelul curățeniei în magazin? Curat Curat Parțial curat Parțial curat
5 Nivelul de mercantizare al magazinului? Insuficient Bun Bun Bun
6 Câte case de marcat are magazinul? 34 58 23 22
7 Câte case de marcat erau deschise? 14 23 3 12
8 Câte coșuri de cumpărături erau la coadă înaintea voastră? 1 3 2 2

9 Au existat nemulțumiri din partea celorlalți cumpărători la coada 
de la casă? Nu Nu Nu Nu

10 Intervalul orar petrecut la casa de marcat 19:20 - 19:25 20:21 - 20:29 19:55 - 20:02 20:25 - 20:32
11 Total minute petrecute la casa de marcat 5 8 7 7
12 Casierul a salutat cumpărătorul? Da Da Nu Da
13 Casierul a ajutat la împachetarea produselor în pungi? Nu Nu Nu Nu
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produs aflat în promoție N/A - indisponibil la raft cel mai mic preț pentru fiecare produs din coșul de cumpărături

Supermarket

Nr. Produs Cantitate
Market Calea 
Floreasca

Mega Image  
Barbu Văcărescu

Profi  
Popești Leordeni

MyAuchan 
Rezervelor

Prețul la care s-a achiziționat produsul
Produse alimentare de marcă

1 Făină de grâu Băneasa, categ. 000, pungă de 
hârtie 1 kg 3,95 N/A 3,39 4,35

2 Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă de hârtie 1 kg 2,63 2,36 2,79 2,70
3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie carton 1 l 5,60 5,54 5,65 5,75
4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, PET 1 l 5,95 7,34 5,89 6,80
5 Ouă free range Toneli 10 buc. 10,50 N/A N/A 12,60
6 Apă minerală necarbogazoasă Borsec, PET 2 l N/A 2,61 N/A 2,55

7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l N/A 5,20 4,49 (preț înafara 
promoței 5,49) N/A

8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l N/A 2,19 2,15 2,10

9 Cafea măcinată Jacobs Kronung Alintaroma 
verde 250 g 11,26 11,26 7,99 (preț înafara 

promoței 11,49) 11,30

10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 1,00 0,99 0,95 0,98
11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 4,50 4,50 3,69 4,60
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,33 7,33 8,09 7,30
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,45 6,45 7,19 6,45
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g 4,69 4,79 4,55 4,50

Produse nealimentare de marcă

1 Pastă de dinți Colgate Maximum Cavity 
Protection

125 ml sau 75 
+50 ml gratis 7,49 7,49 5,99 8,15

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 3,19 (promoție de 
preț) 3,59 2,99 2,95

3 Șampon Head&Shoulders Classic Clean / 2 in 1 
Classic Action 400 ml 25,89 (promoție de 

preț)
23,44 (preț înafara 
promoței 26,04) N/A N/A

4 Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 straturi, 
Piersică sau Mușețel

10 sau 8+2 
role 18,99 19,88 N/A N/A

5 Detergent capsule Ariel Mountain Spring/ 
Color3in1 15 buc. 17,90 18,99 N/A 24,50

6 Detergent de vase Fairy Lemon/Apple 450 ml 4,95 5,25 4,99 5,50

Nr. Elemente urmărite Market Calea 
Floreasca

Mega Image Barbu 
Văcărescu

Profi Popești 
Leordeni

MyAuchan 
Rezervelor

1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazin 18:55 - 19:33 20:42 - 21:02 19:16 - 19:41 18:49 - 19:03
2 Total minute petrecute în magazin la cumpărături 38 20 25 14

3 Există cărucioare/coșuri disponibile la intrarea în 
magazin? Da Da Da Da

4 Nivelul curățeniei în magazin? Curat Curat Parțial curat Curat
5 Nivelul de mercantizare al magazinului? Bun Bun Insuficient Bun
6 Câte case de marcat are magazinul? 10 13 5 8
7 Câte case de marcat erau deschise? 7 5 2 4

8 Câte coșuri de cumpărături erau la coadă înaintea 
voastră? 1 1 7 2

9 Au existat nemulțumiri din partea celorlalți 
cumpărători la coada de la casă? Nu Nu Nu Nu

10 Intervalul orar petrecut la casa de marcat 19:31 - 19:33 20:57 - 21:02 19:32 - 19:41 19:00 - 19:03
11 Total minute petrecute la casa de marcat 2 5 9 3
12 Casierul a salutat cumpărătorul? Da Da Da Da
13 Casierul a ajutat la împachetarea produselor în pungi? Nu Da Da Nu
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produs aflat în promoție N/A - indisponibil la raft cel mai mic preț pentru fiecare produs din coșul de cumpărături

Cash&Carry

Nr. Produs Cantitate
Metro Pallady Selgros Băneasa
Prețul la care s-a 
achiziționat produsul

Unități 
Metro

Prețul la care s-a achiziționat 
produsul

Unități 
Selgros

Produse alimentare de marcă

1 Făină de grâu Băneasa, categ. 000, 
pungă de hârtie 1 kg 3,99 Bucată 1 3,99 Bax 6

2 Zahăr Mărgăritar Cristal,  
pungă de hârtie 1 kg 2,59 Bax 10 2,55 (promoție de preț) Bucată 1

3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime,  
cutie carton 1 l 5,56 Bucată 1 5,29 Bucată 1

4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, PET 1 l 5,88 Bax 6 5,98 (promoție de preț) Bucată 1
5 Ouă free range Toneli 10 buc. 9,27 Bucată 1 11,66 Bucată 1

6 Apă minerală necarbogazoasă 
Borsec, PET 2 l 2,50 Bax 6 2,50 (promoție de preț) Bax 6

7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 4,56 Bax 6 4,57 (promoție de preț) Bax 6
8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l 1,98 (promoție de preț) Bax 12 1,99 (promoție de preț) Bax 12

9 Cafea măcinată Jacobs Kronung 
Alintaroma verde 250 g 9,98 Bucată 1 9,98 Bucată 1

10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 0,81 (promoție de preț) Bucată 1 0,92 Bucată 1
11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 3,70 Pachet 3 4,37 Bucată 1
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,26 Bucată 1 7,90 Bucată 1
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g N/A N/A
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g 4,19 Bucată 1 4,39 Bucată 1

Produse nealimentare de marcă

1 Pastă de dinți Colgate Maximum 
Cavity Protection

125 ml sau 
75+50 ml gratis 6,09 Bucată 1 7,28 Bucată 1

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 2,80 Pachet 4 3,38 Pachet 4

3 Șampon Head&Shoulders Classic 
Clean / 2 in 1 Classic Action 400 ml 23,62 Bucată 1 20,79 (promoție de preț) Bucată 1

4 Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 
straturi, Piersică sau Mușețel 10 sau 8+2 role N/A 18,95 (promoție de preț) Bucată 1

5 Detergent capsule Ariel Mountain 
Spring/ Color3in1 15 buc. 25,37 Bucată 1 23,47 Bucată 1

6 Detergent de vase Fairy  
Lemon/Apple 450 ml N/A 4,39 Bucată 1

Nr. Elemente urmărite Metro Pallady Selgros Băneasa
1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazin 18:30 - 19:26 21:15 - 21:39
2 Total minute petrecute în magazin la cumpărături 56 24
3 Există cărucioare/coșuri disponibile la intrarea în magazin? Da Da
4 Nivelul curățeniei în magazin? Curat Curat
5 Nivelul de mercantizare al magazinului? Bun Bun
6 Câte case de marcat are magazinul? 11 14
7 Câte case de marcat erau deschise? 4 4
8 Câte coșuri de cumpărături erau la coadă înaintea voastră? 1 0
9 Au existat nemulțumiri din partea celorlalți cumpărători la coada de la casă? Nu Nu
10 Intervalul orar petrecut la casa de marcat 19:22 - 19:26 21:37 - 21:39
11 Total minute petrecute la casa de marcat 4 2
12 Casierul a salutat cumpărătorul? Da Da
13 Casierul a ajutat la împachetarea produselor în pungi? Nu Nu
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produs aflat în promoție N/A - indisponibil la raft cel mai mic preț pentru fiecare produs din coșul de cumpărături

Pentru al 16-lea an consecutiv, revista 
Progresiv publică analiza prețurilor din 
rețelele internaționale de magazine 
alimentare, Shopping Basket, un studiu 
de tip Mystery Shopping realizat de 
agenția de servicii integrate de marketing 
și comunicare Mercury360. În analiză 
sunt incluse 10 rețele de magazine și cele 
mai importante trei magazine online: 
carrefour.ro (prin platforma Bringo), cora.
ro și mega-image.ro. 
Locațiile monitorizate sunt schimbate 
trimes trial, pentru a fi acoperite toate 
regiunile importante ale țării pe parcursul 
unui an. Astfel, în ultimul trimestru al anului 
sunt monitorizate magazinele din Capitală. 
Produsele din lista de cumpărături sunt 

SKU-uri lider în segmentul IKA, selectate din 
Top 3 SKU pe categoriile/segmentele vizate 
- clasament realizat de către compania 
de cercetare RetailZoom pe universul de 
magazine monitorizate pe tot parcursul 
anului 2019. Produsele sunt achiziționate la 
începutul fiecărei luni, iar data la care se 
realizează vizitele în magazine variază de la 
o lună la alta. Prețurile publicate sunt cele 
afișate pe bonul de cumpărături. În studiul 
calitativ din secțiunea Shopping Basket 
există o scară de notare pentru a stabili 
nivelul de curățenie și de mercantizare al 
magazinului vizitat.
Nivelul curățeniei se notează astfel:
n  curat : magazinul nu prezintă urme  
de murdărie;

n parțial curat: magazin murdar în pro-
porție de maximum 20% sau urme vizibile 
de murdărie la unul sau două dintre raioa-
nele vizitate;
n murdar: magazin murdar în proporție 
de peste 40% din spațiu sau urme vizibile 
de murdărie la mai mult de două raioane 
vizitate.
În ceea ce privește mercantizarea maga-
zinului, criteriile urmărite sunt: disponibi-
litatea la raft a produselor, aranjarea pe 
raft și accesibilitatea acestora, precum 
și curățenia și integritatea produselor. 
Dacă două dintre cele trei criterii nu sunt 
îndeplinite pe deplin, se va nota „insufici-
ent” în dreptul nivelului de mercantizare  
al magazinului. ç

Metodologie

5 octombrie 2020

Online

Nr. Produs Cantitate Carrefouronline.ro/Bringo*  Cora.ro Mega-image.ro
Prețul la care s-a achiziționat produsul

Produse alimentare de marcă
1 Făină de grâu Băneasa, categ. 000, pungă de hârtie 1 kg 3,95 4,00 4,00
2 Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă de hârtie 1 kg 2,55 2,69 2,63
3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie carton 1 l 5,60 5,55 5,54
4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, PET 1 l 5,95 5,89 6,49
5 Ouă free range Toneli 10 buc. 10,17 11,45 N/A
6 Apă minerală necarbogazoasă Borsec, PET 2 l 2,20 2,52 2,61
7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 4,99 5,09 5,20
8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l 2,39 2,09 2,19
9 Cafea măcinată Jacobs Kronung Alintaroma verde 250 g 11,30 11,39 11,26
10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 0,98 0,97 0,99
11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 3,69 4,09 4,50
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 6,49 7,29 7,33
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,45 6,49 6,45
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g N/A N/A 4,74

Produse nealimentare de marcă

1 Pastă de dinți Colgate Maximum Cavity Protection 125 ml sau 75 
+50 ml gratis 7,49 7,49 N/A

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 2,89 2,99 3,59

3 Șampon Head&Shoulders Classic Clean / 2 in 1 
Classic Action 400 ml 25,89 25,99 23,44 (preț înafara 

promoției 26,04)

4 Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 straturi, Piersică sau 
Mușețel 10 sau 8+2 role 18,99 18,89 19,88

5 Detergent capsule Ariel Mountain Spring/ Color3in1 15 buc. 17,90 26,09 18,99
6 Detergent de vase Fairy Lemon/Apple 450 ml 4,49 5,29 4,96

Cost transport 20,00 15,00 20,00
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI  - fără transport 144,36 156,25 111,35
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI  - cu transport 164,36 171,25 131,35

*cumpărături efectuate prin platforma Bringo din hypermarketul Carrefour Orhideea

Nr. Elemente urmărite Carrefouronline.ro/Bringo*  Cora.ro Mega-image.ro
1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazinul online 17:00 - 17:15 16:50 - 16:55 16:38 - 16:45
2 Total minute petrecute pe site la cumpărături 15 5 7
3 Interval orar petrecut pentru finalizarea comenzii 17:15 - 17:20 16:55 - 16:57 16:45 - 16:48
4 Total minute petrecute pentru finalizarea comenzii 5 2 3



42  |  Noiembrie 2020

Promoții/Campanii/Lansări

Campanie Milka de Crăciun
Cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă, Milka propune cum-
părătorilor un portofoliu 
variat, cu multe produse 
noi, ce adresează principa-
lele ocazii de cumpărare, 
atât pentru copii, cât și 
pentru adulți. Sortimentația 
de sezon cuprinde figurine 

Moș Crăciun de ciocolată, mix-uri de ciocolată cu jucării de pluș, calenda-
re advent în formate variate, și nu în ultimul rând, pachete promoționale 
cu sortimentele preferate de dulciuri.

