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Scurt bilanț al unui  
an atipic

Un an care a debutat promiță-
tor, dar care peste noapte s-a 
tranformat într-un an în care, 
pentru multe companii din 
industrie, cea mai importantă 

decizie a fost să caute soluții pentru a-și 
menține planurile de business. Dacă ne 
uităm la retailerii internaționali, aceștia  
și-au îndeplinit cu succes misiunea, 
planurile de expansiune fiind implemen-
tate integral. Fie că vorbim de extinderea 
rețelei sau de concepte inedite, este evi-
dent că pentru IKA 2020 a fost un an bun. 
Dacă a fost mai profitabil decât 2019, vom 
vedea la momentul anunțării rezultatelor 
financiare. Conform datelor agențiilor de 
research, discounterii au înregistrat cel 
mai semnificativ avans. Pentru jucătorii 
din retailul independent, 2020 a adus după 
mult timp o creștere nesperată, pe fondul 
preferinței clare a românilor pentru maga-
zinele de proximitate. Cum 2021 se anunță 
deocamdată mai degrabă similar cu 2020, 
sunt șanse mari ca retailerii locali să se 
bucure de același trend ascendent.
Evoluția companiilor din FMCG a fost influen-
țată de mai mulți factori. Acelea care activau 
și în HoReCa, și în retail, au fost mai afectate 
de pandemie și de restricțiile aferente. Unele 
dintre ele au reușit să își majoreze vânzările 
în retail și vor închide anul cu rezultate con-
stante, altele din păcate nu. Câștigătorii par 
a fi jucătorii din categoriile de produse de 
bază, produse care pot fi stocate pe termen 
mediu și produse de curățenie – care au 
devenit practic de bază – care au performat 
peste așteptări. Pentru restul categoriilor,  
situația diferă de la un producător la altul, 
cu precizarea că brandurile puternice, 
cunoscute în piață, au fost preferate de 
shopperi în detrimentul celorlalte.  
Favorizați de criza care a pus presiune pe 
supply chain au fost producătorii români, 
atât companiile cu notorietate, dar mai 
ales jucătorii mici din zona din segmentul 
de fresh, care au devenit furnizorii prefe-
rați ai retailerilor.
Cât despre comerțul online, acesta s-a dez-
voltat accelerat, fie că vorbim de aplicațiile 
și soluțiile găsite de retailerii internațio-
nali, de magazinele online ale producă-
torilor sau de noi magazine specializate. 
Termenul de livrare a evoluat de la câteva 
zile, la 60 de minute. Din nou, cât de renta-
bil este retailul online se va vedea în 2021. 
Un an care, deși la prima vedere pare a fi 
în linie cu 2020, ne poate rezerva tuturor 
surprize plăcute. ç

Favorizați de criza care a pus 
presiune pe supply chain au fost 
producătorii români, atât com-
paniile cu notorietate, dar mai 
ales jucătorii mici din segmentul 
de fresh, care au devenit brusc 
furnizorii preferați ai retailerilor.

Fulvia Meiroșu
Senior Editor
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La Cocoș intră în București cu o 
investiție de 4 mil. € 

Alimentele, cu 3% 
mai scumpe față de 
finalul anului trecut

Purcari, rezultate 
în creștere pe piața 
locală la 9 luni

Magazinele self-service, o nouă miză 
pentru Carrefour România

BAT numește o româncă la conducerea 
categoriei de produse care încălzesc tutunul

La Cocoș, brand de retail cu notori-
etate pe piața din Ploiești, a deschis 
prima sa unitate comercială din 
Capitală, pe locul fostului hypermarket 
Carrefour Vitantis. Investiția totală s-a 
ridicat la peste 4 milioane de euro.
Supermarketul are o suprafață de 
vânzare de 5.000 de metri pătrați, deși suprafața totală închiriată 
este de 15.000 de metri pătrați. În următorul an, spațiul de vânzare 
va fi extins pentru a include și galeriile comerciale din jur, țintin-
du-se o suprafață de 13.000 de metri pătrați. Deși piața de retail 
din Capitală este una puternic competitivă și dominată de jucătorii 
internaționali, La Cocoș are ca element diferențiator prețurile mici. 
Astfel, retailerul a mizat pe aplicarea unor marje mult sub media 
pieței, de 8-10%, strategie care a permis practicare unor prețuri 
reduse. Oferta magazinului include 9.000 de articole din categoriile 
food și non-food și o serie de produse sub marca proprie La Cocoș.

Institutul Național de Statistică in-
dică o creștere a prețurilor pentru 
luna octombrie, prețul alimentelor 
fiind cu 0,11% mai mare ca în sep-
tembrie și cu 3,02% mai mare decât 
la finalul anului trecut. De altfel, 
raportat la finalul anului trecut, 
aproape toate alimentele de bază 
costau mai mult în octombrie, cu 
excepția cartofilor (-29,45%), ouălor 
(-1,25%), legumelor și conservelor 
de legume (-5%). La polul opus se 
află citricele (+11,4%), fasolea și alte 
leguminoase (+17,5%), făina (+7,2%) 
și pâinea (+4,79%), care ocupă pri-
mele poziții pe lista scumpirilor.

Vânzările Purcari Wineries pe pia-
ța locală s-au majorat cu 26% în 
primele nouă luni din an, până la 
69 milioane de lei. Per total grup, 
compania a raportat venituri 
totale de 138,3 milioane de lei pe 
primele 9 luni din 2020, un nivel 
similar cu rezultatele din aceeași 
perioadă de anul trecut. 
Performanțele pozitive ale gru-
pului s-au datorat vânzărilor din 
România, care au crescut cu 26%, 
dar și rezultatelor din Polonia 
(+18%) și Ucraina (+23%), toate 
trei fiind piețe cu o prezență 
considerabilă a segmentului de 
modern trade. Republica Moldova 
și China, două piețe care au fost 
puternic afectate de pandemie în 
prima jumătate a anului, au înre-
gistrat rezultate bune în T3.

British American Tobacco (BAT) o numește pe Alina Câmpanu la conduce-
rea categoriei de produse care încălzesc tutunul pentru regiunea Europa 
Centrală și de Sud. Din această poziție, aceasta va conduce strategia 
de brand, portofoliul și platformele de marketing pentru brandul glo în 
România și Ucraina.
Alina Câmpanu face parte, de asemenea, din echipa de conducere extinsă 
a Ariei Europa Centrală și de Sud a BAT, care coordonează de la București 
operațiunile din România și alte 6 piețe din această zonă - Ucraina, 
Republica Cehă, Ungaria, Bulgaria, Slovacia și Moldova.

După o perioadă de teste, retailerul 
francez Carrefour duce mai departe 
planul de a deschide magazine cu 
case 100% Self Check-Out. Prima 
unitate comercială a fost inaugurată 
în Oradea, în luna octombrie, fiind 
prima și singura unitate de proxi-
mitate din Oradea cu case exclusiv 
Self-Service. În prezent, în rețeaua 
națională Carrefour se regăsesc 
9 magazine 100% Self-Service: 4 
Market (câte unul în Târgu Mureș și 
Iași și două în Timișoara) și 5 Express 
(două în București și câte unul în 
Iași, Sibiu și Oradea). „Demersul 
nostru a început în urmă cu mai mult 
timp, când am făcut mai multe teste 
pentru a înțelege nevoile clienților 
noștri și reacțiile lor cu privire la 

existența și relevanța unor magazine 
100% Self-Service. Am primit feed-
back pozitiv, ceea ce ne-a confirmat 
strategia. Suntem, de altfel, primul 
retailer din țară care a decis să pună 
masiv accentul pe casele Self Check 
Out. Și acest lucru s-a dovedit a fi 
cu atât mai relevant în contextul 
actual”, au precizat pentru Progresiv 
reprezentanții Carrefour.
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Volumele Coca-Cola HBC rămân 
pe trend descendent în T3

Românii, locul 31 ca putere de 
cumpărare la nivel european

Volumele Coca-Cola HBC România, liderul pieței 
locale de băuturi răcoritoare, rămân pe un trend 
descendent pe piața locală, potrivit raportului 
f inanciar. Compania a raportat pentru T3 un 
declin de până în 5% al volumelor comercializate 
prin comparație cu aceeași perioadă a  
anului trecut. 
„În România, volumele au înregistrat un declin 
de până la 5%, performanța f iind afectată de re-
stricțiile impuse de autorități odată cu al doilea 
val al pandemiei de COVID-19. 
În ciuda scăderii volumelor, segmentul de carbo-
natate a raportat în perioada analizată un plus 
de până în 5%, în timp ce segmentul de necar-
bonatate a rămas pe minus”, este precizat în ra-
portul f inanciar. Încă de la începutul anului 2020, 
îmbuteliatorul a raportat o scădere a volumelor 
vândute pe piața locală, în T1 scăderea f iind de 
până în 5%, în timp ce primele șase luni ale anu-
lui au adus un minus de până în 15%. 
În raport nu se precizează volumul efectiv vândut 
pe țări, dar regiunea piețelor emergente, din care 
face parte și România, a crescut cu 1,2% în volum, 
până la 326 milioane de navete (unit cases).

Într-un top al 
puterii de cum-
părare realizat 
de compania de 
cercetare GfK, 
românii sunt abia 
pe locul 31, cu 
aproximativ 60% 
sub media euro-
peană. Concret, în timp ce în acest an europenii 
au o putere de cumpărare medie pe cap de lo-
cuitor de 13.894 euro, calculele pentru România 
indică o putere de cumpărare de doar 5.611 euro.
Potrivit studiului „GfK Purchasing Power Europe 
2020”, România are un decalaj foarte mare între 
bogați și săraci. Capitala, București, condu-
ce clasamentul cu o diferență semnificativă. 
Locuitorii din Capitală au puterea de cumpărare 
cu peste 81% mai mare în comparație cu me-
dia națională, f iind vorba despre o medie de 
10.173 euro per capita. Cu alte cuvinte, veniturile 
bucureștenilor disponibile pentru cheltuieli și 
economii sunt de trei ori mai mari în comparație 
cu ale locuitorilor din județul cu cea mai mică 
putere de cumpărare - Vaslui. 
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Cele mai citite știri Exclusiv online

ç La Cocoș intră pe piața din Bucu-
rești cu o investiție de peste 4 mil. €;  
ç INdiVINO, pariul de 50.000 de 
euro pe retailul specializat;
ç TopGel, investiție de 1,5 mil. € în 
extinderea producției de napolitane;
ç Magazinele self-service, o nouă 
miză pentru Carrefour România.
ç Paco Supermarkets inaugurea-
ză primul magazin cash&carry, o 
investiție de 2 mil. €.

„Avem 600 de furnizori români și ei 
generează 85% din cifra de afaceri”
Pentru Penny, 2020 are toate pre-
misele unui an bun. Marius Obreja, 
Director de Achiziții, explică într-un 
interviu acordat Progresiv cum au 
reușit să maximizeze oportunită-
țile de creștere, cât de importante 
sunt parteneriatele locale și, nu în 
ultimul rând, care este strategia 
pentru viitorul apropiat.

Produse locale de 59 mil. €, 
exportate de Lidl în 2019

TopGel investește 1,5 mil. euro 
în producția de napolitane

Retailerul dm drogerie markt a încheiat anul 
financiar 2019/2020 cu o cifră de afaceri de 525 de 
milioane de lei, marcând o creștere de 5,54% prin 
comparație cu anul financiar precedent.
„Pe sectorul de retail se poate observa o schim-
bare a obiceiurilor de cumpărare prin limitarea 
timpului petrecut la cumpărături și reducerea 
frecvenței de vizite în magazine. În contextul pan-
demiei, proximitatea și siguranța au devenit tot 
mai importante. Agilitatea și flexibilitatea în adap-
tarea la nevoile clienților și angajaților în această 
situație fără precedent au asigurat stabilitatea 
companiei, astfel că încheierea anului financiar a 
adus o creștere a cifrei de afaceri cu 5,54% față de 
anul precedent”, a declarat Ivana Martinakova, CEO 
dm drogerie markt România.
Rezultatul are la bază și performanța unităților 
noi, dm drogerie markt bifând 9 deschideri de 
magazine în această perioadă, Brăila, București, 
Balotești, Iași, Oradea, Sibiu, Târgoviște, Târgu 
Mureș și Timișoara.
Retailerul a introdus pentru clienți serviciul de 
livrare la domiciliu, lucrându-se totodată la pregă-
tirea unui shop online. În timpul stării de urgență, 
au fost închise temporar 19 filiale, care și-au reluat 
activitatea începând cu luna mai.

Lidl România a facilitat în perioada 1 martie 2019 – 
29 februarie 2020 exportul de produse autohtone 
către magazinele Lidl din Europa în valoare de 59 de 
milioane de euro, de două ori mai mult față de anul 
anterior, potrivit datelor publicate în cel de-al treilea 
raport de sustenabilitate. În aceeași perioadă, numă-
rul furnizorilor locali de bunuri și servicii a crescut 
cu 11% față de anul 2018, peste 80% dintre aceștia 
fiind din România. În plus, cantitatea de fructe și 
legume românești a fost cu 23% mai mare, iar 80% 
din cantitatea de fructe și legume din Piața Lidl, în 
vârf de sezon din perioada de raportare, provine de 
la producători români.

TopGel, cel mai mare producător român de înghețată, 
continuă să investească în dezvoltarea businessului 
și alocă 1,5 milioane de euro în extinderea produc-
ției de napolitane. Intrarea pe piața produselor de 
patiserie a avut loc cu ani în urmă, însă creșterea 
exponențială le-a dovedit antreprenorilor din spatele 
TopGel că există potențial în categoria de patiserie, 
vânzările de napolitane TopWafers fiind pe trend 
ascendent. Drept urmare, anul acesta compania a 
decis să își îndrepte atenția într-o măsură mai mare 
către sectorul patiserie, iar investiția de 1,5 milioane 
de euro a vizat un spațiu nou de producție, o linie 
de producție napolitane și un utilaj de ambalare 
individuală cu ajutorul căruia pot oferi mai multe 
variante de gramaj. Napolitanele TopWafers sunt 
replica înghețatei TopGel din perspectiva ingredien-
telor naturale folosite, aromelor variate disponibile și 
a rețetelor.

dm drogerie markt, afaceri de 
peste 500 mil. lei pe plan local

Next events

4 - 7 
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2021

Cibus Connect
Locația: Parma, Italia
www.cibus.it

19 - 21 
mai 
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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Știri interne

Kosarom, investiție de 150.000 
de euro într-un concept premium

Mercury360, parteneriat  
cu Vispera

Kosarom, unul dintre jucătorii cu notorietate din 
piața locală de carne și preparate din carne, a 
inaugurat la finalul lunii octombrie Fine Store, un 
concept de magazin premium. Investiția s-a ridi-
cat la 150.000 de euro și aceasta reprezintă a 25-a 
unitate comercială operată de companie. Magazinul 
a fost inaugurat în Iași, în centrul comercial Palas 
Mall. Pe lângă produsele ce provin de la Kosarom și 
AviTop, sunt disponbile și produse de carne matu-
rată, brânzeturi artizanale și diverse sortimente de 
vinuri, produse care nu pot fi găsite în magazinele 
de proximitate sau în restul rețelei de magazine 
operate de Kosarom.
În ceea ce privește planurile pentru perioada următoa-
re, Kosarom are pe listă noi deschideri de magazine, 
dar și extinderea gamei de produse, cu o linie de pro-
duse dedicate sezonului rece și sărbătorilor de iarnă.

În misiunea de a ajuta toți jucătorii de pe piața de re-
tail să realizeze execuții perfecte în magazin și să se 
bucure de soluții de business intelligence instante și 
la îndemână cu ajutorul big data, agenția Mercury360 
anunță un parteneriat cu Vispera, unul dintre top 10 
furnizori de soluții de inteligență artificială din Europa 
în 2019. Astfel, clienții Mercury360 vor profita de toate 
cunoștințele locale de marketing axat pe cumpărători 
și de execuția la nivel național oferită de Mercury360, 
dar și de avantajele tehnologiei de recunoaștere 
computerizată a imaginilor: acces instant la toți indicii 
relevanți de retail, cu o precizie de + 95% chiar de 
la început, securitate și capabilități de detectare a 
fraudei. Ca urmare a acestui parteneriat, Mercury360 
oferă suport cu activitățile retail pe toate formatele. 
Cu doar câteva fotografii realizate într-un magazin de 
retail, serviciile Vispera de recunoaștere a imaginilor 
pot identifica produsele de pe orice tip de raft sau 
din orice tip de vitrină, pot raporta instant produsele 
cu stoc epuizat, pot verifica conformitatea planogra-
mei, corela etichetele de preț, identifica materialele 
de branding și multe altele. Aceasta este o abordare 
multifuncțională modernă pentru sarcinile integrate 
de execuție și audit în domeniul retail, susținute de 
tehnologia Vispera de recunoaștere a imaginilor. 
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incluse în acest sistem. Sunt luate în calcul ambalajele 
primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu 
volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru 
bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, 
alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răco-
ritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri 
și spirtoase disponibile pe piața din România. De la 
aplicarea sistemului de garanție-returnare vor fi excluse 
produsele exportate, produsele comercializate în maga-
zine tip duty-free și cele comercializate în mijloacele de 
transport internațional. 
„În urma evaluării impactului economic și social, se 
consideră că suma percepută cu titlu de garanție este 
în măsură să mențină stabilitatea operatorilor econo-
mici și în același timp să fie un impuls în vederea creș-
terii gradului de colectare”, se arată în documentul 
supus dezbaterii publice de către Ministerul Mediului. 
Trebuie menționat că decizia de a taxa ambalajele 
din plastic începând cu 2021 a fost deja anunțată de 

Contextul implementării sistemului 
garanție-returnare în România

Considerat a fi una dintre cele mai eficiente modalități de reducere 
a deșeurilor din plastic, sistemul de garanție-returnare este tot mai 
aproape să fie implementat și pe piața locală. Deși se vorbește despre 
el de mai bine de doi ani, implementarea propriu-zisă ar urma să aibă 
loc din 2021. Pentru România, provocarea este mare din moment ce mai 
puțin de 15% din deșeurile pe care le producem la nivel național sunt 
reciclate corect. De Simona Popa.

Î
n timp ce sistemul garanție – returnare func-
ționează deja în peste 10 state europene, cu 
rezultate care ating colectarea și procesarea a 
circa 90% din deșeurile reciclabile puse pe piață, 
România abia se pregătește de implementare. 

19 noiembrie a fost data la care Ministerul Mediului a 
publicat spre dezbatere publică proiectul de Hotărâre 
de Guvern pentru stabilirea sistemului de garanție – 
returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, iar 
în nota de fundamentare stătea scris negru pe alb că 
în România, dintre deșeurile abandonate atât în me-
diul rural, cât și în mediul urban, aproximativ 38% sunt 
reprezentate de plastic, sticlă și metal. Soluția pentru 
a stimula reciclarea stă tocmai în taxarea ambalajelor, 
iar începând cu data de 1 aprilie 2022 și cel puțin până 
la 31 martie 2023, valoarea garanției este în cuantum de 
50 de bani pentru toate tipurile de ambalaj care intră în 
sistemul garanție – returnare (SGR), scopul fiind încu-
rajarea consumatorilor finali să returneze ambalajele 
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ambalaje reutilizabile care, de altfel, se întorc la produ-
cători pentru a fi reintroduse în producție. Restul trebuie 
să intre în sistemul SGR. Cât despre sursele de finanțare, 
un lucru este clar: una dintre componente va fi acoperită 
de valoarea garanției nerevendicate, până când popula-
ția va începe să returneze ambalajele la comerciant.
Alice Nichita, Președintele Asociației Naționale pentru 
Băuturi Răcoritoare (ANBR) a declarat în cadrul unei 
conferințe publice că membrii asociației își doresc imple-
mentarea sistemului garanție – returnare pentru că „oferă 
acces la materie primă de calitate, care poate fi reciclată 
și noi, ca producători, vom avea acces la rPET de pe piața 
locală. Așa se închide cercul pentru noi ca producători. 
Ne-am uitat la cele mai bune soluții pe termen lung și so-
luții sustenabile, nu am vrea să ne grăbim neapărat într-un 
model care nu este eficient și ne dorim aici, în România, 
să construim ceva pentru viitor”, explică aceasta. 
„Cred că în proiectul de Hotărâre de Guvern se regăsesc 
principalele obiective și principii pe care le regăsim 
într-adevăr și în celelalte state membre care au imple-
mentat sistemul DRS ( deposit-refund system). În același 
timp, cred că am reușit să diferențiem multe dintre ca-
racteristicile specifice României și de care va trebui să 
ținem cont mai ales în faza de implementare pe care noi 
o vedem scurgându-se foarte rapid începând bineînțeles 
din momentul în care legislația va fi pusă în vigoare și în 
momentul în care administratorul de DRS va fi licențiat. 
Noi ne referim la un univers de aproximativ 6 miliarde 
de unități, fie că sunt PET, sticlă sau aluminiu, care vor 
intra în sistem de DRS”, completează Alice Nichita. 

Cum va funcționa sistemul garanție – returnare

Costel Alexe, fostul ministru al Mediului, susținea la 
începutul lunii septembrie, când încă ocupa funcția de 
ministru, că „sistemul garanție - returnare este acel sis-
tem prin care fiecăruia dintre noi atunci când vom cum-
păra o băutură răcoritoare sau o băutură alcoolică, fie 
că este la doză, PET sau sticlă, ni se va reține o garanție 
pe care o vom primi înapoi indiferent de locul unde vom 
merge cu ambalajul fără să avem bonul fiscal”.
Mircea Fechet, actualul ministru, susține că acest sistem 
este modalitatea prin care România se va transforma din 
țara gunoaielor depozitate în țara reciclării. Sistemul va fi 
obligatoriu pentru toate magazinele din România, indife-
rent că vorbim despre supermarketuri sau despre maga-
zine de mici dimensiuni. „E important ca micile magazine 
să fie parte din sistem pentru că, astăzi, doar 30% din 
comerțul din România se face în supermarketuri. Restul 
de 70% se întâmplă în micile magazine. Fiecare magazin 
va putea opta pentru un sistem manual de colectare a 
deșeurilor predate de populație sau pentru sisteme au-
tomate, așa cum vedem în alte state europene. E impor-
tant de spus că, în magazinele de mici dimensiuni, va fi 
impusă o cantitate limită de predare a deșeurilor pentru 
a nu perturba activitatea acestor tipuri de magazine. 
Totodată, e important ca toată lumea să știe că toate 

Consiliul European ca parte a pachetului de măsuri 
de redresare economică post COVID-19, dar nu este 
pentru prima dată când este luată în calcul la nivel 
european. În 2018, autoritățile europene propuneau 
modernizarea și simplificarea sistemului general 
de finanțare și diversificarea surselor de venituri la 
buget. Siegfried Mureșan, europarlamentar român și 
vicepreședintele PPE, susține că taxa pe plastic va ge-
nera aproximativ 6,6 miliarde de euro pe an, din care 
contribuția anuală a României se va ridica la 120 – 140 
de milioane de euro. În contextul pandemiei însă, țara 
noastră va primi o derogare care va duce la o reducere 
la jumătate a contribuției. 