Sole Mizo lansează gama de vinuri Teleki

Sole Mizo România, 
parte din Grupul 
Bonafarm, își com-
pletează portofoliul 
existent pe piața 
locală, alcătuit din 
lactate, mezeluri și 

carne de porc, cu o nouă categorie de produse: vinuri, sub  
marca Teleki. Sole Mizo propune 9 sortimente de vinuri de la 
Cramele Csanyi, fondate în anul 1881 de celebrul vinificator 
Zsigmond Teleki în Regiunea Villany, cea mai cunoscută regiune isto-
rică a vinului roșu din Ungaria.

Noua gamă Cif 
Disinfect&Shine

Unilever 
extinde 
gama Cif cu 
două pro-
duse noi. 
Disponibile 
în varian-
ta spray, 
Cif Spray 
Original și 
Cif Spray 

Flori de câmp au o formulă ino-
vatoare, având la bază agenți de 
curățare 100% derivați din surse 
naturale. Produsul poate fi folosit 
în zonele în care se pregătește 
mâncarea și pe obiectele copii-
lor (scaune, jucării, etc), lăsând 
suprafețele strălucitoare si 
dezinfectate. Cif Disinfect&Shine 
elimină bacteriile precum E. Coli, 
S.Aureus, E. Hirae, P.Aeruginosa, 
virusuri precum Sars-Cov2 și 
Vaccinia modificată Ankara.

Rio Mare continuă seria inovați-
ilor menite să răspundă consu-
matorilor moderni și lansează un 
nou sortiment: Ton Leggero în 
ulei de măsline extravirgin.
Acesta este o alternativă „light”, 
având cu 60% mai puține grăsimi 
decât tonul RIO Mare în ulei de 
măsline. Îmbogățit în proteine 
(25g proteină per 100g produs 
întreg) și având o cantitate mini-
mă de ulei, nu necesită scur-
gere. Ton Leggero este produs 
în Italia, fără conservanți și are 
certificare MSC.

Rio Mare lansează 
Ton Leggero

Zarea Prosseco Rosé, un nou sortiment  
în categorie

Zarea extinde Colecția de vinuri Bella Vita cu 
sortimentul Prosseco Rosé DOC Millesimato, cea 
mai importantă inovație a acestui an în categorie. 
Creșterea consumului de vinuri spumante rosé, 
cumulată cu creșterea consumului de Prosecco au 
facilitat aprobarea producției de Prosecco Rosé. 
Inovația vine în acest context, reprezentanții com-
paniei așteptându-se ca noul prosecco rosé să fie 
un „dublu best seller” în categorie. Zarea Prosecco 
este un cupaj de struguri Glera (Prosecco) și Pinot 
Nero, un soi cultivat într-o cantitate limitată în zona 
Veneto, a cărui vinificație se realizează în roșu. 
Zarea Prosecco DOC Rosé Millesimato este un vin 
spumant complex, floral, cu perlaj fin și note de 
fragi și cireșe, extrem de versatil în combinații cu 

preparatele culinare. În limita stocurilor disponibile, în lunile noiem-
brie-decembrie 2020, distribuitorul oferă promoții de lansare pe toate 
canalele de distribuție.
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Desert nou de la Mondelēz
Mondelēz lansează pe 
piață SAN, o nouă marcă 
de biscuiți. Biscuiții SAN 
sunt preparați din grâu 
de cea mai bună calita-
te provenit din culturi 
sustenabile prin progra-
mul Harmony, program 
dezvoltat de Mondelēz 
în urmă cu 12 ani. Noii 
biscuiți sunt disponibili 
în șase sortimente, cu 
diverse ingrediente, și 

vin într-un format ideal pentru a fi împărțiți cu cei 
dragi. Noua gamă de biscuiți include specialități 
cu fulgi de ovăz, cu fulgi de ovăz și mere, cu cocos, 
decorați cu zahăr, trio cacao și cremă de cacao.
Cu venituri de peste 25 de miliarde de dolari 
Mondelēz International are în portofoliu branduri-
le de biscuiți Oreo, belVita și LU; ciocolata Cadbury 
Dairy Milk, Milka și Toblerone; bomboanele Sour 
Patch și guma Trident. În România, Mondelez este 
liderul piețelor de ciocolată și de biscuiți.

Green Cola intră pe segmentul 
de apă tonică

Green Cola își consolidează portofoliul cu Green 
Tonic, o nouă bǎuturǎ rǎcoritoare carbogazoasǎ. 
Aliniindu-se valorilor Green Cola, Green Tonic 
înlocuiește îndulcitorii tradiționali, precum zahărul 
și aspartamul, cu stevia, un îndulcitor natural ce asi-
gură un aport caloric redus, oferind alternativa unei 
băuturi răcoritoare mai sănătoase. Noul produs se 
distinge prin conținutul ridicat de chinină naturală și 
gustul dulce-amărui specific băuturilor tonice. Green 
Tonic este disponibil în două variante de ambalaj 
premium, doză 330 ml și sticlă 250 ml. Sortimentul 
de apă tonică completează portofoliul companiei 
după lansarea Green Cola din 2017, ca răspuns ino-
vator la nevoia în creștere a consumatorilor pentru 
o alternativă naturală pe piața băuturilor răcoritoare 
carboga zoase. În România, Green Cola face parte din 
portofoliul companiei Elgeka-Ferfelis România S.A.

Promoții/Campanii/Lansări
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Într-un an atipic precum cel care se încheie, Fuchs Condimente nu și-a modificat 
direcția de business, păstrând neschimbați pilonii care îi asigură stabilitatea: 
branduri foarte populare, produse de nișă, retailul independent și interesul față de 
nevoile consumatorului. Ce impact are fiecare dintre acești piloni în business, dar și 
ce alte oportunități se întrevăd la orizont pentru liderul pieței de condimente aflați 
de la Simona Roșca, Director de Vânzări Fuchs Condimente. De Fulvia Meiroșu.

„În următorii 5-7 ani mai este loc 
de creștere în categorie”

2020 a fost un an atipic. Cum s-a translatat acest 
lucru în businessul Fuchs Condimente? 
Într-adevăr, vorbim despre un an atipic, și asta nu numai 
la noi în categorie. Prima parte a fost o adevărată pro-
vocare, cu foarte mult consum uman și multe dialoguri. 
Piața a fost stabilă și a înregistrat o ușoară creștere, dar 
categoriile premium nu au evoluat mult. În prima parte 
a anului zahărul și uleiul dispăreau foarte repede din 
magazine, condimentele nu au fost în aceeași situație. 
Am avut emoții, mai ales că distribuim o gamă largă de 
produse în hypermarketuri, iar acestea au fost greu de 
accesat de către mare parte din consumatori.
În ceea ce ne privește, suntem pe un trend ascendent 
în prezent, vânzările sunt bune, produsele pleacă de la 
raft, consumatorul a revenit la coșul normal de cumpă-
rături. Intenționăm să ne atingem obiectivele anuale, 
iar targetul nostru este să realizăm acest lucru până la 
finalul lui noiembrie. Estimăm un plus de 5-10% la nivel 
de categorie, însă pentru noi, care înregistrăm o cifră 
de afaceri considerabilă (n.r. – 106 milioane de lei în 
2019), este dificil să mai obținem evoluții de acest nivel. 
Suntem lider de piață în categorie (ierburi și condi-
mente), dar avem în portofoliu și produse de tip baze 
pentru mâncăruri, unde însă nu deținem o cotă de  
piață semnificativă.

Pentru prima dată după mulți ani, retailerii 
independenți au reușit să recâștige o parte 
dintre cumpărători. Cum s-a reflectat această 
schimbare în cazul Fuchs Condimente? 
Canalul tradițional s-a dezvoltat în acest an, dar foarte 
mult pentru alimentele de bază. Noi nu suntem o ca-
tegorie de bază, exceptând câteva condimente – piper, 
paprika, foi de dafin. Dar un business de condimente nu 
poate trăi din 5-10 SKU-uri, iar noi avem în total peste 
250 de SKU-uri în retail. Foarte multe produse care nu 
sunt de primă necesitate nu sunt la același nivel de vân-
zări ca anul trecut. Noi nu avem scădere pe niciun canal, 
nici măcar în starea de urgență nu am avut. Dar s-au 
decalat semnificativ lunile, nu mai există niciun istoric, 

deși vorbim de o piață așezată, iar pe noi ne influențea-
ză sărbătorile. Luna martie a fost la nivel de noiembrie, 
foarte ridicat, toată lumea solicita cantități enorme de 
produse. Iar în aprilie a fost o prăbușire. 
Noi însă urmărim foarte clar echilibrul între comerțul 
tradțional și cel modern, așa că lucrăm pe ambele piețe în 
egală măsură, cele două canale având o pondere de 50% 
din cifra de afaceri. Piața de retail tradițional ne aparține 
în totalitate, deoarece investim multă muncă în acest seg-
ment de retail. Dacă în comerțul modern discuția o porți 
undeva la centru, iar lucrurile sunt mai puțin flexibile, în 
ceea ce privește retailul tradițional, unde trebuie să mergi 
în fiecare magazin împreună cu distribuitorii, se vede mai 
mult aportul tău ca echipă, atenția față de vânzări. 
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Un canal care a performat bine anul acesta a 
fost cel online. Cum a influențat evoluția acestui 
canal vânzările Fuchs Condimente?
Noi am început încă de anul trecut să avem o experiență 
online, pe o platformă de tip marketplace. Suntem prezenți 
pe eMAG cu o gamă redusă, cu râșnițe, doze de sticlă, 
clips refill, produse premium în general. A fost primul pas 
și totodată un test pentru noi să vedem cât de pregătit e 
consumatorul pentru shopping online de condimente. 
În online consumatorii caută produse de nișă, pe care 
nu le găsesc în magazinele fizice de la colțul străzii. Am 
lansat propriul nostru shop pentru HoReCa, iar anul 
viitor vom avea propriul magazin online de condimente, 
pandemia ne-a urgentat planurile. Suntem convinși că 
va conta foarte mult, iar în următorii 5-7 ani rezultatele 
vor fi spectaculoase. Vorbim tot de datoria față de con-
sumator, care a avut dificultăți în a găsi produse speci-
ale. În magazinele fizice gama de produse este limitată, 
pe când în cele online nu. Procentual vorbind dezvolta-
rea va fi imensă și estimăm că în 5-7 ani vânzările online 
vor ajunge la 10% din cifra de afaceri. 

Dacă ne referim la branduri, care sunt cele mai 
performante mărci din portofoliu?
Cosmin deține 35% din piață din punctul de vedere al 
rulajului, este cel mai performant. Dar și beneficiază și 
de distribuție de 80%, fiind un brand românesc de di-
nainte de Revoluție, iar consumatorii au o afinitate mare 
față de el. Din punctul de vedere al notorietății, studiile 
ne arată că Fuchs are cea mai mare notorietate, fiind un 
brand aspirațional pentru consumatori. 

În ultimii ani, extinderea portofoliului a fost 
una dintre prioritățile Fuchs Condimente. Anul 
acesta a mai reprezentat înnoirea portofoliului 
un pilon de creștere? 
În prima parte a anului aproape toate listările au fost 
amânate, mai puțin cele de produse de igienă și curățe-
nie. Noi am lansat Fuchs Select, o selecție de condimen-
te premium sub brandul Fuchs: Piri-Piri, Piper Tellicherry 
boabe și fulgi, Boia afumată, Verdețuri a la Provence, 
Coriandru, Cuișoare întregi, Chimen, Muștar și Rozmarin. 
A fost mai degrabă un an în care am investit în  
menținerea poziției.
În ultimii 3-4 ani Fuchs a lansat numeroase produse 
nișate, deoarece categoria clasică este așezată, așa că 
ne-am axat pe produse inovatoare, atât ca produs în 
sine, dar și în ceea ce privește ambalajul. Este în ADN-
ul nostru să creștem an de an, nu contează neapărat 
procentajul și vom lansa sigur produse noi și în 2021, 
deoarece aceasta este strategia noastră. 

Ce vânzări au produsele de nișă, și cum sunt 
primite de consumatori?
Boabele de tonka nu înregistrează un rulaj similar cu 
piperul, evident, dar noi nu privim lansările de pro-
duse noi strict din punctul de vedere al cifrelor. Ne 

poziționăm ca o companie care comercializează condi-
mente. Avem în portofoliu boabe de tonka nu pentru 
că ne aduc un volum de vânzări foarte mare, ci pentru 
că sunt un sortiment care ne aduce o valoare adăugată 
semnificativă în comunicarea cu consumatorii. Avem 
datoria de a avea un portofoliu larg de produse, față 
de consumatori în primul rând, deoarece ei ne-au făcut 
lider de piață. Cererea de condimente de nișă este mică, 
dar ea există. Noi nu vrem să fim o companie cu 30 SKU-
uri, care produc de fapt cea mai mare parte a veniturilor, 
deși ar fi foarte simplu, din punct de vedere logistic. 

Cum estimați că va arăta consumul anul viitor?
În ianuarie-februarie aș fi răspuns că românii se vor 
orienta spre produse premium. Având în vedere situația 
și ținând cont că nu se vede nicio ameliorare, cred că vom 
fi mai afectați anul viitor pe plan economic, iar brandu-
rile puternice vor rămâne constante. Nu ne este teamă 
de scăderi pentru niciun brand din portofoliu. Avem un 
business sănătos și pentru noi este importantă constanța 
în business. Dacă mă întrebați de vânzări, pentru 2021 am 
luat în calcul creșterea acestora. Dacă vorbim de cate-
gorie, aceasta nu este foarte mare, așa că lucrurile vor 
rămâne la fel. Piața de condimente este așezată, cei mai 
importanți furnizori mondiali sunt deja aici. În următorii 
5-7 ani mai este loc de creștere. Țineți cont că în urmă cu 
5-6 ani se înregistra o diferență mare de consum între 
vară și iarnă, iar în ultimii trei ani am remarcat un consum 
aproape constant: vânzările în lunile de vară s-au majo-
rat, consumatorul nu se mai aprovizionează în exces de 
sărbători, condimentele nu mai lipsesc din casa nimănui. 
Deci mai este loc de creștere, în special la produse care 
nu sunt în top 10, cum ar fi curcuma, fenicul, ghimbir etc.

La nivel de arome, este clar că piața locală s-a 
dezvoltat în ultimii ani. De unde ar putea veni 
creșterile pe viitor?  
Din punctul de vedere al ambalajelor, categoria poate fi 
crescută pe partea de ambalaje de sticlă, adică segmen-
tul premium. 90% din piață sunt plicurile. Consumatorul 
se va îndrepta către condimentele la sticlă, sunt mult 
mai ușor de folosit și își păstrează prospețimea, în timp 
ce, dacă deschizi un plic și nu este one-use, prospe-
țimea dispare. De asemenea, produsele bio ar putea 
beneficia de mai mult spațiu la raft. ç

Piața de retail tradițional 
ne aparține în totalitate, 
deoarece investim multă 
muncă în acest segment 
de retail. 

Strategii de piață
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atunci posibilitatea ca o firmă cu acționari străini să 
poată cumpăra teren agricol. Mai mult, am avut ocazia să 
preluăm o asociație agricolă care voia să lichideze busi-
nessul. În 1997 am cumpărat terenul, dar a durat până am 
început să lucrăm pentru că încă eram la studii. Fratele 
meu a venit în România în 2004, eu în aprilie 2008”, com-
pletează Katharina. Acum, familia Häni a ajuns să cultive 
o mie de hectare de teren în vestul României cu reguli 
învățate în Elveția.  

De la agricultură la Manufactură

Culturile s-au extins treptat de la cereale la plante me-
dicinale și așa au fost făcuți și primii pași spre ceea ce 
astăzi se numește Biofarmland Manufactura. Katharina 
Häni spune că transforma plantele în ceaiuri și le vindea 
așa - „pur și simplu”. A început cu gălbenele și mărar 
acum mai bine de zece ani, iar acum sortimentația 
cuprinde 17 tipuri de ceaiuri bio, de la albăstrele, coada 
calului și mentă, până la ceaiuri dedicate sportivilor. Apoi 
a produs muștar și ulterior a cumpărat o moară care să 
o ajute să vândă și cerealele produse de familia ei. Cinci 
ani a durat până a dezvoltat zona de producție și până 
a avut aprobările necesare pentru mica sa Manufactură. 
„Eu îmi doream foarte mult să extind zona de producție, 
era visul meu pentru că sunt produse pe care mi le-aș 
fi dorit pentru consumul propriu. Spre exemplu, mușta-
rul am ajuns să îl produc tocmai pentru că nu am găsit 
niciun sortiment bio pe piața locală, nici măcar unul care 
să nu aibă multe E-uri și făină albă adăugată. Aveam 
câțiva saci cu boabe de muștar într-o hală și am zis că 
voi produce pentru consumul propriu”, își amintește 
Katharina. A oferit cadou borcane din muștarul pe care 
l-a produs și, fără să realizeze, își crease deja o piață 
de desfacere, astfel încât producția acasă nu mai era 
fezabilă. „Am început să produc acum 10 ani și ajunse-
sem la 12 tipuri de muștar. Era prea mult, am redus la 
cele mai căutate șase sortimente complet bio și raw 
vegane, neprelucrate termic”, punctează Katharina. De 
la Manufactura familiei Häni ies în total 60 de produse 

Deși piața produselor bio nu a ajuns încă la maturitate pe piața locală, într-un 
sat din județul Arad există o familie de elvețieni care a pariat pe acest mod 
natural de a face agricultură încă de acum 23 de ani. Aceștia au mizat pe po-
tențialul agricol al țării și ulterior s-au extins pe un segment de nișă, acela al 
produselor bio, cu brandul Biofarmland. Chiar dacă începutul a fost greoi, pe 
termen lung vorbim despre un pariu câștigător, din moment ce anul trecut cifra 
lor de afaceri a crescut cu peste 120 de mii de lei. De Simona Popa.

Biofarmland este un business cu rădăcinile 
în Firiteaz, un sat din comuna Șagu, la puțin 
peste 20 de kilometri de Arad, în spatele 
căruia se află o familie de elvețieni. Povestea 
lor în România a început în 1997 cu achiziția 

unui teren. Familia Häni, unii cu experiență de bancheri, 
alții cu studii agricole, își doreau să facă agricultură „în 
armonie cu natura”, într-un mod sigur pentru mediu și 
cât mai simplu. Acest lucru era însă imposibil în țara 
natală din cauza restricțiilor privind achiziția terenurilor 
agricole. „În Elveția nu există teren agricol de vânzare, 
sunt deja arondate și, în plus, ca să poți să cumperi 
teren, trebuie să vii dintr-o familie cu tradiție în agri-
cultură”, spune Katharina Häni, unul dintre fondatorii 
Biofarmland. Ea povestește că atât ea, cât și fratele său, 
ambii ingineri agronomi cu studii la Berna, în Elveția, 
și-au dorit să facă agricultură bio și pentru visul lor au 
mers inclusiv în Argentina să caute terenul potrivit. L-au 
găsit totuși în România. „A fost un timing perfect. Exista 

Biofarmland, un „ceas elvețian” 
al agriculturii bio din România

Antreprenoriat
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unice și, spune fondatoarea, pentru unitatea lor mică este 
destul de mult. „Spre exemplu, lumea cere tot mai multă 
făină integrală și bio. Moara pe care o avem acum face 
100 de kilograme de făină pe oră, ceea ce nu este foarte 
mult, dar este suficient pentru noi”. Iar făina despre care 
vorbește provine, de fapt, de la ceea ce ei numesc „ce-
reale antice”. Este vorba despre spelta și einkorn, „rude” 
ale grâului care au rămas nemodificate și sunt mai bine 
suportate de sistemul digestiv al omului. „Acesta a fost 
scopul nostru acum 10 ani, să aducem din nou aceste 
produse în atenția consumatorilor. La început a fost cere-
re mică, însă acum sunt cele mai bine vândute produse al 
noastre. Spelta este cea mai căutată, einkorn pe locul doi. 
Despre einkorn acum 10 ani nici nu știa lumea că exis-
tă, iar acum sunt oameni care ne întreabă dacă avem”, 
explică Katharina Häni. De altfel, produsele Biofarmland 
sunt dedicate consumatorilor foarte atenți la detalii-
le de pe etichetă. Anual, Biofarmland vinde pe site-ul 
propriu și prin magazinele partenere în jur de 10 mii de 
pungi de făină, dar și o cantitate comparabilă de ceaiuri. 
Biofarmland vinde în toată țara prin intermediul maga-
zinelor naturiste, dar produsele lor sunt disponibile și în 
retailul modern, prin intermediul Auchan, încă de acum 
șapte ani. Listarea în rețeaua de magazine venea într-un 
moment favorabil pentru că în acel an, retailerul avea în 
derulare mai multe proiecte de sprijin pentru produsele 
tradiționale. În 2019 a urmat listarea și în rețeaua dm în 
urma unui parteneriat bazat pe „simpatie”, după cum 
spune Katharina. În doar câteva luni de la primele discu-
ții, produsele erau deja la raft. Chiar dacă cerealele, făina, 
ceaiurile și muștarul sunt disponibile inclusiv în market-
place-ul eMag, toată sortimentația poate fi găsită doar 
în magazinul online al companiei. Încă de acum patru ani 
există posibilitatea comenzilor online, timp în care produ-
cătorul cu rădăcini elvețiene a putut urmări evoluția con-
sumatorului român în materie de produse bio. Katharina 
povestește că, la început, „clienții nu știau exact ce este 
bio și, sincer, multă lume încă nu știe exact. Deși cererea 
a crescut foarte mult, lumea știe că bio este mai sănătos, 
dar încă există confuzii mari pe această zonă. Este încă 
mult de lucru pe partea de educare a consumatorului, dar 
suntem pe drumul cel bun, așa pare.” Lunar, familia Häni 

de la Firiteaz livrează în medie trei sute de colete pentru 
clienți din toată țară. Pandemia a avut un impact enorm 
asupra activității Manufacturii, în aprilie nu au reușit să 
facă față cererii în special pentru făină. După luna aprilie, 
situația a revenit la normal. În ceea ce privește valoarea 
medie a comenzilor online, suma este cuprinsă între 150 
de lei și 200 de lei. „Avem foarte multe comenzi pe site-ul 
nostru, dar dacă vorbim de volume, clar marii retaileri 
conduc. Însă, în magazinul nostru online, dincolo de 
faptul că avem sortiment complet la vânzare, vindem și la 
cantități mai mari decât în magazinele partenere, adică în 
ambalaje de 5 kg, 20 kg, chiar și 40 de kilograme, amba-
laje preferate în mare parte de familiile care au și copii”, 
completează Katharina. Un alt canal de desfacere pentru 
Biofarmland este exportul, unde familia Häni vinde cere-
ale produse la Firiteaz. 