Taxa pe plastic, contribuție la bugetul european

Alin Negrescu, Partener KPMG România, explica în luna 
octombrie că această taxă va fi plătită de către statele 
membre ale Uniunii pe baza cantității de deșeuri de am-
balaje din plastic care nu se reciclează. „Astfel, statele 
membre au libertate să hotărască modul de implemen-
tare și, în timp ce anumite state pot decide să plăteas-
că contribuția către UE din bugetul lor național, este 
probabil ca multe dintre ele să impună o nouă formă 
de impozitare asupra ambalajelor din plastic, lucru care 
va duce la regimuri diferite pe teritoriul UE.” România a 
decis impunerea unei taxe, iar costurile acestui sistem 
sunt suportate de producători pentru că, potrivit statu-
lui, este responsabilitatea acestora să își scoată de pe 
piață ambalajele. Un alt lucru important de punctat este 
faptul că asupra României a fost deschisă deja proce-
dura de infringement din cauza depozitelor ilegale de 
deșeuri, iar dacă acestea nu sunt închise sau moderni-
zate până la finalul anului, România riscă amenzi care se 
ridică la 200.000 de euro pe zi. 
Julia Leferman, Director General al Asociației Berarii 
României, susține că, împreună cu producătorii din 
industria băuturilor răcoritoare, s-au organizat deja în 
avans pentru noile reglementări. „La începutul acestui 
an, producătorii din sectorul berii, al apelor și băuturilor 
răcoritoare au creat Alianța Producătorilor de Băuturi. 
Sunt companii mari care s-au așezat sub această umbre-
lă, reprezentăm 70% din piața de băuturi din România, 
această piață făcând obiectul de interes al viitorului 
sistem de garanție. Împreună am început acest proces de 
analiză și dialog cu Ministerul Mediului pentru a contura 
un sistem care să fie cât mai adaptat specificului local 
și deopotrivă există un angajament al acestor companii 
în a asigura costurile inițiale de finanțare ale acestui 
sistem pentru că el vine la pachet cu investiții semni-
ficative”, susține Julia Leferman. Investiția nu poate fi 
recuperată mai devreme de trei – patru ani, completează 
aceasta, și subliniază în același timp că acest sistem de 
garanție – returnare nu va putea fi funcțional decât pe 
baza unui regim de obligativitate, nu pe bază de volunta-
riat. În industria berii, spre exemplu, doar 20% dintre am-
balajele pe care producătorii le pun pe piață reprezintă 
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atingem acele ținte și chiar să le depășim tocmai pentru 
a limita taxa pe plastic. Iar consumatorii trebuie să înțe-
leagă că este pentru scopul comun al tuturor să avem un 
mediu curat. Să înțeleagă că nu este o nouă taxă, nici un 
cost suplimentar pe care trebuie să îl plătească odată ce 
achiziționează produsele, ci va trebuie să fie un stimulent 
suficient acea valoare de garanție cât să îi determine să 
returneze ambalajele”, explică președintele ANBR. 
Recent, un sondaj IRSOP realizat cu susținerea Asociației 
Coaliția pentru Economie Circulară – CERC, în perioada 
17-24 august, pe un eșantion reprezentativ, la nivel națio-
nal, de 820 de persoane, cu o marjă de eroare de  
+/- 3,4%, a arătat că, cel puțin la nivel declarativ, 96% 
dintre români sunt de acord cu introducerea sistemului 
garanție-depozit pentru ambalaje. Totodată, conform 
sondajului făcut la comanda Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor, 81% din respondenți consideră potri-
vită stabilirea valorii garanției la 50 de bani per ambalaj. 
„Fără îndoială că prin existența unui astfel de sistem 
consumatorul va avea această contribuție în atingerea 
unor obiective ecologice. Ce ne preocupă în acest mo-
ment este acea formulă care va face sistemul accesibil 
și convenabil pentru consumator fără ca acest lucru să 
însemne poate costuri mai ridicate sau limitări de altă 
natură”, adaugă George Bădescu, președintele AMRCR. 
„Avem nevoie de un cadru legislativ complet, avem 
nevoie de ținte realiste și aici este un aspect important 
pentru că acest sistem va fi eficient, dar eficiența lui 
nu va însemna că în primul an de funcționare va putea 
să compenseze ignorarea acestei activități de colectare 
a ambalajelor folosite pe care am văzut-o în România 
în ultimii 15 ani. De la 15% nu vom putea sări la 75% 
în primul an de la funcționare și sper să avem ocazia 
să explicăm ministerului de ce e important să gândim 
această strategie într-o formulă etapizată astfel încât 
să dăm sistemului șansa să fie construit într-un mod 
eficient și nu pe repede înainte”, completează directorul 
general al Asociației Berarii României, Julia Leferman. Și, 
nu în ultimul rând, spune aceasta, România are nevoie 
de un sistem de penalități care să reflecte rolul acestui 
sistem. „Penalitățile, corelate cu țintele realiste, trebuie 
să dea acest echilibru pentru ca sistemul să poată func-
ționa în mod eficient pe piața locală”, concluzionează 
Julia Leferman. ç

magazinele din România vor fi recompensate prin acest 
sistem cu un tarif de administrare a deșeurilor colectate”, 
completează ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.
George Bădescu, directorul executiv al Asociației Marilor 
Rețele Comerciale din România spune că sprijină sistemul 
de gestionarea a ambalajelor, dar subliniază că asociațiile 
de comercianți trebuie incluși în procesul decizional. „Ar 
fi foarte util să avem și un studiu economic, un studiu 
de fezabilitate care să arate provocările pentru care 
avem nevoie de soluții concrete având în vedere că acest 
sistem își propune lucruri foarte ambițioase, însă într-o 
perioadă scurtă de timp. În ceea ce îi privește pe retaileri, 
cu toate că preocuparea pentru mediu este una fără în-
doială extrem de importantă, nu trebuie să uităm faptul 
că ei trebuie să fie operaționali în această zonă comerci-
ală alimentară. Vom trimite propunerile și recomandările 
noastre către minister în perioada următoare și rămânem 
în continuare deschiși cu această mențiune că totuși noi 
am vedea ca o garanție a performanței acestui sistem 
faptul că retailerii ar trebui să facă parte din acest sistem 
decizional”, completează George Bădescu.
După cum arată proiectul de HG, sistemul de garanție – 
returnare prevede ca toate cantitățile de deșeuri retur-
nate în magazine să ajungă în centre regionale de sorta-
re pentru ca, mai apoi, să ajungă la reciclatori. Întreaga 
infrastructură de preluare a deșeurilor din magazine va 
fi organizată printr-un operator unic de sistem, după 
modelul statelor în care acest sistem funcționează deja. 
Acest „operator” va fi o entitate non-profit în care se vor 
găsi producători sau reprezentanți ai acestora, dar și re-
taileri. Așa cum arată planul ministerului, dacă Hotărârea 
de Guvern va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021, 
există un termen de 45 de zile pentru reglementarea 
legislației terțiare și desemnarea operatorului național 
de sistem care va funcționa pe principiul „not for profit”. 
Ulterior, întreaga infrastructură trebuie finalizată în ter-
men de un an de zile de la data selectării operatorului. 

Ținte de îndeplinit în cazul României

La nivel european, până în 2025 se impune reciclarea a 
cel puțin 65% din greutatea tuturor deșeurilor de amba-
laje, 50% pentru plastic, 77% pentru plasticul de unică 
folosință, 50% pentru aluminiu și 70% dacă este vorba 
despre sticlă. Cât despre România, datele unui studiu 
privind evaluarea sistemului de garanție, realizat de 
Academia de Studii Economice din București în acest an 
și citat de Ministerul Mediului în nota de fundamentare 
a Hotărârii de Guvern, arată că în România se colectează 
aproximativ 5,2 milioane de tone de deșeu municipal, 
dintre care 4,3 milioane de tone de deșeuri provin din 
deșeuri menajere și 700.000 de tone de deșeuri provin 
din servicii municipale. Peste 86% din cantitățile colec-
tate sunt tratate prin eliminare și numai un procent de 
13% din cantitatea totală de deșeuri este reciclată. 
„La PET este cea mai ambițioasă țintă”, spune Alice 
Nichita, președintele ANBR. „Ne dorim cu siguranță să 
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După creșterea de 11% a cifrei de afaceri din 
2019, cum arată businessul Orkla în 2020?
Cu toate că pandemia a avut un impact semnificativ 
asupra zonei de produse profesionale, vânzările din 
aria de business care se adresează consumatorilor au 
evoluat foarte bine și au contrabalansat efectul negativ 
resimțit în segmentul produselor de brutărie, patiserie 
și cofetărie, puternic afectat, mai ales în perioadele 
de lockdown. Astfel, 2020, cu un mix schimbat, conti-
nuă trendul pozitiv al ultimilor ani și contribuie pe mai 
departe la construirea unei afaceri solide, cu capabili-
tăți de dezvoltare, adaptare și implementare potrivite 
mediului de business. Putem spune că rezultatul anului 
2020 este și unul contextual, dar și o consecință a acți-
unilor și inițiativelor anterioare, al anilor de construcție 
consecventă a relației cu consumatorii. 
Dar 2020 e un an altfel și din punct de vedere emoțional 
și chiar dacă nu-l putem evalua în cifre, el se reflectă în 
rezultatele businessului. Pe lângă stresul pe care l-am 
resimțit cu toții în perioada de pandemie, de la colegii 
din fabrici până la echipa de management, au fost vizibi-
le eforturile, inițiativa, dorința de a ajuta, pe care le-am 
simțit foarte pregnant în acest an. Pentru echipa Orkla, 
a fost un an în care ne-am simțit și mai aproape unii de 
ceilalți, ne-au unit temerile, gândurile, dorințele comune. 

Ce categorii au înregistrat performanțe  
notabile în acest an? 
Majoritatea categoriilor în care activăm au înregistrat 
evoluții pozitive. Anul 2020 a început pe un trend bun 
pentru toate canalele de vânzare, dar din martie, evolu-
ția a fost diferită. Prima parte a pandemiei a însemnat o 
evoluție spectaculoasă pentru conserve, atât pentru pate 
și conservele din carne, cât și pentru cele din pește. A fost 
momentul când prioritatea Orkla a fost aceea de a oferi 
consumatorilor produsele de care aveau nevoie în acele 
momente. Această perioadă a avut un impact semnificativ, 

aducând creșteri de 30% pentru brandul Ardealul și de 
10% pentru Antrefrig. Lunile martie și aprilie au reprezen-
tat o perioadă de mobilizare specială din partea tuturor 
angajaților, mai ales pentru a sprijini zona de producție și 
execuție la raft. Imediat după relaxarea ușoară a restric-
țiilor, vânzările de sosuri, ketchup și muștar au adus cifre 
în creștere, de 8%, respectiv 10%, pe măsură ce lumea și-a 
reluat activitățile obișnuite, iar vacanțele și ieșirile la iarbă 
verde au reapărut în peisaj. Parte din vânzările din HoReCa 
anului precedent s-au regăsit în zona de consumator final. 
Prin aceste performanțe ne-am consolidat poziția de lider 
în categorie pe care o deținem de 8 – 9 ani.
Statul acasă a venit și cu momente plăcute petrecute 
împreună cu cei dragi, iar asta s-a materializat și prin 
redescoperirea obiceiului de a găti. Chiar dacă nu toți 
suntem specialiști în bucătărie, totuși cuptorul a func-
ționat mai mult decât în alte vremuri. Așa se face că și 
patiseria congelată a fost parte din povestea recentă a 
consumatorilor din România. 

Cum se prezintă situația dacă ați face o 
segmentare a vânzărilor pe canale de vânzare? 
Ați resimțit creșterea canalului online în 
evoluția businessului?
Vânzarea în canalele destinate consumatorului final a 
înregistrat o creștere robustă atât în modern trade, cât și 
în traditional trade, influențată pe de o parte de creș-
terea penetrării unor categorii cu potențial, precum și 
de atractivitatea brandurilor Orkla, care au continuat să 
comunice coerent cu consumatorul în această perioadă. 
Nu ne-am redus bugetele, au mai apărut reprogramări 
de acțiuni, dar nu multe. Vânzarea online în categoria 
de food înregistrează creșteri consistente în produsele 
upper mainstream, bio și premium, corelate cu un anumit 
profil de consumator disponibil să folosească acest canal 
ca un mod de a-și simplifica viața. Cu toate că repre-
zintă încă o parte mică din total vânzări, pandemia cu 

Deși un an cu multe provocări, 2020 a adus pentru Orkla Foods România 
un avans single digit la nivel de vânzări, fiind marcat de priorități ca asi-
gurarea continuității businessului și menținerea planurilor de dezvoltare, 
inclusiv intrarea într-o categorie nouă. În 2021, compania își va menține 
ritmul de investiții, dar și cel de lansări. Aflați detalii din interviul acordat 
de Manuela Banu, CEO Orkla Foods România. De Fulvia Meiroșu.