Echipa, o extensie a familiei Häni

Visul Katharinei de a deschide Manufactura nu s-a bazat 
pe raționamente de business, ci mai degrabă a avut o 
componentă socială. „Echipa este unul dintre cele mai 
importante lucruri și fără oamenii potriviți, dezvoltarea 
este imposibilă, te limitezi la o activitate care este mică 
sau banală. Când am venit în România, ne-am dorit să 
creăm locuri de muncă la țară. Îmi doream să ajut feme-
ile din sat. Acum, toți cei care lucrează cu noi sunt din sat 
sau din satul vecin”, explică fondatoarea Manufacturii. 
Patru persoane lucrează acum în producție, dintr-o 
echipă Biofarmland de 20 de persoane. Katharina este 
una dintre ele. În termeni financiari, fondatoarea spune că 
primii șapte ani de existență au reprezentat mai mult o ac-
tivitate socială pentru că nu au avut nici profit, nici pierde-
re, dar și-au permis să plătească salarii fixe din al treilea an 
de activitate, inclusiv propriul său salariu. „Am învățat mult, 
am acumulat experiență, am semnat contracte cu parte-
neri din toată țara, ne-am dezvoltat. Iar anul acesta se 
va încheia cel mai probabil cu un profit modest”, comple-
tează Katharina. După cum arată datele publice la nivelul 
anului 2019, businessul Biofarmland Manufactura a ajuns 
la o cifră de afaceri de aproape 353 de mii de lei, cu 121 de 
mii de lei peste nivelul din 2018. Cât privește extinderea 
businessului, nu își doresc să crească foarte mult diversi-
tatea portofoliului, cât cantitățile produse pentru a face 
față cererilor actuale. Ce vor face sigur în viitorul apropiat 
este deschiderea unei hale cu temperatură controlată în 
care să poată stoca mai multe cereale. „Am vândut foarte 
mult în străinătate până acum pentru că aici piața bio este 
încă foarte mică, dar ne dorim să vindem marfa noastră 
în România, face parte din principiile noastre, asta ne-am 
dorit de la început: să vindem în țara în care producem, 
este mai ecologic așa și mai bine pentru toți. Acum ne 
apropiem de acest scop, dar acest lucru presupune in-
clusiv hala de care vă spuneam”, spune Katharina Häni. Și 
mai punctează un lucru: dacă ar fi să ia din nou decizia de 
a pune bazele unui business axat pe agricultură bio, tot 
România ar fi țara pe care ar alege-o. ç
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Cum a transformat criza sanitară 
categoria de mezeluri

Estomparea tendinței de premiumizare, orientarea consumatorilor către ambalaje 
mai mici și creșterea costurilor, atât cu materia primă, cât și pentru respectarea 
tuturor normelor sanitare impuse de criză. Aceștia sunt vectorii care au influențat 
evoluția categoriei de mezeluri în acest an. De altfel, criza sanitară va avea impact 
în comportamentul de cumpărare și în perioada următoare, producătorii estimând 
o stagnare a pieței. De Fulvia Meiroșu.

Conform datelor GfK România Consumer Panel 
& Services, categoria de mezeluri a avut în 
perioada septembrie 2019-august 2020 o 
creștere de aproximativ 10% în valoare și 
un avans mai moderat în volum, comparativ 

cu perioada similară anterioară. Aproape 97% dintre 
gospodăriile din România au cumpărat cel puțin o dată 
mezeluri, iar în medie, o familie a achiziționat produse 
din această categorie de 30 ori în perioada analizată, o 
frecvență constantă comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut. În medie, o familie a cheltuit aproximativ 
16 lei la un act de cumpărare, cu circa 10% mai mult 
decât în perioada precedentă.
Din perpectiva canalelor de retail, în perioada sep-
tembrie 2019-august 2020 categoria de mezeluri a avut 
cea mai bună dinamică în formatele de tip discount, 

înregistrând o creștere în volum de peste 40%, discoun-
terii fiind urmați de magazinele de proximitate și de uni-
tățile din comerțul tradițional. Supermarketurile au avut 
o evoluție constantă, în timp ce categoria a înregistrat 
scăderi de volume în hypermarketuri.
Per total, prețul mediu la raft s-a menținut constant, în 
jurul valorii de 21 lei/Kg, însă s-au observat totuși ușoa-
re creșteri în magazinele de proximitate și în hypermar-
keturi. În retailul independent, categoria înregistrează 
cel mai scăzut preț mediu, valoarea fiind de aproxima-
tiv 16 lei/Kg.
Cât despre evoluția categoriei din perspectiva segmen-
tării pe tipuri de produse, datele RetailZoom ce acoperă 
rețelele internaționale de magazine indică cea mai bună 
performanță în dreptul parizerului, care a raportat un 
plus valoric de 26,8% în valoare și 25,6% în volum, în 

Analiză
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perioada septembrie 2019-august 2020. Clasamentul 
segmentelor cu cea mai bună evoluție este completat 
de cremwurști, care au crescut cu 23,1% în valoare și 
10,1% în volum și de cârnați, care au avansat cu 18,5% în 
valoare și 3,4% în volum.
Piața de mezeluri este evaluată de GfK România 
Consumer Panel & Services la circa 3,6 miliarde de lei, 
valoare generată de consumul casnic.
Topul celor mai importanți producători coincide cu cla-
samentul celor mai populare branduri și este format din 
Aldis, Caroli Foods, Cris-Tim, Fox Com Serv și Meda Prod.

Vânzări fără istoric și sezonalitate

Din cauza pandemiei și a modului în care aceasta a 
influențat comportamentul de consum al oamenilor, 
evoluția vânzărilor de mezeluri în acest an, în special în 
ultimele luni, nu a mai respectat niciun istoric sau se-
zonalitate înregistrate până acum. Vânzările au urmat 
profilul dinților de fierăstrău, cu un vârf semnificativ 
în martie/aprilie și cu un trend ușor descendent în 
următoarele luni.
„O oarecare revenire am înregistrat în septembrie, însă 
per ansamblu – year to date – cum spunem noi, avem 
o ușoară scădere față de anul anterior. Apreciez că nu 

vom reuși o recuperare a volumelor vândute până la 
final de an și vom închide 2020 cu aproximativ 92-93% 
volume de vânzări, comparativ cu anul anterior”, afirmă 
Angelica Șmil, Director General Salbac SA, companie din 
grupul Agricola.
Același trend ușor descendent este remarcat și de Alina 
Baltac, Brand Executive Meda Prod. Ea detaliază că, 
potrivit analizelor de piață realizate, în prima jumătate 
a anului, piața de mezeluri a scăzut în general pe toate 
canalele. După perioada martie – aprilie, piața s-a stabi-
lizat, însă este în continuare într-o ușoară descreștere. 
Voicu Vuscan, Administrator Elit, susține că în cazul 
companiei pe care o reprezintă au fost categorii de 
produse care au scăzut, în principal cele destinate 
HoReCa, dar restul categoriilor au reușit să recupereze 
din pierderi. Un factor care a ajutat în acest context 
este și procesul de repoziționare ca brand demarat de 
companie în 2019, din dorința de a fi cât mai aproape 
de așteptările consumatorului final. Odată cu integra-
rea în familia Smithfield, Elit a început să promoveze 
în România produsele colegilor din Polonia (gamele 
Morliny, Yano și Krakus) și își propune introducerea 
pe piața tradițională a gamei Berlinki. Astfel, acesta 
estimează că 2020 se va încheia cu un nivel similar de 
vânzări față de anul anterior.
„Cum nimeni nu a fost pregătit pentru un astfel de 
scenariu (ne-am mai confruntat cu crize economice, dar 
nu dublate de o criză sanitară), abordarea traversării 
acestei perioade a fost în principiu aceeași, doar cu 
fine tuning ce a ținut de situația financiară a fiecărei 
companii, de echipa managerială și adaptabilitatea ei 
situației date, de dependența sau nu de un canal de 
livrare sau de un produs, de cât de grav a fost afectată 
industria în care se desfășoară activitatea”, notează 
Daniel Dumitrescu, Marketing Manager Aldis, confir-
mând că industria preparatelor din carne a înregistrat 
scăderi, Aldis fiind în media scăderii înregistrate la nivel 
de industrie.

Evoluția categoriei în retail

În ceea ce privește canalele de vânzare, reprezentan-
ții jucătorilor din piața locală au experimentat cu toții 
scăderi semnificative în HoReCa, creșterea vânzărilor în 
online, dar și în magazinele de tip discount.
„În IKA putem vorbi de o menținere a vânzărilor per 
total, cu tendințe diferite în structură (creștere pe seg-
mentul de supermarket și discounter, menținere în zona 
de hypermarket și declin în cash&carry). Din punctul de 
vedere al vânzărilor în retailul tradițional, putem spune 
că înregistrăm un ușor recul, iar la export situația este 
constantă. Mediul online și achizițiile de tip hibrid - co-
mandă online cu livrare acasă sau ridicare din maga-
zin - au crescut, dar creșterea este timidă, deoarece 
această activitate este la început de drum în România 
pentru categoria de mezeluri, care dezvoltă volume 
mari”, susține Angelica Șmil (Salbac). 

Analiză

* Bacon, ciolan, costiță, cotlet, jambon, kaiser, mortadella, mușchi, 
pastrami, piept, polonezi, prosciutto, slănina, șunculiță, tobă.

** Ardelenesc, bănățean, cabanos, de casă, haiducesc, oltenești, rustic, 
sârbesc, săsesc, sinaia, țărănească, țărănești, țigănesc, toast, victoria.

Carne procesată total, MAT vs. MAT-1
Valoare (lei) Volum (kg)
17,0% 6,9%

Segmentare în funcție de rețetă
Cota de piață în 
valoare MAT

Dinamică MAT  
vs, MAT-1

File 4,9% 16,1%
Țărănesc 4,7% 18,2%
Sibiu 4,5% 12,7%
Praga 4,1% 19,5%
De vară 3,7% 20,9%
Altele** 78,1% 17,0%

Segmentare în funcție de tip produs
Cota de piață în 
valoare MAT

Dinamică MAT  
vs. MAT-1

Salam 32,9% 15,6%
Șuncă 10,4% 13,5%
Cârnați 10,2% 18,5%
Crenvurști 8,5% 23,1%
Parizer 7,2% 26,8%
Altele* 30,8% 15,7%

MAT = sept. 2019 - aug. 2020; MAT-1 = sept. 2018 - aug. 2019
Retaileri monitorizați: Carrefour Hypermarket,  
Market, Cora, DM, Metro, Mega Image, Shop&Go,  
Penny Market, Profi

Sursa:
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Adina Crăciunescu, Marketing Manager al producătoru-
lui vâlcean Diana, menționează că din punct de vedere 
cantitativ, vânzările au înregistrat un plus de aproxima-
tiv 10% la nivelul rețelei de magazine proprii și în alte 
rețele locale, în timp ce magazinele din modern trade au 
înregistrat o scădere ușoară. 
Așa cum era de așteptat, HoReCa a fost de departe cel 
mai afectat canal de vânzare, cu scăderi uriașe în Q2. 
„Am reușit să echilibrăm balanța printr-o performanță 
mai bună a exporturilor, a clienților mari și medii din 
traditional trade”, spune Paul Bălșan, Director General 
Agra’s, producător regional cu distribuție în comerțul 
tradițional, HoReCa, export și magazine proprii.
Comerțul online a câștigat rapid teren în toate domeni-
ile și a încercat să preia cu rapiditate o parte din presi-
unea generată de situația actuală de pandemie, oferind 
atât consumatorilor, cât și producătorilor, noi soluții de 
punere în piață a produselor, explică Voicu Vuscan (Elit) 
motivele pentru care începând cu luna aprilie produ-
cătorul livrează o gamă variată de produse alimentare 
acasă, prin intermediul aplicației de mobil Beez sau 
online, pe site-ul cu același nume. 
Canalul online este o prioritate și pentru Sergiana, sus-
ține Simina Arsene, Manager Rețea Magazine Sergiana 
Grup, explicând că pentru companie a fost o adevărată 
provocare să organizeze rapid un sistem de comenzi-li-
vrări, care funcționează deocamdată doar în județul 
Brașov. Definitivarea magazinului online este unul din 
principalele puncte din strategia de business, la fel ca și 
remodelarea magazinelor proprii dintr-una din rețelele 
partenere de hypermarketuri.