„Ne-am păstrat direcțiile de dezvoltare, 
iar contextul ne-a permis să conducem 
afacerea mult mai eficient”
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siguranță va forța creșterea penetrării acestui canal în 
comportamentul cumpărătorilor, fapt susținut atât de 
producători, cât și de retaileri prin comunicare targetată 
și oferte adaptate acestui canal. Fiind un canal atractiv, 
online-ul răspunde doleanței de a cumpăra în siguran-
ță. Și noi ne asigurăm că suntem pe toate platformele 
unde sunt consumatorii noștri și este o prioritate să ne 
îmbogățim portofoliul de produse în funcție de cerințele 
acestora. Prin comparație cu alte state din UE, în România 
canalul online s-a mișcat mult mai repede, mă refer la vi-
teza cu care retailerii au găsit soluții. Să ne amintim că la 
începutul pandemiei se livra o comandă în câteva zile, cu 
programarea curierului, acum se livrează în 60 de minute. 

A fost nevoie de o regândire a strategiei de 
business odată cu orientarea cumpărătorilor 
către canalele de proximitate? Ce rol joacă acest 
segment în businessul Orkla? 
Considerăm că va continua să joace un rol esențial și  
în perioada următoare. Formatele mari au rolul lor, 
având o gamă mai largă de produse și au performat bine 
pentru noi, fiind accesate pentru a satisface nevoia de  
supra stocare generată de lockdown. Pentru piața de zi 
cu zi, pe fondul restricțiilor, magazinele de proximitate 
au câștigat teren, consumatorii având acces la produse 
fără să urce într-un mijloc de transport. 

Dar canalul independent? Unde se poziționează 
acest canal de vânzare în strategia de creștere?
Când vorbim de proximitate vorbim atât despre canalul 
modern, cât și despre cel independent. Canalul inde-
pendent este o prioritate pentru noi, fiind o modalitate 
prin care aducem la îndemâna consumatorului produse-
le noastre. Pandemia a accelerat trendul de distribuție 
în traditional trade, permițându-ne să ducem brandurile 
noastre într-un număr mult mai mare de gospodă-
rii, atât prin alimente de bază și conserve, cât și prin 

tartinabile și patiserie congelată. Acest canal va avea 
creșteri consistente și în perioada următoare, iar creș-
terile în canal pot veni din categorii noi, pe care clienții 
le cumpărau anterior din magazinele de format mare. 
Magazinele independente trebuie să acorde o atenție 
crescută la sortimentație și la nevoile cumpărătorilor, 
astfel încât să poată traversa cu bine această perioadă 
provocatoare, iar noi ne poziționăm ca un susținător al 
businessurilor locale.

Una dintre noutățile acestui an este intrarea 
pe piața produselor pe bază de plante. Ce a 
determinat această mișcare și ce așteptări  aveți 
de la brandul Naturli’? 
Este cea mai proaspătă lansare a noastră, Naturli’ având 
pentru început o gamă de 17 produse:  pizza, burgeri, 
șnițele, mixuri tartinabile, băuturi. Am venit pe piață cu 
un brand cu acoperire internațională, deținut de Orkla și 
prezent la nivel global din 1988. Avem 30 de ani de experi-
ență în nutriția plant-based, ceea ce este un beneficiu în 
relația cu consumatorii din România. Naturli’ va fi adaptat 
consumatorului român, va avea perspectiva consumatoru-
lui local. Am avut un start bun pe piața locală și am văzut 
interesul consumatorilor, aprecieri imediate pe rețelele de 
social media și în online, unde s-au stârnit discuții intense 
în jurul brandului, care ne dau energia de a continua. 
Suntem flexibili în a intra în categorii noi și pe canale de 
vânzare noi, nu este o noutate, ci un mod de a dezvolta 
businessul. Suntem o companie multicategorie și multi-
canal, iar această abordare diversă este în ADN-ul nostru. 
Ne uităm la categorii sau canale în care putem aduce 
valoare, în care identificăm o nevoie. Am vrut să dăm 
o alternativă tuturor celor care vor să reducă total sau 
parțial consumul de produse de origine animală. Este un 
trend, o direcție care va continua, însă nu mergem pe di-
recția înlocuirii totale, ci recomandăm o dietă echilibrată. 
Așteptările sunt mari pentru anul viitor. Vom continua 

Interviul lunii
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să promovăm Naturli’ și să îl facem disponibil pentru 
toți consumatorii. Alimentația pe bază de plante nu este 
doar un trend, ci este un mod de viață.

Dincolo de trendul de sănătos, ce alte tendințe 
ați observat în piață?
În general, și în special în perioada de pandemie, con-
sumatorii au devenit din ce în ce mai atenți la ceea ce 
mănâncă, dar și la ce îi înconjoară. Trendul plant-based 
arată că felul în care înțelegem să prețuim echilibrul 
dintre natură și oameni va contura lumea în care vom 
trăi. De asemenea, un trend important este cel al amba-
lajelor reciclabile, suntem preocupați de ceea ce rămâne 

după noi și interesați să utilizăm cât mai multe mate-
riale reciclabile. O altă direcție, pe care o regăsim și în 
portofoliul nostru, este cea a produselor Bio. Pe lângă 
Tomi Bio, am mai adus, odată cu Naturli’, încă 9 produ-
se Bio. Vorbim aici despre toate alternativele noastre 
vegetale pentru lapte și unt. Vom continua să dezvoltăm 
și să extindem gama de produse Bio și în următorii ani.
În această perioadă s-a observat, de asemenea, o preocu-
pare pentru tot ce este local. Orkla Foods România are 3 
fabrici locale, la Iași, Covasna și București. Suntem mândri 
să oferim consumatorilor produse fabricate în România.

Dacă vorbim despre investiții, cum a arătat 
bugetul pentru 2020? 
Neschimbat. Ne-am propus să menținem ritmul și nive-
lul investițiilor. De la an la an am realizat investiții mai 
mari, pentru a retehnologiza fabricile și pentru a susține 
inovația în continuare. Am fost puși în postura de a 
amâna anumite investiții atunci când granițele au fost 
închise, iar unele echipamente nu au putut fi livrate.  
Dar nimic nu a fost anulat.

Care au fost cele mai importante trei decizii de 
business pe care le-ați luat în acest an?
Ne-am păstrat direcțiile de dezvoltare, ne-am concen-
trat pe siguranța angajaților și a produselor, ne-am 
ajustat procesele, iar contextul ne-a permis să condu-
cem afacerea într-un mod mult mai eficient din punctul 
de vedere al costurilor. Astfel ne propunem să facem 
față efectelor economice ale crizei, să asigurăm conti-
nuitatea businessului și să-l facem și mai solid pe viitor.
Făcând parte dintr-un grup cu o stabilitate financiară, 
prioritățile au fost îndreptate către angajați și con-
sumatori, să le asigurăm un mediu de lucru sigur și 
plăcut, să avem continuitate în livrări, chiar și cu prețul 

unor costuri adiționale pentru creșterea stocurilor de 
produse. Și nu în ultimul rând, în această perioadă în 
care „work from home” a devenit „way of living”, am 
identificat mai multe oportunități să derulăm programe 
de dezvoltare pentru colegii noștri, dincolo de abilită-
țile tehnice. 

În primul an după achiziția Hame, Orkla și-a 
dublat vânzările în Europa Centrală și de Est. 
Cum se prezintă situația acum, la aproape 5 ani 
de la tranzacție? 
Achiziția Hame a venit inițial cu o cifră de afaceri adiți-
onală de aproximativ  20%, însă, ca urmare a deciziilor 
de raționalizare a portofoliului de branduri, numărul de 
articole s-a restrâns și am decis să ne concentrăm pe 
produsele cu valoare adăugată pentru consumatori. Avem 
o evoluție spectaculoasă în pate prin brandul Antrefrig, 
un brand 100% românesc, dar și pe Hame, ambele com-
plementare portofoliului nostru în această categorie. Cu 
această achiziție am intrat și într-o categorie nouă, cea de 
pește, pe care suntem gata să o dezvoltăm mai departe, 
luând în considerare și sinergiile din grup. În această nouă 
categorie focusul nostru a fost pe brandul Hame, care a 
avut creșteri de 30% în segmentul de ton up-mainstream.

Ce planuri de business aveți pentru 2021?
Investim preponderent în inovație și dezvoltare de 
produse în toate categoriile în care suntem prezenți 
și asta se traduce în beneficii pentru consumatori. 
Suntem atenți la nevoile lor, astfel ca produsele pe care 
le dezvoltăm să satisfacă așteptările. Pentru a susține 
acest lucru și pentru a păstra un raport preț-calitate 
corespunzător, ne vom continua planurile de investiții în 
tehnologii noi. Pregătim plăcinte noi, sosuri noi, rețete 
noi de pate. Tomi, Linco Patisero, Antrefrig, Ardealul, 
Hame Select sau LaMinut își vor surprinde plăcut clienții 
și în 2021. De asemenea, Naturli’. Anul 2020 a venit cu 
o serie de programe și seminarii dezvoltate local și la 
nivel de grup, updatate și adaptate, cu un spectru larg 
de teme. Pentru anul viitor avem deja stabilite progra-
me de dezvoltare profesională și personală la nivelul 
întregii organizații.

Care sunt cele mai mari amenințări pentru 
industria FMCG în perioada următoare?
Pe termen scurt, asigurarea continuității businessului. 
O analiză de risc ne poate arăta posibile blocaje ale 
supply-chain-ului, riscul reducerii capacităților de pro-
ducție, un mediu dificil de anticipat. Parcurgem o perioa-
dă plină de incertitudini, în care învățăm să ne adaptăm 
rapid, în care leadershipul capătă noi valențe, noul con-
text de business este imprevizibil. Trecem totodată prin 
schimbări ale mediului politic, este de urmărit cum va 
impacta mediul economic, cu atât mai mult cât criza pe 
care o traversăm are deja efecte negative precum crește-
rea șomajului sau scăderea puterii de cumpărare, impact 
care se traduce printr-o posibilă contracție a piețelor. ç

ActualitateInterviul lunii

Suntem flexibili în a intra în 
categorii noi și pe canale de 
vânzare noi, nu este o noutate, ci 
un mod de a dezvolta businessul. 
Suntem o companie multicategorie 
și multicanal, iar această abordare 
diversă este în ADN-ul nostru.
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MCA Comercial, o redută în fața 
expansiunii marilor rețele de magazine

Aflat la a 11-a remodelare, magazinul fanion din rețeaua MCA Comercial s-a 
transformat într-un spațiu modern, adaptat nevoilor consumatorului local. 
Sortimentația, programul non stop al magazinului, dar și relația pe care proprietarii 
au reușit să o creeze cu clienții lor, fac din locația aflată în centrul orașului Râmnicu 
Sărat un pilon puternic în lupta cu marile lanțuri de magazine. De Simona Popa.