Produsele preambalate câștigă teren

Într-un context fragil ca cel prezent, atât clientul, cât si 
consumatorul au devenit atenți la raportul calitate versus 
preț, iar pandemia i-a determinat și mai mult să evite riscul, 
impulsionând preferința pentru produse ambalate, cu ter-
men de valabilitate rezonabil, și pentru pachete mai mici.
Angelica Șmil (Salbac) observă un trend conservator 
legat de bugetele alocate de clienți pentru alimente, 
remarcând că aceștia preferă în continuare brandurile 
în care au încredere, dar sunt mai cumpătați în achiziția 
lor, în timp ce cumpărăturile spontane și de impuls s-au 
diminuat semnificativ anul acesta. Aceste tendințe au 
influențat piața și segmentul de preparate crud-uscate în 
care Salbac joacă preponderent, oprind pentru moment 
dezvoltarea categoriei. Pe de altă parte, mai mult ca 
oricând, sunt căutate fie batoane la gramaje mai mici, fie 
produse feliate cu gramaje de până la 100 – 150 grame.
La rândul său, Alina Baltac (Meda), notează că produsele 
din categoria autoservire au o tendință de creștere, iar 
cele din grupele cu valoare adaugată mare (categoria 
specialități) sunt într-o ușoară  scădere. 
De cealaltă parte, Nicolae Blaga, Director General Sole 
Mizo, parte din grupul Bonafarm, a observat o frecven-
ță de achiziție mai redusă, ceea ce a atras după sine o 

orientare către produse cu gramaj mai mare și la prețuri 
de raft mai mici, consumatorul fiind mai atent și mai 
precaut. „Trendul pentru produse mai sănătoase va fi 
în continuare actual, cu atât mai mult cu cât pandemia 
influențează în acest sens”, crede Nicolae Blaga. El men-
ționează că vânzarea produselor Pick feliate este într-o 
ușoară creștere față de anul 2019, în timp ce produsele 
cu gramaj mare destinate HoReCa au înregistrat scăderi.
Daniel Dumitrescu (Aldis) vorbește despre polarizarea 
consumului, detaliind că, dacă anul trecut consumatorii 
se regăseau pe o plajă mai largă între produse premium 
și produse primul preț acum constată polarizarea la ex-
treme, cei din categoria de mijloc migrând spre o extremă 
sau alta. Este îmbucurător că există în continuare un 
interes pentru produse premium, dar tendința de pre-
miumizare s-a estompat, rămânând mai degrabă la nivel 
declarativ din partea consumatorilor. 
„Pe de altă parte, am constatat interesul crescut pentru 
produsele vidate în detrimentul produselor de la vitrina 
asistată, unde probabil există o reținere legată de 
faptul că produsele sunt mult mai expuse manipulării și 
interacțiunii umane. Cumpărătorii s-au arătat interesați 
de gramaje mai mici mai cu seamă la produsele vidate. 
Nemaifiind degustări de produse, tombole cu premii 
instant și alte mecanisme de promovare care să influ-
ențeze decizia de cumpărare la raft, reducerile de preț 
și notorietatea produsului au cântărit mult în decizia de 
cumpărare”, declară reprezentantul Aldis. 
Aceeași tendință este remarcată și de Vlad Ciuburciu, 
Director General Vascar, care precizează că în ultima 
perioadă compania a înregistrat o creștere a vânzărilor 
de produse cu prețuri mici și gramaje reduse, generată 
de scăderea economică și de întoarcerea pe perioada 
pandemiei a multor români care au rămas fără locuri de 
muncă în străinătate. „În același timp, vânzările produ-
selor premium au înregistrat creșteri ușoare, mai ales 
produsele din gama Alege Natural, fără E-uri, cu ingredi-
ente 100% naturale, fără aditivi sau conservanți, ceea ce 
arată preocuparea consumatorilor pentru o alimentație 
fără aditivi, chiar și în perioada de criză economică”, 
afirmă reprezentantul Vascar. 

Analiză

*** Afumat uscat, copt, copt&afumat, crud, crud afumat, crud semiafumat, 
crud uscat afumat, dublu afumat, fiert&afumat&uscat, fiert&copt, 
fiert&dublu afumat&uscat, fiert&prăjit, fiert&uscat, fript&afumat, uscat.
MAT = sept. 2019 - aug. 2020; MAT-1 = sept. 2018 - aug. 2019
Retaileri monitorizați: Carrefour Hypermarket,  
Market, Cora, DM, Metro, Mega Image, Shop&Go,  
Penny Market, Profi

Segmentare în funcție de tratament
Cota de piață în 
valoare MAT

Dinamică MAT  
vs. MAT-1

Fiert&afumat 55,3% 18,4%
Fiert 18,9% 17,9%
Crud uscat 13,8% 11,7%
Fiert&dublu afumat 4,3% 12,2%
Afumat 2,8% 20,0%
Altele*** 4,9% 16,6%

Sursa:
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Provocări majore pentru industrie

Pe scurt, provocările cu care se confruntă industria 
cărnii în acest an sunt legate de diminuarea cererii și 
scăderea însemnată a canalului HoReCa, dar mai ales de 
respectarea tuturor normelor sanitare impuse, de asi-
gurare a fluxurilor, condițiilor și materialelor necesare 
pentru personal, și procesarea produselor în condiții de 
maximă siguranță. „În acest an, deși ne-am confruntat 
cu creșterea costurilor de producție generate de imple-
mentarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea 
răspândirii noului coronavirus: protejarea personalului 
împotriva riscului de infecție, menținerea distanțării fi-
zice, testarea personalului COVID-19 și menținerea celor 
mai înalte standarde de igienă - am menținut  prețurile 
constante”, afirmă Vlad Ciuburciu (Vascar). 
La rândul său, Nicolae Blaga (Sole Mizo), admite că a în-
tâmpinat dificultăți datorită creșterii prețurilor la carnea 
de porc, fiind implicit nevoit să majoreze prețurile pro-
duselor, însă în această perioadă oferă multe promoții.
Pentru compania Diana Diana, strategia pentru 2020 a fost 
păstrarea focusului pe magazine și IKA, precum și menține-
rea numerică și geografică a locațiilor din traditional trade. 
Din strategie fac parte și creșterea capacității de afumare 
prin finalizarea proiectului de extindere, precum și tehnolo-
gizarea proceselor zonei de picking și ambalare. Paul Bălșan 
(Agra’s) numește flexibilitatea ca element central pe care 

trebuie să se bazeze strategia de business în această perioa-
dă. La fel de importantă este însă și capacitatea companiei 
de a adapta oferta și portofoliul la cerințele pieței și clienților. 
Pentru Angelica Șmil (Salbac), o provocare a fost în 
acest an criza pestei porcine, care a condus la creșterea 
prețului materiei prime, iar acest factor a avut un efect 
direct asupra prețului la raft al produselor procesate. 
„Deși în aceste luni asistăm la o temperare a creșterii 
prețului de achiziție a cărnii de porc, rămâne în conti-
nuare amenințarea ca, pe fondul contextului global al 
pestei porcine și COVID-19, prețurile să se înscrie pe un 
trend ascendent în orice moment”, menționează aceasta. 
Câte despre evoluția pieței anul viitor, Adina Crăciunescu 
(Diana) estimează că, ținând cont de faptul că majoritatea 
rețelelor din comerțul modern au continuat să investeas-
că în expansiune în 2020, într-o perioadă în care multe 
alte sectoare ale economiei sunt blocate, magazinele din 
modern trade vor continua să câștige cotă de piață.
Simina Arsene (Sergiana) consideră că este dificil de 
făcut prognoze, dar vede o stagnare a pieței, deoarece 
deja se manifestă o prudență în modul în care oame-
nii fac achiziții și își drămuiesc resursele, pe fondul 
unei stări generale de incertitudine. „Reorganizarea 
și adaptarea la condițiile noi de viață, sau dacă vreți, 
tenacitatea și clarviziunea, au rămas condițiile necesare 
pentru supraviețuire și, implicit, dezvoltare”, consideră 
reprezentanta Sergiana. ç

Focus
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Analiză

Calitatea este cea care motivează alegerea 
produselor de igienă și îngrijire personală

Când vine vorba despre cheltuieli pentru produsele de igienă și îngrijire personală, 
o treime dintre români alocă lunar o sumă medie cuprinsă între 100 și 199 de lei. Un 
studiu online realizat de Mednet Marketing Research Center arată că, la extreme, 
sunt cei 6% dintre românii care aleg să cheltuie sume mai mari de 300 lei pentru 
produse cosmetice de corp. Ce anume face diferența între alegerile acestora? 
Calitatea produselor și, nu în ultimul rând, frecvența utilizării lor.  
De Anca Peleșteanu, Research Analyst, Mednet Marketing Research Center. 

Pentru 68% dintre români, calitatea dovedită 
a produsului este cel mai important criteriu 
de alegere atunci când vine vorba de produ-
se cosmetice pentru corp. Urmărind tot linia 
calității, totalitatea beneficiilor oferite de un 

singur produs ocupă al doilea loc în clasamentul cum-
părătorilor – 49%, prețul fiind pe a treia poziție în acest 
clasament – 44%. Renumele mărcii/brandului contează 
pentru cumpărători în 26% dintre cazuri, iar recomandă-
rile cunoscuților în 14%. 
În ceea ce privește atenția la compoziția produselor, 17% 
dintre români sunt atrași de cantitatea mare de produ-
se naturale existente, în timp ce 12% sunt interesați de 
produsele bio/eco și 7% de produsele 100% naturale.
 În acest context, 33% dintre respondenți au declarat că 
dețin în acest moment produse de îngrijire a corpului 
cu ingrediente 100% naturale, 32% produse de îngrijire 
speciale pentru copii/bebeluși și 29% produse BIO/ECO. 
Persoanele din București cu studii postuniversitare și 

venituri mari (5.000-7.000 lei) sunt cele care consumă 
mai mult aceste tipuri de produse, și în acest caz femei-
le fiind majoritare. 
Tot femeile par să fie și mai atente la cantitatea de 
ingrediente naturale - 21%, decât bărbații - 13%. Pentru 
34% dintre bărbați, renumele produsului este mai im-
portant decât aceste ingrediente naturale. 
În funcție de aceste detalii, diferă și sumele pe care con-
sumatorii români le alocă lunar acestui tip de produse. 
Studiul Mednet Marketing Research Center arată că circa 
o treime dintre români – 31% – cheltuite în medie, lunar, 
pe produse de igienă și îngrijire personală între 100-199 
lei, fiind urmați de cei care cheltuie la jumătate, între 
50-99 lei lunar – 17%.  
La extreme, 6% dintre românii aleg să cheltuie sume mai 
mari de 300 lei pentru produse cosmetice de corp, în 
timp ce 5% plătesc sub 50 lei/lună pentru ele.
Consumatorii care cheltuie cei mai mulți bani pentru 
produse de igienă și îngrijire sunt: atât din București, 
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cât și din alte localități, bărbați, dar și femei, cu vârsta 
cuprinsă între 40-49 ani, căsătoriți, cu venituri mari,  
peste 7.000 lei lunar.  

Mărcile preferate ale consumatorilor români 

Pe primele locuri în clasamentul brandurilor preferate 
pentru produse de igienă și îngrijire a corpului se află 
Nivea (aprox. 59%) și Dove (55%). Preferința consumato-
rilor pentru cele două branduri se menține în cazul celor 
mai multe dintre categoriile de produse, atât în ceea ce 
privește produsele de hidratare, cât și cele de igienă. 
Consumatorii de Nivea sunt mai degrabă locuitori din 
provincie (alte localități decât București - 63% vs. 45%), 
atât barbați, cât și femei, cu vârste cuprinse între 40-59 
ani și studii medii. 
Consumatorii Dove se regăsesc preponderent în București 
(64% vs. 52% în alte localități), sunt mai degrabă femei 
(66% vs. 43%), cu vârsta între 18-39 ani și studii superioare. 
Dove și Nivea sunt urmate în clasament de Avon 17,7% și 
Farmec 17,3%. Totuși, în cazul brandurilor de pe locurile 
3 și 4, preferințele se schimbă în funcție de categoria de 

produse adusă în discuție. Astfel, în funcție de catego-
ria de produse, topurile brandurilor preferate de către 
români sunt Nivea (22,6%), Dove (20,8%), Rexona (7,3%) și 
Mennen Speed Stick (4,3%) în cazul deodorantelor, Dove 
(22,7%), Nivea (17,3%), Avon (5,6%) și Palmolive (4,9%) în 
cazul gelurilor de duș. În privința săpunurilor pentru 
corp, Dove conduce detașat în topul preferințelor (34,2%), 
urmat de Nivea (8,7%), Protex (5,3%) și Palmolive (2,5%).
Dacă vorbim despre produsele hidratante, în cazul 
cremei hidratante de corp, topul este condus tot de 
Nivea (17,7%), urmată de Dove (12,15), Avon (2,2%) și Yves 
Rocher (1,8%). În cazul produselor pentru mâini, în top 
intră și producătorul român Farmec pe locul patru. 

Frecvența de cumpărare și consum 

98% dintre români declară că au cumpărat produse 
cosmetice de îngrijire a corpului în ultimele 3 luni, în 
principal pentru ei, fiind urmați de cei care cumpără și 
pentru partener – 58.9% și/sau pentru copii – 44%. 
Din punctul de vedere al frecvenței de consum, topul 
produselor de îngrijire a corpului folosite de români este 
alcătuit din: deodorant – cu o medie de 6 utilizări pe 
săptămână, gel de duș și săpun – cu o medie de 5 utili-
zări pe săptămână. Acestea sunt urmate îndeaproape de 
produsele de igienă intimă și cremele hidratante pentru 
mâini – cu o medie de 4 utilizări pe săptămână.  
În cazul produselor din top 3: 88% dintre respondenți au 
declarat că utilizează zilnic un deodorant/antiperspirant, 
62% folosesc zilnic săpunul de corp și 57% gelul de duș. 
Produsele de igienă intimă sunt folosite în 49% dintre 
cazuri zilnic, iar crema de mâini în 39%. Crema hidratantă 
de corp, loțiunea de corp și spray-urile de revitalizare/
body-mist sunt utilizate mai degrabă moderat de către 
români, cu o frecvență de 2 utilizări pe săptămână.  

Femeile preferă cremele hidratante de corp, 
bărbații pe cele de mâini

În cazul produselor de hidratare, cremele de corp sunt 
folosite cu cea mai mare frecvență de către femei (24% 
zilnic și 30% de mai multe ori pe săptămână), compa-
rativ cu bărbații, care le utilizează mai mult ocazional 
– 22% declarând că le folosesc doar o dată pe lună 
sau mai rar.
Totuși, atunci când vine vorba despre crema hidratantă 
de mâini, 22% dintre bărbați au declarat că o folosesc 
de mai multe ori pe săptămână, iar unii dintre ei chiar 
zilnic – 16%. 
La polul opus, printre produsele care au avut cea mai 
mică frecvență de utilizare se numără: produsele antice-
lulitice și antivergeturi - 15% le folosesc o dată pe lună 
sau mai rar, și sărurile de baie - 25% dintre respondenți 
au declarat că le folosesc o dată pe lună sau chiar mai rar. 
Tot printre produsele cu o frecvență scăzută a utilizării 
se regăsesc și cremele de protecție solară sau de bron-
zare, pe care românii le folosesc mai degrabă sezonier, 

În medie, ce sumă de bani cheltuiți 
lunar pe produse cosmetice de 
îngrijire a corpului?

Care sunt principalele trei criterii 
în funcție de care alegeți produsele 
cosmetice de îngrijire a corpului?

Sub 50 lei

Între 50 - 99 lei

Între 100 - 199 lei

Între 200 - 299 lei

300 lei sau mai mult

Calitatea dovedită a 
produsului

Totalitatea beneficiilor 
oferite de către un  

singur produs

Prețul produsului

Renumele mărcii 
produsului

Cantitatea mare de 
produse naturale  

din compoziție

Răspuns unic (N=984)

Răspuns multiplu (N=100)

5,4%

17,2%

31,8%

13,8%

6,8%

68,7%

49,1%

44,2%

26,3%

17,8%
Sursa:

Consumator
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Analiză

o dată pe lună sau chiar mai rar – în 42% dintre cazuri. 
Doar 5.5% dintre respondenți folosesc protecție solară 
zilnic, aici femeile fiind cele care utilizează cel mai mult. 

Nevoile românilor când vine vorba de cosmetice 
pentru corp 

Dacă ne uităm la rezultate dintr-o perspectivă mai largă 
a frecvenței de utilizare, se pare că în cazul românilor 
igiena și produsele de igienă și spălare (deodorant, gel 
de duș, săpun) sunt cele mai folosite, fiind interesați 
să acopere preponderent nevoile de bază în rutina de 
îngrijire a corpului.
Pe locul 2 se află produsele destinate hidratării pie-
lii (creme, loțiuni, uleiuri hidratante) și apoi cele care 
asigură îngrijirea și tratarea ei (produse de protecție 
solară, anticelulitice/antivergeturi, gomaj sau epilare).  
În cele mai multe cazuri – 85%, achiziția de produse cos-
metice pentru corp se face din hypermarketuri sau su-
permarketuri. Totuși, pe lângă acestea, aprox. 25% dintre 
respondenți cumpără produse cosmetice pentru corp de 
la firme specializate cu vânzare directă (Avon, Oriflame, 
Yves Rocher), în timp ce aprox. 23% le achiziționează din 
magazine specializate de produse cosmetice. 
O proporție destul de mare de utilizatori cumpără 
cosmetice pentru corp și din magazine online – 21%. 
Farmaciile fizice sunt frecventate în 20% din cazuri, 
urmate de magazinele specializate în produse natura-
le/ Bio/Eco – 17%. Aproximativ 12% dintre respondeți 
cumpără din magazinele de cartier, iar cele mai puțin 
utilizate pentru achiziții sunt magazinele specializate 
în produse pentru copii/bebeluși – 8%. Per ansamblu, 
bucureștenii sunt cei care apelează cel mai mult la ma-
gazinele specializate pentru achiziția de produse cosme-
tice, comparabil cu cei din celelalte orașe. Chiar dacă și 
în București hypermarketurile rămân locul principal de 
achiziție, pe locul 2 în topul preferințelor se află maga-
zinele specializate de produse cosmetice (27% vs. 22% în 
provincie), urmate de magazinele de produse naturale 
ECO/BIO (23% vs. 15% în provincie).
Femeile apelează la magazinele specializate în produse 
cosmetice (naturale, dar nu numai) și la firmele specia-
lizate în vânzarea directă, mai mult decât bărbații, cu 
aproximativ 6 puncte procentuale. Comparativ cu femeile, 
bărbații apelează mai mult la magazinele de cartier (14% 
vs. 10%) pentru astfel de achiziții. Dacă ne uităm doar la 
achizițiile realizate online pentru produse cosmetice, o 
rată mai mare a acestui tip de achiziție s-a înregistrat tot 
în cazul femeilor, a persoanelor din alte localități decât 
București, cu vărsta curprinsă între 30 și 39 de ani, studii 
postuniversitare și cu venituri peste 5.000 lei pe lună. ç 

Metodologie: Sondajul a fost efectuat online în luna martie 2020, 
pe un eșantion reprezentativ urban de 1.000 de respondenți de 
peste 18 ani. Marja de eroare: +/- 3,1. În segmentul de cosmetice 
de corp au fost cuprinse toate produsele destinate igienei și 
îngrijirii corpului.

Care este marca dvs. preferată de 
cremă hidratantă de corp?

Care este marca dvs. preferată  
de cremă de mâini?

Care este marca dvs. preferată  
de deodorant/antiperspirant?

Care este marca dvs. preferată de 
săpunuri pentru corp?

Nivea

Dove

Avon

Yves Rocher

Bioderma

Nivea

Nivea

Dove

Nivea

Protex

Palmolive

Avon

Dove

Dove

Avon

Rexona

Farmec

Mennen Speed Stick

Oriflame

Lady Speed Stick

17,7%

12,1%

2,2%

1,8%

1,6%

28,3%

6,7%

3,7%

3,6%

2,3%

22,6%

34,2%

8,7%

5,3%

2,5%

1,1%

20,8%

7,5%

4,3%

3,6%

Sursa:





60  |  Noiembrie 2020

Magazinele din Slovenia, închise duminica 
și de sărbătorile legale
Parlamentul Sloveniei a aprobat 
proiectul care presupune închiderea 
magazinelor în zilele de duminică și 
de sărbătorile legale. Noua legislație 
păstrează însă neschimbat progra-
mul magazinelor mici, de până la 200 
de metri pătrați, cele din benzinării, 
aeroporturi, stații de tren și autobuz, 
spitale și cele în care vând chiar pro-
prietarii sau reprezentanții acestora.
Autoritățile limitaseră deja progra-
mul magazinelor pentru zilele de 
duminică încă din martie, însă ca 
măsură de stopare a răspândirii 
coronavirusului. 

Nu este pentru prima dată când în 
Slovenia se discută despre limi-
tarea cumpărăturilor în zilele de 
duminică și de sărbătorile legale. 
Într-un referendum realizat în 2003, 
peste 57% dintre participanții la vot 
au ales închiderea magazinelor în 
ultima zi a săptămânii.

Știri externe

Kaufland preia 
platforma online 
real.de

Grupul german Schwarz, proprie-
tarul rețelelor Lidl și Kaufland, a 
primit avizul favorabil al Comisiei 
Europene pentru preluarea Real 
Digital, care operează platforma 
online real.de. De anul viitor, plat-
forma va funcționa sub numele 
Kaufland.
Grupul german de retail care ope-
rează peste 12.000 de magazine 
în întreaga lume, Lidl și Kaufland 
având împreună o cifră de afaceri 
de peste 100 miliarde de euro, a 
fost până acum reticent în ceea 
ce privește comerțul online. Însă 
vânzările online de alimente au 
explodat în ultimele luni, așa că 
această achiziție vine la timp. În 
plus, pe lângă platforma online, 
Kaufland este interesat să achiziți-
oneze circa 100 de magazine Real.

Walmart vinde Asda 
pentru 8,8 miliarde 
de dolari

Afacerile Mondelēz, 
+3% în 2020

Miliardarii britanici Mohsin and Zuber 
Issa, împreună cu fondul de investiții 
TDR Capital, au ajuns la o înțelegere cu 
Walmart în ceea ce privește preluarea 
lanțului de supermarketuri Asda, pentru 8,8 miliarde de dolari.
Tranzacția realizată de cei doi frați, care au fondat lanțul de ben-
zinării EG Group, marchează trecerea în mâinile unor proprietari 
britanici a rețelei Asda, după achiziția acesteia de către Walmart 
în 1999, pentru suma de 7,7 miliarde de lire sterline. EG group deți-
ne 5.200 de benzinării în Europa și USA, având 33.000 de angajați. 
Rețeaua Asda, fondată în 1949 în Wakefield (UK), are în prezent 
631 de magazine. Noii proprietari doresc să dezvolte al treilea 
lanț de supermarketuri din Marea Britanie, adăugând formatelor 
tip supermarket și formate mai mici de proximitate, strategie 
deja adoptată de competitorii săi Tesco și Sainsbury's. 

Mondelēz International estimează 
că 2020 va fi un „an normal”, cu 
o creștere a cifrei de afaceri și a 
profitului comparabile cu cele de 
anul trecut. Concret, producătorul 
estimează un plus de cel puțin 
3% la nivelul cifrei de afaceri și un 
avans de 4-6% la nivel de profit. 
Prognozele vin după o creștere a 
veniturilor de 6% în T1 și un plus de 
0,5% la nivelul cifrei de afaceri în T2. 
În plus, potrivit CEO-ului Dirk 
Van de Put, pandemia va avea 
impact pe termen lung asupra 
comportamentului de consum în 
cazul snackurilor, lucru care se va 
reflecta în bilanțul companiei.