Î
n urma unei investiții de 60.000 de euro, locația 
MCA Comercial aflată pe strada Primăverii din ora-
șul Râmnicu Sărat reușește să adune la raft toate 
preferințele consumatorilor din zonă.  
Într-un spațiu de trei sute de metri pătrați, complet 

reașezat, sunt listate aproape opt mii de produse unice 
din care 70% sunt alimente. „Am schimbat în totalitate 
layoutul magazinului și toate agregatele frigorifice. Cu 
această ocazie, am regândit și sortimentația. Am restrâns 
gama de non-food, menținând produsele de îngrijire 
a locuinței și cosmeticele pe top produse și de bază. 
Categoria de conserve a rămas la fel, dar am dezvoltat 
foarte mult categoria de lactate, preparate de carne și 
de pește”, explică Maria Cruceru, Directorul General MCA 
Comercial. Acest lucru este posibil în primul rând datorită 
echipamentelor noi, achiziționate din Italia, care permit 
stocarea unor cantități mai mari de produse, mai ales în 
privința celor cu regim termic. Proprietarii au transformat 
practic pereți întregi în zonă de vitrine frigorifice verticale 
unde se găsesc atât băuturile, cât și produsele congelate, 
preparatele din carne, pește, brânzeturile și măslinele.
Modul în care a fost gândită sortimentația magazinu-
lui fanion se explică prin legătura directă cu celelalte 
ramuri ale businessului MCA, distribuția și importul. 
Deoarece pe zona de distribuție predomină produsele 

cu regim termic, congelate și refrigerate, iar în privința 
importurilor predomină legumele conservate, în noua 
structură a magazinului aceste produse au câștigat mai 
mult spațiu la raft pentru că, spune directorul general, 
sunt competitivi la capitolul prețuri. 
„Am dezvoltat mai mult această parte de frig și în acord 
cu linia noastră de business. Noi am început să funcțio-
năm din anul 2000 pe partea de retail și am ajuns la 10 
magazine acum în toate formatele - angro, cash&carry, 
minimarket, supermarket, dar din 2006 am dezvoltat și di-
vizia de distribuție zonală, în special pe județele Vrancea 
și Buzău, a unor branduri și producători de mare renume, 
astfel încât acum suntem distribuitori unici în cele două 
județe. Lucrăm cu aproximativ 1.000 de clienți, avem cam 
50 de producători în distribuție, un portofoliu de apro-
ximativ 60 de produse importate, lucrăm cu 6 țări, am 
devenit al treilea distribuitor pe România la cartofii con-
gelați McCain. Am dezvoltat foarte mult această divizie 
pentru că vedeam potențialul și îmi doream să îl exploa-
tez. Am investit 1,5 milioane de euro într-un depozit nou, 
ne-am luat mai multe certificări, am mărit parcul auto, 
am făcut noi angajări”, explică Maria Cruceru. Cu tot acest 
focus pe import și distribuție, divizia de retail deținută de 
MCA Comercial a picat pe locul doi, chiar dacă dezvoltarea 
distribuției a susținut direct segmentul de retail.
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Magazinul lunii

Pandemia a întors atenția spre divizia de retail

„Eu intrasem într-o vrie, mergeam la multe târguri, 
aveam întâlniri cu producătorii, eram mult timp ple-
cată din țară. Pandemia m-a făcut să stau mai mult în 
interiorul businessului și atunci ne-am îndreptat atenția 
spre divizia de retail. Deși la nivel de sortimentație eram 
foarte activi, locațiile și echipamentele nu mai erau la 
zi”, explică Maria Cruceru. Începând cu acest an, pro-
prietarii și-au propus să creeze aceeași imagine pentru 
toate locațiile din rețea și să le remodeleze pe cele vechi. 
Supermarketul din centrul orașului Râmnicu Sărat a fost 
al doilea pe lista remodelărilor. În medie, locația de pe 
strada Primăverii are în jur de 1.200 – 1.500 de clienți 
zilnic, iar valoarea medie a bonului se înscrie în media 
declarată a comerțului tradițional. Cât despre profilul 
clienților, vorbim despre cumpărători cu venituri peste 
medie, care caută acum mai multe produse sănătoase, 
vegane, bio. În acord cu cerințele lor, gama disponibilă la 
raft este mereu în dinamică. 
„Provocarea noastră este să aducem plus valoare prin 
categorii de produse deosebite. Suntem foarte receptivi 
la tot ce înseamnă produse noi. Acum, spre exemplu, am 
făcut raion de pește proaspăt, aprovizionăm de trei - 
patru ori pe săptămână. Faptul că suntem și distribuitori 
și avem și parte de retail ne asigură trăinicia pe piața 
locală. Iar atunci când sunt produse noi disponibile la 
partenerii noștri, suntem primii care le listăm în rețeaua 
proprie”, declară proprietarul MCA Comercial.

Businessul integrat, atuul MCA Comercial  
în fața IKA

Modul în care a fost dezvoltat businessul MCA 
Comercial asigură în acest moment poate cel mai im-
portant avantaj în fața expansiunii agresive a retaileri-
lor internaționali. Deși în Râmnicu Sărat există cel puțin 
trei nume internaționale, MCA Comercial nu și-a redus 
vânzările. La nivel de sortimentație flexibilitatea de 
care dau dovadă în listarea produselor și faptul că se 
pot aproviziona de la producători locali pe categoria de 
fructe și legume cântăresc considerabil în bilanțul final. 
„Un avantaj pe care îl avem pe zona de retail este că în 
județele unde facem distribuție cu mașinile proprii, ma-
șinile nu se întorc niciodată goale. Pe o parte asigurăm 

partea noastră de distribuție, dar, în același timp, reali-
zăm și aprovizionarea magazinelor. Cât despre catego-
ria produselor proaspete, încercăm să acoperim pe cât 
posibil cu fructe și legume din zona noastră. Avem posi-
bilitatea să stocăm cantități mai mari de produse, cum 
ar fi cartofi, mere sau usturoi românesc. Spre exemplu, 
estimăm că stocurile de cartofi românești vor acoperi 
cererea până la finalul lunii februarie”, completează 
directorul general. Maria Cruceru este de părere că, 
atât timp cât comerciantul tradițional rămâne ancorat 
în zona lui și la nevoile specifice zonei și ale clienți-
lor, locul său nu va fi luat de o rețea internațională. Și 
chiar dacă la nivel de cotă de piață comerțul tradițional 
pierde teren, nu înseamnă că nu există potențial de 
creștere. „Din punctul meu de vedere, rețeta succesului 
ține de strategia de management și de faptul că trebuie 
să abordezi modul în care faci comerț diferit față de 
acum 30 de ani”, punctează proprietarul MCA Comercial. 
În ceea ce privește planul pentru viitorul apropriat, 
Maria Cruceru spune că modernizare locațiilor vechi 
merge mână în mână cu extinderea în zonele limitrofe 
orașului Râmnicu Sărat.
„Vom continua remodelarea magazinelor din divizia de 
retail, până la acest moment realizând îmbunătățiri atât 
la nivel de imagine exterioară, dar și înlocuirea echipa-
mentelor în trei locații. Pe lista investițiilor se află însă 
și deschiderea unor magazine complet noi. Ultimul din 
rețea, aflat la trei kilometri distanță de Râmnicu Sărat, a 
fost construit de la zero și are o suprafață de vânzare de 
două sute de metri pătrați. Rămânem receptivi privind 
achiziții de noi spații comerciale în localități apropiate 
de orașul nostru”, spune directorul general.
Din punct de vedere financiar, primele nouă luni din 
acest an s-au încheiat cu un plus de peste 15%, dar cu 
o influență foarte mare dinspre divizia de distribuție și 
cea de import care și-au dezvoltat mult portofoliul de 
clienți. Pentru acest an, proprietarii businessului aveau 
bugetată o creștere de 20%, dar, în contextul pandemiei, 
au redus estimările și realizabilă va fi o creștere de 15%. 
„Restricțiile de acum, cu închiderea magazinelor la ora 
21, ne vor impacta mai mult vânzările ca în perioada de 
carantină totală din martie-aprilie”, completează aceasta. 
Tot în zona de investiții viitoare intră și lansarea unui nou 
brand propriu care să completeze portofoliul actual. ç
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RomBeer, un concept 
construit în jurul berii la draft 
Un concept unic pe piața locală, 
RomBeer a readus la viață berea 
craft, fiind punctul de legătură 
dintre producătorii locali de bere 
și consumatorul final. La patru 
ani distanță de la lansare, vorbim 
într-un cuvânt despre 2 locații 
proprii, un program de fran-
ciză prin care targetează 700 de 
magazine în următorii cinci ani și 
afaceri de peste 1 milion de lei.  
De Bogdan Angheluță.

Primul lucru care devine 
evident atunci când treci 
pragul Stației RomBeer 
este pasiunea pentru 
bere a oamenilor de aco-

lo. Întâmpinat de hărți care descriu 
evoluția berii în lume sau etichete 
care mai de care mai colorate, cel 
care vizitează magazinul va pleca de 
acolo, cu siguranță, nu doar cu bere, 
ci și cu multe povești despre ea. 
„Prin noi se dezvoltă industria berii 
românești, pentru că în momentul de 
față ea nu există. România este un 
mare producător de bere, dar nu mai 
producem materie primă pentru bere. 
Noi suntem mari consumatori de 
bere, dar consumăm un singur stil de 
bere, și acela cu virgulă. La noi, în sta-
țiile RomBeer, fiecare client e tratat 
aparte, i se spune toată povestea - de 
unde vine berea, cum vine berea - și 
are neapărat parte de o degustare. La 
50 de tipuri de bere cât avem noi aici, 
fără degustare e misiune imposibi-
lă să transmiți exact ce este berea 
respectivă”, povestește Igor Leșan, cel 
care a construit RomBeer. 

Un concept pe care antreprenorul îl 
aseamănă cu o stație Peco, RomBeer 
a fost lansat pe piață în 2016, atunci 
când Igor Leșan a aflat de exis-
tența sistemului de îmbuteliere a 
produsului în unitate. „Am deschis 
primul magazin cu doi robineți, iar 
vânzările erau peste așteptări, câte 
trei butoaie pe zi. Apoi, în 2017 am 
deschis o a doua unitate, pe bulevar-
dul Pantelimon, un proiect mare și cu 
multe provocări datorită zonei destul 
de dificile, cu 27 de robineți. Însă ce 
vreau să punctez e faptul că îmbu-
teliem oricât - jumătate de litru, un 
litru, doi, cât se dorește. Practic, noi 
aici facem legătura dintre producă-
torul local de bere și consumatorul 
final”, povestește managerul. 
Pe lângă unicitatea conceptului, 
RomBeer a venit la pachet și cu un 
preț foarte competitiv, sistemul de 
îmbuteliere fiind cel care permite 
listarea produselor la un preț mic. 
„Scădem prețul sticlei, prețul etiche-
tei, prețul capacului, a mâinii de lucru 
care îmbuteliază și ambalează, astfel 
încât avem beri și cu 40% sub prețul 
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pieței”, explică Leșan. În prezent, 
bonul mediu are o valoare de apro-
ximativ 60 de lei, iar numărul zilnic 
al clienților dintr-o unitate RomBeer 
este tot de 60, cu un trafic mai intens 
în weekend. RomBeer deține și un de-
pozit frigorific de 300 de metri pătrați 
în București, astfel încât berea să 
poată fi păstrată în condiții optime 
până ajunge în magazine.

Trecerea la franciză

Pentru că primele unități RomBeer 
și-au câștigat relativ ușor clienții și 
succesul nu s-a lăsat așteptat, decizia 
de a franciza a venit oarecum nor-
mal, spune antreprenorul. Magazinul 
RomBeer Domino, deschis în iunie 
2020 este, de altfel, cea mai mare 
franciză a operatorului din România. 
În prezent, există în total patru ma-
gazine deschise în București (două 
proprii și două în regim de franciză) 
și alte cinci în restul țării - Craiova, 
Târgu Jiu, și două în Cluj. Urmează Baia 
Mare și Brașov, proiecte aflate deja în 
construcție, precum și Târgoviște și 
Alexandria, toate francize.
În prezent, costurile asociate unui 
nou magazin se ridică la 40-50.000 
de euro. „Dacă în magazinul din 
Pantelimon am investit 30.000 de 
euro, pot spune că de atunci am 
evoluat, am schimbat designul, avem 
un brand comun, avem agenții care se 
ocupă de promovare, există un numi-
tor comun”, punctează antreprenorul. 
Așa se explică faptul că investiția în 
magazinul RomBeer Domino a fost 
de 52.000 de euro, incluzând aici și 
stocul inițial și taxa de franciză, în 
valoare de 5.000 de euro, recuperarea 
investiției urmând să aibă loc în 18-24 
de luni. Magazinul are o suprafață de 
55 de metri pătrați, dar suprafața pe 
care antreprenorul o recomandă este 
de 40 de metri pătrați.