Delhaize renunță la conceptul Fresh Atelier
Delhaize, parte a grupului Ahold Delhaize, renunță la conceptul inovator 
Fresh Atelier lansat la începutul anului 2019 pe piața din Belgia. Astfel, cele 
10 magazine pe care retailerul le opera vor fi remodelate în alte formate. 
Cauza principală a acestei decizii? Criza provocată de coronavirus, dar și 
evoluția nevoilor consumatorilor, au anunțat reprezentanții Delhaize.
Prin lansarea acestui concept de magazine, obiectivul retailerului a fost 
de a veni în întâmpinarea nevoilor consumatorilor aflați în căutarea unor 
spații proaspete, flexibile și practice în care să-și facă cumpărăturile. Deși 
Fresh Atelier a fost recompensat cu premiul Mercure de Comeos pentru cel 
mai inovator concept de retail în 2019, reprezentanții companiei au ajuns 
la concluzia că în noua normalitate indusă de COVID-19, formatul nu mai 
răspunde nevoilor viitoare ale cumpărătorilor, astfel că s-a luat decizia 
închiderii magazinelor.
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Știri externe

Alibaba și Auchan 
Retail, tranzacție de 3 
miliarde euro în China

550 mil. dolari pentru 
o nouă fabrică Purina

Auchan Retail a acceptat propunerea 
gigantului Alibaba de a cumpăra pachetul 
majoritar de acțiuni deținut de grupul fran-
cez în lanțul de magazine SunArt, pentru 
suma de 3 miliarde de euro. SunArt deține 484 hypermarketuri și 
are 150.000 de angajați, având astfel cea mai mare cotă de piață 
din retailul alimentar din China. Tranzacția are loc la trei ani după 
semnarea unui acord de colaborare de către Alibaba și Auchan 
Retail pentru operarea SunArt. Prin această tranzacție Auchan 
Retail se retrage din China, cu scopul de a accelera implementarea 
planului de afaceri Auchan 2022 în restul țărilor în care operează.
Din perspectiva Alibaba, această mișcare extinde prezența com-
paniei în retailul offline, întrucât dezvoltarea comerțului online 
încetinește. Alibaba, care deținea 21% din SunArt, își va majora 
astfel pachetul de acțiuni la 72%.

Nestlé Purina PetCare a anunțat 
că va investi 550 de milioane de 
dolari pentru construirea unei noi 
fabrici în Township, Ohio, Statele 
Unite. Aceasta va fi cea de-a 22-a 
unitate de producție Purina din 
Statele Unite și primul proiect de 
tip greenfield al companiei din 
ultimii 45 de ani.
Investiția va include implemen-
tarea unor linii de producție 
pentru branduri premium, cum ar 
fi Purina Pro Plan, Purina One sau 
Dog Chow. Pe lângă această inau-
gurare, compania mai are pe listă 
o altă fabrică pentru hrană pen-
tru animale în Eden, California. 

Coca-Cola renunță la 200 de 
branduri din portofoliu
Coca-Cola a anunțat că renunță la 200 dintre brandurile sale, ceea ce 
reprezintă aproximativ jumătate din portofoliu. Este vorba de băuturi care 
nu s-au mai bucurat de succes în ultima perioadă, puțin cunoscute pe piața 
din România, precum Tab, Zico sau Odwalla. Reprezentanții companiei au 
explicat că reducerea portofoliului va permite acordarea unei atenții sporite 
produselor mai profitabile, așa cum ar fi Coca-Cola Zero.
În plus, Coca-Cola a anunțat că va disponibiliza 4.000 de angajați din Statele 
Unite și Canada. De asemenea, din cele 17 unități operaționale existente în 
prezent vor rămâne doar 9, divizate în patru segmente geografice.

BlackBox, versiunea 
europeană a 
Amazon Go

Casino a lansat în Clichy (Franța) 
BlackBox, primul magazin auto-
nom al retailerului francez. Deși 
pare că noul concept merge pe 
liniile deja trasate de Amazon Go, 
există câteva diferențe notabile, 
printre care lipsa camerelor de 
supraveghere și modalitatea de 
plată. Spre deosebire de modelul 
american, pentru a face cumpă-
rături de la BlackBox clienții nu 
au nevoie de o aplicație mobilă. 
Le trebuie un card de credit și cu 
ajutorul lui vor avea acces în ma-
gazinul autonom. Cumpărăturile 
trebuie trecute prin fața unui 
ecran tactil și, în cazul în care 
clienții doresc factură, trebuie 
introdusă și adresa de email. Plata 
se face contactless.
Magazinul are o suprafață de doar 
18 mp și oferă spațiu pentru apro-
ximativ 300 de SKU-uri.

Vânzările Metro, +2,2% în regiune  
în 2019/2020
Grupul german Metro AG a raportat 
în Europa de Est, regiune din care 
face parte și România, o cifră de 
afaceri de 7,1 miliarde de euro, în 
anul financiar 2019/2020, încheiat 
la 30 septembrie. Rezultatul este 
în ușoară scădere față de anul 
financiar precedent, când retailerul 
a raportat venituri de 7,2 miliarde 
de euro. În termeni comparabili, 
retailerul a înregistrat un plus de 
2,2%, aceasta fiind a doua cea mai 
bună performanță, după Rusia, pia-
ță unde Metro a raportat un avans 
al vânzărilor like-for-like de 3,8%. 
De altfel, Europa de Est, alături de 
Rusia și Germania sunt responsa-
bile pentru mai mult de jumătate 

din veniturile anuale. În cazul 
Germaniei însă, retailerul a rapor-
tat un declin de 0,8% al vânzărilor 
comparabile în ultimul an financiar. 
Per total, Metro a înregistrat în anul 
financiar 2019/2020 afaceri de 25,6 
miliarde de euro, în scădere cu 5,4% 
față de anul financiar precedent.
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„Învățarea continuă este 
lecția celor peste 15 ani 
în industria FMCG”

Pasionată de ceea ce face, un om principial și un manager 
orientat mai degrabă către găsirea de soluții și învățarea din 
greșeli. Așa ar suna un portret în câteva cuvinte al Lilianei 
Bock, Director de Marketing al importatorului și distribuitorului 
Maresi Foodbroker pe piața locală. Și chiar dacă vorbim despre 
un portofoliu de 30 de branduri și peste 800 de produse, pentru 
ea acestea nu mai au niciun secret și le coordonează creșterea 
cu energie și perseverență. De Fulvia Meiroșu.

Profil de manager
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Anul acesta ne-a arătat 
mai mult decât oricând 
că trebuie să fim pregătiți 
pentru cât mai multe 
schimbări, deoarece totul 
poate lua o nouă turnură. 
Mai ales în marketing.

Profil

în portofoliul tău. Unele vin, altele pleacă în diverse 
circumstanțe și atunci ceea ce poți face ca distribuitor 
este un marketing mai mult in-store”, explică Liliana. 
De altfel, într-o piața ca FMCG-ul, care se schimbă de la 
o zi la alta, lecția celor 17 ani a fost învățarea continuă. 
„Nu poți spune că știi tot indiferent că vorbim despre 
10-15 sau 20 de ani într-o industrie. Este total greșit să 
ai impresia că dacă ai în spate 17 ani de experiență în 
același domeniu le știi pe toate. Anul acesta ne-a arătat 
mai mult decât oricând că trebuie să fim pregătiți pen-
tru cât mai multe schimbări, deoarece totul poate lua 
o nouă turnură. Mai ales în marketing. Așa că eu cred 
cu tărie că cel mai important este să nu ne oprim din 
învățat”, punctează managerul. 
Dincolo de eforturile și pasiunea pe care Liliana le pune 
pentru a crește brandurile din portofoliu, aceasta recu-
noaște că are un atu: faptul că are încredere în produse. 
„Recunosc că am luat cu mine în această aventură în 
industria bunurilor de larg consum grija pentru ceea ce 
numim sănătos. Iar toate produsele pe care le aducem 
în portofoliu sunt produse pe care eu le-aș pune ori-
când la mine pe masă și le-aș da copiilor mei. Iar acest 
lucru ne dă foarte multă încredere și putere”, susține 
reprezentanta Maresi Foodbroker. 

Cum se traduce pasiunea în creșterea 
businessului

Pentru cei care o cunosc pe Liliana Bock, asocierea cu 
„doamna cu înghețată”, nu este deloc surprinzătoa-
re pentru că, deși se implică în dezvoltarea fiecăruia 
din cele 30 de branduri pe care le gestionează, are și 
branduri de suflet. Iar Siviero Maria, un brand de gelato 
italian, crescut de la zero în România, este unul dintre 
ele. „Deși vorbim despre un brand care are peste 60 de 
ani de istorie în Italia, exportul a început foarte târziu, 
iar brandul era total necunoscut în Europa. Fiind produ-
cători de marcă proprie pentru mulți retaileri din Italia, 
Siviero Maria nu avea un departament de marketing care 
să susțină extinderea, așa că l-am luat de la zero, am 
creat campanii locale, l-am crescut foarte frumos, iar 
acum este listat în aproape toate rețelele de retail din 
România și oricine poate avea un gelato italian acasă”, 
povestește Liliana. 

La fel ca în cazul multor manageri din piața bu-
nurilor de larg consum, traseul profesional al 
Lilianei Bock nu a avut în spate un plan bine 
pus la punct, ci mai degrabă un cumul de co-
incidențe fericite. „Sunt absolventă a facultă-

ții de medicină, însă la momentul la care am terminat eu 
studiile, viața unui absolvent nu era roz, așa că am virat 
spre companiile farmaceutice care la momentul respec-
tiv angajau foarte mulți medici”, își amintește Liliana. 
Cu toate acestea, industria bunurilor de larg con-
sum nu îi era deloc străină, Harald Bock, soțul ei, 
fiind fondatorul Impex Bock, un business din zona de 
import și distribuție alimentară. Nu s-a gândit însă 
că s-ar putea alătura businessului de familie până la 
momentul 2003, când după finalizarea concediului de 
maternitate, soțul ei i-a propus să se alăture echipei. 
„Activitatea de marketing într-o companie farmaceuti-
că ar trebui să fie similară cu aceea dintr-o companie 
de distribuție, mi-a spus Harald. Așa că am analizat 
posibilitatea și m-am alăturat echipei din poziția de 
brand manager”, povestește managerul. 
Și încă de la început, această industrie i s-a potrivit 
mănușă. „Mi-a plăcut și îmi place dinamica pieței, 
faptul că lucrurile se schimbă de la o zi la alta, că ești 
pus tot timpul în situații noi, diferite”, susține Liliana. 
Astfel, deloc surprinzător, în 2012, când Impex Bock a 
fuzionat cu Maresi, o companie cu sediul în Austria, 
Liliana a acceptat fără să stea prea mult pe gânduri 
provocarea de a rămâne în companie. „Am continuat 
să fac practic ceea ce făceam și înainte, dar pentru 
un număr mult mai mare de branduri. Iar câțiva ani 
mai târziu, am spus da unei noi provocări, aceea de 
a coordona toate brandurile din portofoliul Maresi 
Foodbroker, din poziția de Director de Marketing”, spu-
ne ea. Și a acceptat acest rol mai mult din dorința de 
a exista un punct central de coordonare a brandurilor 
decât pentru funcție, pentru că Liliana în continuare se 
prezintă ca fiind Brand Manager. 

Lecția învățării

Sunt mai bine de 17 ani de când Liliana a făcut cunoș-
tință cu marketingul în industria FMCG și „încă de la 
început” învățarea a fost numitorul comun. „Eu m-am 
născut odată cu internetul. Și cine ar fi crezut acum 20 
de ani, când am făcut eu primele cursuri de marketing, 
că viața noastră se va desfășura atât de mult în online. 
Nu existau rețele de socializare la acel moment, nu exis-
ta Facebook, Google era la început. În plus, de-a lungul 
timpului, am înțeles că o companie de distribuție are un 
marketing diferit față de ceea ce face sau se întâmplă în 
companiile care gestionează propriile branduri. Atunci 
când gestionezi brandurile unui partener, lucrurile se în-
tâmplă diferit pentru că, în primul rând, trebuie să res-
pecți regulile și principiile pe care le impune compania 
care deține brandul. Dar, mai mult decât atât, înveți că 
brandurile acelea nu sunt ale tale și nu vor fi tot timpul 
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Tot pe lista mărcilor care îi sunt aproape de suflet este 
și NUK, brand de produse pentru bebeluși. „Am cumpă-
rat primele produse NUK din Germania, când s-a născut 
primul nostru copil, iar după 17 ani am devenit impor-
tatorul acestor produse pe piața din România. Și pentru 
mine a fost wow, mai ales că mă regăsesc și în modul în 
care se promovează aceste produse, în strânsă colabo-
rare cu medici, cadre medicale și farmaciști. Din păcate, 
în acest an pandemia a limitat foarte mult acest tip de 
promovare a produselor brandului”, spune aceasta. 

Și chiar dacă portofoliul este unul extins, pe to do list-ul 
Lilianei se află și extinderea sortimentației. În fiecare an 
aducem branduri noi și nu doar branduri, ci și categorii 
noi de produse. Pentru 2021 suntem în discuții cu trei 
mărci noi, două de food și unul de non-food, dar și ex-
tinderi ale brandurilor actuale. Brandurile mor dacă nu 
lansează ceva nou în permanență. Așa e ciclul normal”, 
mai punctează ea. 
Brandurile noi sunt selectate pe baza potențialului de 
dezvoltare în piața locală și a planului de business care se 
face pentru fiecare dintre ele. Atât Liliana, cât și colegii ei 
din departamentul de marketing cunosc foarte bine piața 
și au legături strânse, prin intermediul departamentului 
de vânzări, cu departamentele de achiziții ale marilor 
rețele de retail, dar și cu diferiți producători din piețele 
externe. „Uneori cererile vin de la buyeri, în cazul dez-
voltării unei categorii, alteori de la companii străine care 
doresc să intre pe piața din România sau de la companii 
prezente pe piața locală alți distribuitori, care vor să facă 
o schimbare strategică. De asemenea, fiecare țară în care 
Maresi este prezentă are propriul portofoliu de branduri, 
iar dacă un brand din portofoliul Maresi Ungaria, de exem-
plu, dorește să se extindă peste graniță, Maresi România 
este prima opțiune”, explică Liliana. Și chiar dacă va câști-
ga brandul sau nu, ea iubește la fel de mult ceea ce face.

Un manager atipic

Așa se descrie pe sine Liliana Bock când vine vorba despre 
stilul de management și relația cu echipa. „Și spun asta 
pentru că îmi place să fiu colega lor, nu persoana care 
le monitorizează activitatea. Suntem o echipă de patru 
brand manageri, pentru că mie îmi place să mă consider în 
continuare brand manager. Îmi place să le acord libertate 
și să le dau sarcini și să îi las să se descurce singuri. Cred 
că doar așa poți învăța și te poți dezvolta profesional. 

Într-un domeniu ca marketingul este nevoie de oameni 
creativi, cu idei noi, nu de executanți. În plus, spre de-
osebire de neurochirugie, unde am lucrat ca asistentă 
medicală în timpul facultății, aici nu facem operații pe 
creier, așa că ne permitem să mai și greșim. În marketing, 
din mici idei se pot naște campanii foarte interesante, așa 
că nu stau în spatele lor să le dictez ce au de făcut”, con-
sideră managerul. Și pe lângă oportunitatea de a încerca, 
Liliana le promite noilor colegi, atunci când recrutează, că 
nu se vor plictisi. „Eu sunt dintr-o generație veche, iar cel 
mai tânăr om din echipă are 21 de ani, e student. Apreciez 
cel mai mult dorința de a te implica real în ceea ce faci, 
celalalte lucruri pot fi învățate. În plus, în domeniul acesta, 
dincolo de bonusuri, cred că motivația este generată de lu-
crul bine făcut. Când vezi brandurile cum cresc de la o lună 
la alta, de la un an la altul, chiar prinzi aripi”, punctează ea.

FMCG și în viitor

Ce se intrevede la orizont pentru Liliana Bock? Chiar 
dacă au trecut 17 ani de când s-a alăturat pieței FMCG, 
nu se gândește să schimbe macazul. „Dinamica pieței 
m-a determinat să rămân atâția ani. Faptul că în fiecare 
an poți câștiga sau poți pierde branduri, este o provo-
care care te ține «alive». În plus, pentru mine și faptul 
că în portofoliu avem atât branduri alimentare, cât și 
nealimentare este o provocare, pentru că trebuie să faci 
trecerea rapid”, mai spune Liliana. 
Un alt aspect care îi place și îi aduce mulțumire Lilianei 
este și posibilitatea de a interacționa cu oameni din 
medii diferite, în poveștile cărora găsește inspirație. 
„Când lucrezi cu peste 30 de branduri, interacționezi 
cu oameni din multinaționale, cu antreprenori care au 
construit businessuri. Și mi se pare foarte interesant să 
le vezi modul de abordare, cum lucrează cu brandurile 
proprii. Avem în companie un brand care are o istorie 
de 300 de ani. Însă toate au o poveste și chiar ai ce 
învăța din fiecare întâlnire cu oamenii din spatele lor”, 
punctează reprezentanta Maresi. Cu toate acestea, și-ar 
dori ca pe viitor să aloce mai puțin timp pentru rapoar-
te și exceluri și să facă mai mult real marketing, să dez-
volte campanii de educare. „Probabil și backgroundul 
meu mă direcționează în zona aceasta. Așa că pentru 
anul acesta luasem în calcul niște cursuri de nutriție 
pentru a avea o părere mai avizată atunci când susțin 
poziția brandurilor noastre, însă odată cu pandemia 
am fost nevoită să amân puțin acest proiect”, susține 
reprezentanta Maresi. 
Tot la capitolul planuri de viitor, în ciuda faptului că via-
ța personală și cea profesională se întrepătrund, Liliana 
își dorește mai mult timp pentru hobby-urile ei, călători-
ile și fotografia. „Trebuie să admit că a împărți biroul cu 
soțul are și avantaje, dar și dezavantaje. E bine să știi că 
ai un sprijin pe care îl poți accesa oricând, dar e dificil 
uneori pentru că iei acasă problemele din companie. Nu 
dau verdicte dacă este bine sau rău, la noi a funcționat”, 
concluzionează Liliana. ç

Profil de manager

Când lucrezi cu peste 30 de branduri, 
interacționezi cu oameni din 
multinaționale, cu antreprenori care 
au construit businessuri. Și mi se pare 
foarte interesant să le vezi modul de 
abordare, cum lucrează cu brandurile 
proprii. Avem în companie un brand 
care are o istorie de 300 de ani.





66  |  Noiembrie 2020

Produse noi

Borsec și Aquatique în variante cu dop sport
Romaqua Group Borsec introduce pe piață o nouă variantă 
de ambalaj, PET 0,5l cu dop sport, venind astfel în întâmpi-
narea dorințelor consumatorilor care au un stil de viață activ 
și își doresc o mai mare ușurință în consum pentru apele pe 
care le preferă. Capacul exterior se ridică ușor, este etanș și 
are rol de protecție. Dopul sport se adresează persoanelor 
care desfășoară activități sportive sau persoanelor aflate 
în mișcare (chiar și în autoturism), deoarece este simplu de 
manevrat și se poate deschide cu o singură mână. 

Promovare: Print, Social Media, P.R.; Logistică: bax 12x0,5l;
Producător: Romaqua Group S.A. Borsec; Distribuitor: distribuție proprie națională;
Adresă: Str. Carpați, nr. 46, Borsec, Harghita; Tel.: 021 668 48 00;  
Fax: 021 667 34 92; Contact: Ștefan Arkosi, arkosi.borsec@romaqua.ro.

Ediție Limitată Davidoff Café Columbia
Experții cafelei Davidoff creează anual o Ediție 
Limitată exclusivă dedicată tuturor iubitorilor 
exigenți de cafea. Compoziția unică din acest 
an, creată din cele mai alese boabe de cafea 
Arabica din Columbia, aduce un omagiu co-
morilor fascinante ale acestei regiuni, ca bază 
pentru o ceașcă perfectă de cafea Davidoff. 

Ediția Limitată cuprinde cafea prăjită și măcinată, cafea boabe și cafea instant, 
cu un gust fin, foarte aromat, ușor prăjit și note fructate revigorante. 
Producător: Tchibo România; Adresă: Calea Floreasca 55, etaj 3, sector 1, 
București; Tel.: +4 021 318 97 06; Contact: office@tchibo.ro.

Sortimente cu gust de 
trufe de la Diana SRL

Producătorul de mezeluri Diana lan-
sează Tartufo, o gamă de produse 
cu gust de trufe. Burgerii Tartufo 
sunt preparați din carne de vită 
românească atent selecționată, cu 
o consistență fermă și bine marmo-
rată, combinată cu arome subtile 
de trufe albe. Cârnații Tartufo sunt 
preparați integral din carne de porc, 
amestecată cu condimente naturale: 
boia dulce, piper, usturoi și ingredi-
entul cel mai important: trufe albe.
Promovare: ATL, Social Media, 
Evenimente Live Cooking, print de 
specialitate;
Logistică: Cârnați Tartufo – casero-
lă ATM, greutate variabilă – aprox. 
500g; Tartufo Fine Burger – casero-
lă ATM 300g;
Producător & distribuitor: Diana SRL;
Adresă: Bujoreni, Str. Abatorului, 
nr. 110, jud. Vâlcea;
Tel.: +40 250 748 881; Fax: +40 250 
748 880; Contact: vanzari@diana.
com.ro, marketing@diana.com.ro.

Delaco lansează un nou tip de mozzarella
Brandul Delaco, leader al segmentului de 
mozzarella, își extinde sortimentația cu 
Mozzarella Fresca Rollo. Produsul își propu-
ne să revoluționeze modul în care este uti-
lizată mozzarella și să ajute consumatorii să 
prepare rapid gustări apetisante, proaspete 

și sănătoase. Noul produs are o formă unică: o foaie de mozzarella proaspătă, 
în zer, care poate fi ușor umplută, rulată și servită. Poate fi folosită pentru a 
recrea preparate clasice precum salata caprese sau poate fi o gustare savu-
roasă, servită cu legume proaspete, cu pește sau carne.
Promovare: Poziționări la raft, PR, online; Logistică: Cantitate netă a com-
ponentei solide: 130 g, Cantitate netă: 265 g; Producător: Bayerland E.G; 
Distribuitor: SC Delaco Distribution SA; Adresă: Str. Târgului nr. 6, Codlea, jud. 
Brașov; Tel.: 0268.854.092; Contact: contact@delaco.ro.

Rio Mare relansează gama Pate Rustico
Rio Mare, lider pe segmentul 
pateurilor pe bază de ton, 
relansează gama Pate Rustico, 
în ambalaje noi, moderne, cu 

un design schimbat, dar și rețete îmbunătățite pentru pate de ton cu măsline 
și pate de ton cu ardei. În același timp, gama se extinde cu un nou sortiment, 
pate de ton cu suc de lămâie. Inspirate din tradiția mediteraneeană, având 
o consistență tipică deliciilor artizanale, noile pateuri sunt produse în Italia, 
fără conservanți și conțin 40% ton. 
Promovare: digital, social media, in-store; Distribuitor: SC Orbico SRL, Șos. 
Viilor, nr.14, Corp Clădire C2, București, sector 5; Tel: +40 31 425 99 31.

Vin spumant cu foiță 
de aur de la Zarea
Zarea prezintă o nouă 
inovație în producția 
românească de spuma-
te - Royal Gold, primul 
spumant cu foiță de 
aur comestibilă de 23K, 
ce oferă o strălucire 
aparte ocaziilor speci-
ale, transformând orice 
clipă într-o sărbătoare. 
Prin raportul preț/
calitate optim, Zarea 
urmărește poziționarea 
acestui produs în raftu-
rile tuturor magazinelor de comerț 
modern din România.
Producător: Zarea S.A., Bd. 
Bucureștii Noi, nr. 176, Sector 1, 
București; Tel.: 021 667 00 20.
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