Provocările industriei locale  
de bere

România nu este o țară consuma-
toare de cafenea, ci una „care își bea 
cafeaua acasă”, crede Igor Leșan. Iar 
acest crez poate fi extrapolat foarte 
ușor și când vine vorba despre bere: 

„mâncăm acasă, consumăm acasă, și 
de-aici vine faptul că 5,3% din berea 
consumată în România e bere draft. 
De ce? Pentru că până acum, draf-
tul puteai să îl consumi doar când 
ieșeai în oraș. Am apărut noi pe piață 
și acum poți să consumi draft unde 
vrei tu - la munte, la mare, la iarbă 
verde, indiferent. Draftul e cea mai 
proaspătă bere, se îmbuteliază în vid 
în fabrică, iar apoi noi păstrăm lanțul 
de frig până în camera frigorifică a 
magazinului.”
Producătorul local are patru provo-
cări în momentul de față, consideră 
Leșan. „În primul rând, unde vinde. 
Ar fi HoReCa, dar sectorul este un 
pic blocat. Apoi vine IKA, dar e foarte 
greu să intri din cauza taxei de raft și 
la fel de greu să te menții. Vorbim de 
bere proaspătă și atunci stabilitatea 
ei nu e foarte bună. Artizanul aruncă 
ce nu i-a ieșit, e cheltuiala lui, dar el 
ține foarte mult la calitate. Prin urma-
re, dacă unui producător i s-a stricat 
ceva și nu poate să livreze la timp, 
e 30.000 de euro amenda. Alt canal 
e reprezentat de târguri, însă anul 
acesta acest segment a fost practic 
inexistent din cauza crizei sanitare. 
Mai e varianta în care producătorul își 
face barul lui, sunt câteva exemple la 
Cluj. Practic, noi reprezentăm singurul 

canal fezabil: nu avem taxă de raft, 
lucrăm cu majoritatea producătorilor 
de bere craft din România, respectiv 
cu cei care își permit să îmbutelieze 
în butoi”, explică antreprenorul.
Cum ajung însă anumite sortimente 
de bere să fie oferite clienților, iar 
altele nu? „Noi luăm berea, o testăm 
la noi în magazin și vedem dacă s-a 
vândut butoiul sau nu. Dacă reacția e 
pozitivă, produsul se duce în toată re-
țeaua (inclusiv francize - n.red.). E un 
domeniu în care consumatorul chiar 
poate să penalizeze”, adaugă Leșan. 
Plaja de consumatori e încă mică, 
potrivit acestuia, chiar dacă numărul 
producătorilor crește de la un an la 
altul. Spre exemplu, doar în ultimii 
trei ani au apărut peste 50 de produ-
cători. „Noi deschidem magazinele în 
cartiere «de dormit», nu este o afa-
cere de centru, mai spune el. Venim 
lângă consumator, iar publicul-țintă 
este cel din imediata apropiere.”

Planuri ambițioase de extindere

În următorii cinci ani, targetul setat 
de RomBeer este de 700 de unități, 
acestea urmând a fi deschise în loca-
lități cu mai mult de 30.000 de locui-
tori. Compania are și clienți din zona 
corporate, dar aceștia nu generează 
mai mult de 5% din venituri.
Pentru că vorbim despre un concept 
în care degustarea produselor stă la 
baza vânzării, antreprenorul a pus 
accentul pe calitatea forței de muncă. 
Astfel, fiecare angajat urmează un 
training de trei zile: două în maga-
zin pentru a afla cum se operează 
unitatea, precum și o zi petrecută în 
fabrică, unde poate produce bere. „Îi 
ducem să vadă care sunt ingrediente-
le, cum se amestecă acestea, care sunt 
toate fazele de producție. Sunt multe 
fabrici cu care lucrăm, toți sunt foarte 
deschiși”, concluzionează Igor Leșan. 
În ceea ce privește cifra de afaceri, 
RomBeer a depășit anul acesta pragul 
de 1 milion de lei. „Prima locație în 
franciză de anul acesta am deschis-o 
în luna mai și avem deja 9 în picioare și 
alte 6 în faza de construcție, iar alte 6 
contracte sunt deja semnate. Mai mult, 
avem în jur de 10-15 cereri de franciză 
în fiecare zi”, încheie Igor Leșan. ç
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Magazinul care a profitat din plin de 
valul care a ridicat comerțul online

2020 a fost de departe cel mai bun an pentru comerțul online din România. Au 
câștigat teren nu doar retailerii cunoscuți, ci și magazinele specializate care activau 
pe o nișă care nu avea performanțe remarcabile până în acest an - cea a produselor 
de curățenie. Homemart este unul dintre magazinele online care, prezent pe piață 
de doi ani, a cunoscut o creștere rapidă în plină pandemie. Atât de rapidă încât în 
2021 are toate șansele să bifeze o cifră de afaceri cu șase zerouri. De Simona Popa.

Homemart este magazinul online pentru 
care contextul din 2020 a venit ca o mănu-
șă. Deși prezent pe piață din 2018, home-
mart.ro a atins vârfuri de vânzări în acest 
an. Cristi Trandafirescu este antreprenorul 

din spatele businessului și, întrebat despre parcursul ma-
gazinului său online, recunoaște că a crescut în acest an 
cât ar fi crescut în alți trei. Cum a ajuns să investească în-
tr-o nișă ca cea a produselor de curățenie vândute online 
într-un moment în care românii abia dacă făceau comenzi 
de alimente la supermarket? Vorbim despre anul 2018 
când Cristi încheia un capitol nu foarte lung din experi-
ența sa de business: tranzacții pe Amazon. Așa a identi-
ficat potențialul mare pe care comerțul online îl poate 
avea chiar și în țara consumatorilor nu tocmai familiari-
zați cu termenul de „e-commerce” până în acel moment. 
Cristi este absolvent al Academiei de Studii Economice, 
dar are și cunoștințe în materie de Automatică. A combi-
nat cele două competențe și a reușit să pună bazele unui 
magazin online fără să fie nevoie de o investiție majoră. 
„Investiția inițială a fost mică, vorbim de mii de euro 
doar, pentru că am ales ca platformă pentru magazinul 

online o platformă SaaS și stocurile inițiale au fost mici 
pentru că am preferat și am avut posibilitatea să lucrăm  
cu stocurile furnizorilor. Experiența în domeniul IT m-a 
ajutat să configurez și să integrez magazinul online fără 
costuri adiționale. Amortizarea s-a făcut în primele șase 
luni de funcționare”, spune proprietarul Homemart. 

De la IT la comerț online cu produse  
de curățenie

Cristi Trandafirescu a intrat în lumea antreprenorială în 
2009 cu o firmă de outsourcing IT, activitate pe care a 
avut-o până în 2015. După șase ani în acest domeniu a 
ajuns să își dorească o schimbare. A avut oportunitatea 
de a face exit cu firma de outsourcing IT și s-a orientat 
către comerțul online. A început cu Amazon, apoi și-a 
deschis propriul magazin online. A ales o categorie de 
produse care garantează comenzi recurente, spune an-
treprenorul, și, mai mult decât atât, cu produse care nu 
necesită testare înainte de cumpărare. „Acest lucru ne 
ajută să acordăm o atenție mai mare clienților existenți 
și rata de retur este foarte mică, ceea ce se traduce în 
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costuri mai mici pentru noi”, adaugă acesta.
Când a deschis Homemart, erau listate doar 150 de 
produse, dar numărul lor a crescut constant pentru ca 
acum să fie listate aproximativ două mii de SKU-uri. 
Odată lansat magazinul, Cristi a început să lucreze inten-
siv cu cel mai mare marketplace din România, dar, deși 
avea vânzări bune, și-a dat seama că nu putea să creeze 
propria bază de clienți. A decis să se retragă din platfor-
mă și să atragă clienții recurenți pe care îi avea direct 
către Homemart. Renunța astfel la vizibilitate, dar era un 
risc pe care și-l asuma pentru a fideliza proprii consu-
matori. „Încă lucrăm la acest proces de fidelizare pentru 
că în primele 18 luni de activitate am acordat prea multe 
resurse către vânzările pe platformele de tip marketpla-
ce și ne-am dat seama că acest lucru ne ajuta pe termen 
scurt, dar pe termen lung avem de suferit”, explică Cristi. 
Și un bun moment pentru a crea o bază de clienți fideli 
a fost tocmai pandemia, un important punct de creștere 
pentru Homemart. Dacă în mod normal numărul comen-
zilor online se ridică la o medie lunară de 260, în primă-
vara acestui an cererea aproape că s-a triplat. Cât despre 
valoarea medie a unei comenzi plasate pe Homemart, 
dacă înainte de pandemie aceasta se situa în jurul a 190 
de lei, în perioada martie-aprilie valoarea a crescut cu 
aproximativ 30%.

Contextul potrivit pentru promovarea 
magazinului

În momentul în care a fost declanșată starea de urgență 
și rafturile de alimente erau luate cu asalt, Cristi lucra 
la o campanie pentru produsele de îngrijire încercând 
să spună că „și săpunul este important în reducerea ris-
cului de infectare”. Nu a reușit să mai lanseze campania 
pentru că cererea venită pe online i-a ocupat tot timpul.
„Din păcate, nu am reușit nici noi să facem stocuri prea 
mari înaintea declanșării stării de urgență, chiar dacă 
ne-am dat seama ce urmează. Suntem activi pe o piață 
specializată, toți și-au dorit produse de curățenie și 
dezinfectanți, furnizorii noștri nu mai aveau de unde să 
ne aprovizioneze. Am avut stocuri suplimentare pen-
tru săpun, spre exemplu, dar nu am reușit să acoperim 
cererea de spirt, pe de altă parte”, spune Cristi. Când 
au reapărut în stoc, completează antreprenorul, anu-
mite produse aveau prețuri mult prea mari, așa că a 
luat decizia să nu se aprovizioneze și să nu le listeze la 
vânzare pentru că risca să piardă dintre clienții adunați 
în timp. „Puțini ar fi înțeles că prețul e mai mare pentru 
că atât îmi cere furnizorul. Era o linie foarte subțire între 
înțelegerea pieței și a fi acuzat de speculă. Nu mi-am 
dorit asta, așa că am preferat să le las out of stock. 
Pentru restul produselor din magazin am decis să aplic 
reduceri. Am folosit perioada aceea ca pe o promovare. 
Traficul creștea organic, îmi doream să păstrez cât mai 
mult dintre clienții noi. Promoțiile au fost un instrument 
bun în acest sens”, explică proprietarul Homemart. 
Între clienții magazinului online se regăsesc cel mai des 

femeile care locuiesc în orașe mari și care preferă să 
câștige timp comandând online toate produsele de care 
au nevoie pentru acasă. Iar anul acesta, cel mai des au 
comandat săpun, șervețele antibacteriene și dezinfec-
tanți pentru suprafețe. 
Aprovizionarea magazinului online se face direct de la 
producători români, iar pentru produsele importate  
antreprenorul apelează la furnizori. Cristi spune că este 
în permanentă legătură cu ei pentru că își dorește să afle 
printre primii care sunt produsele noi lansate pe piață și 
ce se potrivește cel mai bine pe zona lui de interes. 
„Din momentul în care am deschis magazinul, am avut 
în minte extinderea pe această zonă de curățenie și 
îngrijire personală chiar dacă știam că nu le pot lista pe 
toate de la început. Așa am și ales numele magazinului, 
am vrut să fie un nume destul de general care să îmi 
permită mereu să extind categoriile de produse de pe 
site”, spune Cristi. În această extindere intră și un spațiu 
dedicat produselor românești care acum sunt marcate ca 
atare, dar nu au un segment dedicat lor. Antreprenorul 
spune că în planurile sale pe termen scurt se numără 
mai multe campanii dedicate produselor românești. 

Planuri de extindere

Deși antreprenorul listează constant produse noi, știe 
că trebuie să investească timp și bani în imaginea 
magazinului online. Alocă fonduri pentru promova-
re în social media, dar și în site-urile specializate pe 
comparare de prețuri, inclusiv în servicii SEO (Search 
Engine Optimisation) pentru că vrea să îmbunătățească 
vizibilitatea magazinului online în rezultatele motoa-
relor de căutare. Cele mai bune rezultate au venit însă 
din zona comparatoarelor de prețuri. „Noi suntem pe o 
nișă la care nu te-ai fi așteptat ca potențialii clienți să 
apeleze la un comparator de preț, a fost o surpriză plă-
cută. Avantajul este că aceste site-uri sunt foarte bine 
indexate. Dacă ar fi să fac un top, clar cele mai bune 
rezultate le avem din comparatoare, apoi social media 
și abia apoi SEO. Aici este un proces de durată, dar 
nu vrem să renunțăm la acest segment”, completează 
Cristi Trandafirescu. 
Avantajul paginilor de internet care îți permit compararea 
prețurilor a fost resimțit de către antreprenor chiar în pli-
nă pandemie, când traficul magazinului online a crescut 
foarte mult și o parte importantă din această creștere 
s-a datorat tocmai acestor site-uri. În termeni financi-
ari, Cristi spune că, dincolo de veniturile impulsionate 
de noile comportamente de consum, un efect direct l-a 
avut și renunțarea la vânzările prin intermediul market-
place-urilor. În aceste condiții, proprietarul Homemart 
spune că anul acesta va înregistra un rulaj dublu față de 
2019, adică 200.000 de lei. Iar pentru anul următor, acesta 
vizează o cifră de afaceri cu șase zerouri. „Eu îmi setez de 
obicei targeturi destul de ambițioase, dar având în vedere 
cum evoluează pandemia, targetul meu este realizabil”, 
concluzionează Cristi Trandafirescu. ç

Magazin online
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Franciza LaDoiPași 
mizează pe 2.000  
de magazine în 2023
Impulsionată de accentuarea preferinței 
consumatorilor pentru magazinele de 
proximitate, dar și de noul concept urban 
și lansarea mărcii private, care oferă 
antreprenorilor din rețea avantaje competitive 
suplimentare, franciza LaDoiPași a atins în 
acest an recordul de 1.400 de magazine. Aflați 
detalii despre evoluția lanțului de magazine 
de la Irinel Popescu, Director Retail METRO 
Cash&Carry România.

Ați atins anul trecut pragul de 1.000 de magazine. 
Care sunt planurile de expansiune pentru anii 
urmatori, și ce zone vizați pentru extindere? 
În cadrul primei ediții a Conferinței Naționale de Retail 
LaDoiPași, pe care am organizat-o în în luna mai anul 
trecut, am anunțat că pentru 2020, planul este să atin-
gem cifra de 1.400 de unități. În acel moment aveam 
doar 860 de magazine. Iată că am ajuns la finalul anu-
lui și putem spune că ne-am ținut de promisiune. Ne-
am extins pe întreg teritoriul țării, în zone urbane, dar și 
rurale, având 38% magazine poziționate în sudul țării, 
35% în nord, respectiv 27% în vest. Pentru 2023, vizăm 
să ajungem la 2.000 de magazine la nivel național.
Aș vrea să mulțumesc tututor antreprenorilor care au 
luat decizia de a intra în franciză, este o dovadă de 
încredere și de siguranță că prin intermediul acestui 
parteneriat putem construi business-uri stabile.

Care este profilul ideal al francizatului? Care sunt 
condițiile de intrare în parteneriat?
Sunt câteva elemente esențiale pe care le luăm în 
considerare și pe care le analizăm de fiecare dată 
când un proprietar de magazin își manifestă inte-
resul de a intra în rețeaua LaDoiPași. Criteriile de 
selecție vizează atât calitatea și potențialul aface-
rii, cât și gradul de angajament al antreprenorului 
pentru dezvoltarea modelului de business pe care îl 
propune rețeaua. În mod ideal, partenerul LaDoiPași 
trebuie să dețină propriul magazin cu spațiu între 
60 și 200 de mp, să cunoască foarte bine nevoile 
clienților săi și să aibă deschiderea de a-și adapta 
oferta în funcție de aceste nevoi, dar mai ales să 
prețuiască tot ce înseamnă comunitatea din care 
face parte.
Proprietarii pot fi de oriunde din România, însă este 
important să aibă experiență în comerț și să își do-
rească să construiască, cu sprijinul nostru, o afacere 

sustenabilă. Dacă sunt îndeplinite aceste criterii, vii-
torul francizat încheie un contract pe o perioadă de 
patru ani cu LaDoiPași, care ulterior poate fi extins.

Ce tipuri de promoții și instrumente de marketing 
au la dispoziție francizații?
Rețeaua LaDoiPași a fost construită în baza unui 
model de business sustenabil, cu scopul de a încuraja 
micii antreprenori să pornească propriul business. Un 
aspect important este acela că fiecare antreprenor 
în parte își păstrează independența operațională și 
managerială. Odată ce un antreprenor decide să 
intre în rețea, specialiștii noștri îl ajută în primul rând să 
dezvolte un plan de afaceri.
Practic, investiția METRO în parteneriatul LaDoiPași 
începe chiar înainte de deschiderea oficială a unui 
magazin și continuă pe parcursul colaborării, vizând 
partea de branding, partea de dotări cu echipamen-
te și suport IT, materiale promoționale, campanii de 
loialitate și aniversare, construirea de oferte care să 
răspundă nevoilor consumatorilor, transfer de know-
how și instrumente de lucru în retail, dar și consultanță 
dedicată, întrucât fiecare magazin în parte are un 
specific și se adresează unui anumit tip de comunita-
te. Investim, de asemenea, și în campanii de promo-
vare a rețelei. Vrem ca oamenii să fie bine informați 
și să știe că au aproape de ei o opțiune viabilă, un 
magazin LaDoiPași cu produse și servicii de calitate. În 
comunicarea cu clienții, un rol important îl are și Pavel 
Bartoș, ambasadorul nostru de brand, care ne susține 
în misiunea noastră de a ne consolida relația cu 
clienții. Ne poziționăm, prin toate cele de mai sus, ca 
un partener în relația cu antreprenorii, alături de care 
construim magazine moderne care asigură experien-
țe de cumpărare cât mai plăcute și mai eficiente. 

Ce ar trebui să știe antreprenorii care ar dori să 
deschidă acum un magazin în franciză?
Cred că este esențial pentru viitorii francizați să aibă în 
vedere toate schimbările care intervin în comportamen-
tul de consum și să fie mereu atenți la nevoile membrilor 
comunităților din care fac parte. Dacă ar deschide 
acum un magazin, ar trebui să ia în considerare faptul 
că pe fondul epidemiei de COVID-19 oamenii au deve-
nit mai selectivi, își recalibrează cheltuielile, reprioritizea-
ză tot ce ajunge la final în coșul de cumpărături.
Aș vrea să punctez și faptul că orice proprietar de 
magazin care își dorește să intre în franciză trebuie 
să știe că are garanția unui partener de încredere 
în spate, alături de care poate să construiască un 
business solid și rezilient, dar și garanția că întreaga 
echipă de specialiști de la METRO va împărtăși cu 
antreprenorii din know-how-ul căpătat în domeniu.
La nivelul grupului METRO, România este prima țară 
care lansează produse marcă proprie în magazine-
le din franciză. Acestea reprezintă un pas natural 
în dezvoltarea brandului LaDoiPași, gândit pentru 
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a veni în sprijinul antreprenorilor care pot acum să 
ofere clienților lor produse exclusive. Gama proprie 
LaDoiPași, „Bunătăți la-ndemână”, este dezvoltată 
100% împreună cu producători locali, în baza unor 
rețete românesti cu aer de nostalgie. Adică, am 
ales să lansăm în această gamă produse care fac 
apel la gusturi cunoscute, pe care orice român le 
știe, le recunoaște. De la români pentru români. 
În acest moment avem 10 articole din gama 
LaDoiPași în categoria de snackuri (pufarine, covrigi 
sărați, covrigei cu sare, biscuiți sandwich, croissant, 
ștrudel, salam de biscuiți și turtă dulce), urmând să 
o diversificăm și să lansăm apoi și alte produse din 
zona lactate, conserve, alimente de bază și  
nu numai.

Cum contracarați concurența în segmentul forma-
telor mici, care s-a intensificat extrem?
Franciza LaDoiPași are un format aparte și tocmai 
acest model de business alternativ reprezintă avan-
tajul competitiv. Fiecare antreprenor își păstrează 
independența în cadrul francizei, așa cum precizam, 
își dezvoltă propria afacere și o adaptează în funcție 
de nevoile pe care le identifică în comunitate. 
LaDoiPași reprezintă mai mult decât un magazin tipic, 
este un loc de interacțiune, de dialog între proprietarii 
de magazin și membrii comunității locale, iar această 
relație de familiaritate, pe care proprietarii de maga-
zine ajung să o aibă cu clienții lor, este un alt element 
care diferențiază rețeaua LaDoiPași. În același timp, 
suntem extrem de atenți la ce se întâmplă în piață, 
la tendințele în industrie, la cum se schimbă nevoile 
și așteptările clienților și ne adaptăm rapid. Tocmai 
de aceea, în acest moment, facem trecerea în mod 

special în mediul urban, către un concept high street: 
adică un magazin LaDoiPași în centre urbane cu 
trafic mare, într-un spațiu mai mic dar modern, de 
80-100 de mp, unde clienții pot găsi peste 3.000 de 
produse în linie cu nevoile specifice identificate, de la 
fructe și legume proaspete, până la cafeaua și crois-
santul cald pe care le poți lua dimineața la pachet. 
În luna octombrie am deschis un prim magazin 
LaDoiPași în acest format în centrul Bucureștiului, pe 
strada Ion Câmpineanu, concept care deja atrage 
un număr mare de clienți, ceea ce arată că upgra-
de-ul pe care îl aducem este unul apreciat.

Cum influențează noile trenduri de consum dezvol-
tarea rețelei?
Epidemia cauzată de coronavirus a reprezentat o lovi-
tură majoră pentru economia globală și pentru multe 
industrii. Business-urile afectate au fost nevoite fie să 
facă reduceri de personal, fie de salarii, iar un astfel de 
context determină schimbări radicale la nivelul com-
portamentului consumatorului și obiceiurilor de consum. 
Oamenii sunt acum mult mai precauți, își direcționează 
bugetele  mai mult către produsele de strictă necesita-
te și caută cel mai bun raport calitate-preț. Antreprenorii 
din rețeaua LaDoiPași se adaptează mereu schimbărilor 
care intervin la nivelul obiceiurilor de consum, implicit în 
situații extraordinare cum este pandemia, și se asigură 
că membrii comunității în care activează au acces în 
permanență la produsele de care au nevoie. 
Capacitatea de adaptare, proximitatea, accesibilita-
tea, dar și diversitatea produselor la prețuri convena-
bile sunt factori care asigură dezvoltarea continuă a 
rețelei, chiar și în situații atipice care aduc mai multe 
provocări decât în mod obișnuit.

Irinel Popescu, Director Retail 
METRO Cash&Carry România
Irinel Popescu și-a început cariera în 

METRO în urmă cu aproape 20 de ani. 
A deținut rolul de Team Leader al 

Departamentului de Camping Sport 
din METRO Craiova, iar între 2004 

și 2006 a ocupat funcția de Șef 
Departament Non Food al 

aceluiași magazin. A preluat 
apoi rolul de director de magazin 

în cadrul Real România. Între 
2011-2015 a ocupat poziția de 

Director Regional la Tesco Ungaria 
și a revenit în echipa METRO pentru a 

coordona implementarea și dezvoltarea 
programului de franciză LaDoiPași. Anul 

acesta a fost numit Director Retail  
al METRO Cash&Carry România.
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clienții vor fi încurajați să descarce respectiva aplicație 
și o să folosească în timpul cumpărăturilor. Magazinele 
vor include case self check-out precum și soluții de 
plată contactless pentru a limita interacțiunea dintre 
clienți și angajați. În unele cazuri va fi disponibil și sis-
temul Walmart Scan&Go, care simplifică și mai mult pro-
cesul de check-out. Vicepreședintele Walmart a mai spus 
că noul concept de magazin a fost deja testat în câteva 
unități, iar compania intenționează să îl îmbunătățească 
constant, luând în calcul și feedbackul clienților. Practic, 

Gigantul american Walmart a decis să dea o față nouă magazinelor din rețea, încer-
când să ofere o experiență de shopping digitalizată. În acest sens, retailerul a ieșit 
din tipare și s-a inspirat din designul folosit în cazul aeroporturilor. Primele maga-
zine au primit deja votul cumpărătorilor, astfel că până la finalul anului viitor noul 
concept va fi implementat în 1.000 de unități comerciale. De Bogdan Angheluță.

De la începuturile sale ca un discounter în sta-
tul american Arkansas și până la retailerul cu 
11.400 de magazine deținute la nivel global, 
Walmart a devenit una dintre cele mai mari 
corporații ale lumii. Dar lupta dintre retailerul 

tradițional și cel online este din ce în ce mai acerbă, mai 
ales în contextul în care rivalii de la Amazon încearcă tot 
mai mult să „fure” din cota de piață a companiei fondate de 
Sam Walton. Prin urmare, Walmart investește masiv în di-
gitalizarea magazinelor sale și, mai nou, în schimbarea mo-
dului în care acestea arată. Vorbim despre un concept nou, 
total atipic, inspirat de aeroporturi. Până la finalul acestui 
an, aproape 200 de magazine Walmart vor primi o nouă 
„față”, urmând ca numărul acestora să ajungă la aproape 
1.000 la finalul lui 2021. Noul design va fi implementat, în 
primă fază, în centrele comerciale de mari dimensiuni ale 
Walmart, care au o suprafață medie de vânzare de 16.000 
de metri pătrați.

Ce schimbări aduce noul concept? 

Semnalizarea din interiorul magazinului va fi adaptată 
noului design, incluzând imaginea aplicației Walmart, iar 

Walmart Supercenters, magazinele 
inspirate de aeroporturi
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Concept inovator

în interiorul magazinului clienții sunt întâmpinați de pa-
nouri digitale care îi direcționează către diverse secțiuni 
ale magazinului. Similar cu semnalizarea anumitor porți 
sau puncte de control din aeroport, Walmart folosește 
scheme de litere și numere care ghidează cumpărătorii 
către zone de vânzare sau chiar produse. Chiar și par-
carea este inspirată de cele din aeroport , indicatoarele 
fiind similare cu cele folosite la punctele de staționare.
O altă facilitate de care se vor putea bucura clienții 
Walmart este propriul sistem de plată al retailerului, 
Walmart Pay. Acesta este simplu de folosit, prin inter-
mediul aplicației mobile Walmart, și presupune salvarea 
unui card de credit sau debit sau a unui card cadou. 
Ulterior, clientul poate scana produsele și codul QR aso-
ciat aplicației, iar suma de bani va fi retrasă din creditul 
existent. Este un sistem similar cu celelalte metode exis-
tente pe piață, dar care aduce și alte promoții sau benefi-
cii clienților fideli. Nu toate aspectele designului au însă 
la bază tehnologia. Spre exemplu, unele semne vor avea 
fonturi cu o mărime mai mare, îngroșate, astfel încât să 

poată fi văzute din orice colț al magazinului. Exteriorul va 
reflecta faptul că mulți clienți nici nu mai trebuie să intre 
în magazin. O arcadă albastră de mari dimensiuni va mar-
ca zona de unde se pot ridica comenzile plasate online.
Walmart este și va rămâne o companie care pune mare 
preț pe tehnologie, un exemplu în acest sens fiind 
parteneriatul semnat în 2019 cu Google prin care servi-
ciul Walmart Voice Order ajungea pe toate dispozitivele 
Google. Walmart încerca astfel să intre în concurență cu 
Amazon fără a dispune de tehnologia dezvoltată de com-
pania lui Jeff Bezos. Aplicația dezvoltată atunci permitea 
adăugarea mai multor produse de băcănie fără a obliga 
clientul să facă checkout imediat. Astfel, utilizatorul 
își putea crea o listă de cumpărături pe parcursul unei 
întregi săptămâni sau chiar mai mult.
Reprezentanții Walmart spun că dezvoltă conceptul de 
mai mult de un an, însă pandemia i-a forțat să grăbească 
lansarea conceptului, unul dintre motive fiind interacți-
unea redusă din aceste noi magazine. Janey Whiteside, 
Vicepreședinte Executiv Walmart, a declarat într-o 
postare pe blogul companiei că designul a fost dezvoltat 
printr-un obiectiv orientat spre client și are o estetică 
elegantă a designului, un aspect care pune în valoare 
produsele și capabilitățile digitale end-to-end. „Ne-am 
inspirat de la sistemele de direcționare din aeroporturi, 
acestea fiind un exemplu foarte bun de «așa da» atunci 
când vine vorba de direcționarea unui număr cât mai 
mare de oameni. Am optimizat apoi mercantizarea, dând 
o mai mare vizibilitate produselor-cheie din magazin - 
incluzând aici secțiunile dedicate electronicelor, jucăriilor 
sau produselor pentru copii.”

Evoluție neașteptată a vânzărilor online

Datele financiare publicate de Walmart după prima jumă-
tate a acestui an fiscal au arătat venituri record, susți-
nute în mare parte de evoluția neașteptată a vânzărilor 
online. Acestea au crescut cu 97% în Statele Unite în timp 
ce rezultatele obținute în magazinele fizice au fost cu 
9,3% peste nivelul înregistrat în cel de-al doilea trimestru 
din anul fiscal 2019. Totodată, veniturile totale au ajuns la 
137,7 miliarde de dolari, în creștere cu 5,6% față de ace-
eași perioadă a anului trecut și cu două miliarde peste 
nivelul estimat inițial de analiștii Wall Street. ç
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La bază, conceptul de Industry 4.0 e unul rela-
tiv simplu: valorificarea oportunităților aduse 
de digitalizare, serviciile cloud și Internet of 
Things (IoT) pentru a dezvolta soluții inteli-
gente în procesul de producție. Numele se 

referă la cel de-al patrulea mare salt tehnologic, după 
revoluția industrială, apariția electricității și a produc-
ției în masă și, nu în cele din urmă, avansul uluitor adus 
de computere. Astfel, cea de-a patra revoluție tehnolo-
gică va permite producătorilor să abordeze businessuri-
le dintr-un unghi nou, unul care implică o mai mare inte-
grare a proceselor. Pe de o parte, Industry 4.0 va facilita 
multe dintre sarcinile îndeplinite astăzi de angajați. 

Pe de altă parte, acest lucru ridică semne de întrebare 
referitor la posturile care vor fi create în anii ce vin. 
În centrul ideii de Industry 4.0 stă conectivitatea: 
echipamente conectate în diverse fabrici și procese 
integrate care, prin sincronizare, să aducă o eficiență 
cât mai mare a întregului proces. Informațiile generate 
de-a lungul acestui proces vor ajuta la o și o mai bună 
optimizare pe viitor. Conceptul este unul care a trans-
format deja - și continuă să o facă - industria de retail: 
livrările cu ajutorul dronelor (implementate de Amazon), 
folosirea IoT și Big Data în programele de fidelizare, 
folosirea realității virtuale sau a realității augmentate 
pentru a crea o nouă experiență de shopping sunt doar 

Retail

Industry 4.0, conceptul care 
transformă industriile  
prin tehnologie

Un mod inovator de a conecta industria cu tehnologia, printr-un limbaj comun – numit 
digitalizare – și obținerea de informații proactive care conduc la agilitate, eficiență, costuri 
reduse – așa definește Valentina Frângu, Sales Manager Dell Technologies România, terme-
nul de Industry 4.0, tot mai folosit de producători. De Bogdan Angheluță.
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câteva exemple în acest sens. Un scenariu sugestiv pen-
tru industria alimentară este cel în care apar produse 
contaminate. Trasabilitatea unei astfel de contaminări 
este complicată, întrucât trebuie luați în considerare mai 
mulți factori, cum ar fi impuritățile microbiene, erori-
le de etichetare și ambalare, contaminarea cu metale, 
plastic, sticlă sau substanțe potențial periculoase, cum 
ar fi uleiul de mașină sau pericolele biologice. Prin 
urmare, trebuie puse în aplicare procese pentru identifi-
carea și eliminarea surselor de eroare.
Într-un astfel de scenariu, tehnologiile bazate pe sen-
zori pot avea o contribuție semnificativă. Există multe 
variante de sisteme inteligente de identificare care 
permit o mai bună trasabilitate. De exemplu, etichetarea 
prin identificare prin radiofrecvență (RFID) urmărește 
produsele încă de la recoltare pentru a putea urmări 
originile încărcăturii. Există, de asemenea, alte sisteme 
care permit urmărirea sistematică și eficientă a datelor 
de la materia primă la produsul final. Tot în această 
zonă se situează etichetarea inteligentă. Combinația de 
etichetare wireless, aplicații software și platforme cloud 
le permite consumatorilor să scaneze etichetele produ-
selor cu smartphone-ul pentru a asigura autenticitatea 
produsului sau pentru a obține informații cu privire la 
evaluări, programe de fidelizare a clienților (cum ar fi 
cardurile clienților) sau clipuri despre produs. 
Este nevoie doar de un dispozitiv compatibil NFC (Near 
Field Communication). Datele pe care aceste etichete 
inteligente le oferă producătorilor conțin informații des-
pre ingrediente și originea acestora, date despre firmă 
sau chiar părerile altor consumatori despre produsele în 
cauză. Sunt doar câteva exemple care ilustrează cât de 
mult poate influența Industry 4.0 retailul alimentar.
„Industry 4.0 nu este nimic altceva decât un termen 
umbrelă care reflectă capabilitatea, absolut minunată 
și adusă de tehnologie, de a conecta lucruri între ele”, 
spune Valentina Frângu. Fie că vorbim de o stație de 
petrol, de o linie de producție în fabrică, de o stradă 
cu stâlpi de iluminat sau de un magazin de retail, până 
acum, toate aceste elemente industriale aveau un rol 
strict delimitat, care cu greu putea fi integrat și analizat 
permanent, într-un context mai larg, explică ea. „Ei bine, 

odată cu noua revoluție industrială și pleiada de senzori 
și aplicații de monitorizare și agregare a informației 
cât mai aproape de sursă, în «edge computing» cum se 
numește, fiecare din această unitate de producție este 
transformată într-o mini-fabrică inteligentă, permițând 
permanent schimbul de informații și analiza în timp 
real a datelor. Imaginați-vă spre exemplu o clădire de 
birouri, care are camere video, becuri, aparate de aer 
condiționat, instalație de încălzire, etc. Ei bine, toate 
aceste echipamente, conectate mai nou prin senzori, pot 
acționa concentrat și aplicat.” Spre exemplu, camera vi-
deo pornește doar când senzorul de mișcare / prezență 
e activat, și transmite automat informații sistemului de 
căldură, aer condiționat, energie, în așa fel încât acestea 
să funcționeze doar când există prezență umană în 
încăpere și să se închidă automat când persoana a ieșit 
din clădire. „Cam asta înseamnă industry 4.0 sau a patra 
revoluție industrială. Un mod inovativ de a conecta 
industria cu tehnologia, printr-un limbaj comun – numit 
digitalizare – și obținerea de informații proactive care 
conduc la agilitate, eficiență, costuri reduse.”

Retailul, o zonă ofertantă pentru Industry 4.0

Zona de retail este una dintre cele mai „ofertante” 
pentru aplicarea soluțiilor de IoT și digitalizare, afirmă 
Valentina Frângu. „Dacă mă uit strict la soluțiile care au 
cunoscut un avânt deosebit în ultima perioadă, impus 
și de pandemie, aș menționa soluțiile de «predictive 
healthcare». Zona de retail este una predispusă inter-
acțiunii umane, ca atare permanent un mediu prolific 
de răspândire a potențialelor pericole. Soluțiile predic-
tive permit monitorizarea și descoperirea proactivă a 
potențialelor pericole de infectare, scanând permanent 
temperatura și nivelul de oxigenare al consumatorilor 
care trec pragul magazinului. Mai mult, creionează o 
hartă a tuturor interacțiunilor pe care acesta le are, 
traseul acestuia prin magazin, și poate lua proactiv 
măsuri de alertare a autorităților sau a responsabililor 
din magazin. Însă, lăsând la o parte contextul pandemi-
ei actuale, zona de retail oferă poate unul din cele mai 
bune exemple despre cum poți integra noile tehnologii 
în businessul curent, fără a schimba aparent nimic, dar 
în realitate schimbând total modul de business.”
Valentina Frângu spune că în rândul companiilor din 
străinătate exemplele sunt nenumărate. Ea menționează 
compania Mastercard, care cu ajutorul soluțiilor de AI 
verifică permanent identitatea utilizatorilor serviciilor 
lor și previne automat potențialele fraude.
„Pentru zona de producție, foarte multe companii, multe 
și din România, implementează soluții de mentenanță 
predictivă. Practic, transformă linia de producție tradiți-
onală într-una automatizată și inteligentă, în care infor-
mațiile sunt preluate în cadrul sistemelor IT și analizate 
de soluții de AI, coroborate în sisteme de tip big data 
și analitics, și eventual îmbunătățite printr-un proces 
continuu de feedback”, mai spune ea. ç

Tehnologii în retail
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Se spune că un retailer trebuie să aibă cea mai 
mare grijă de angajații săi, pentru ca aceștia 
la rândul lor să aibă ca prioritate principală 
clienții. Iar jucătorii prezenți pe piața locală 
chiar și-au manifestat preocuparea față de 

angajați: le-au arătat mai multă flexibilitate și le-au 
permis celor din sediile centrale să lucreze de acasă, au 
luat măsuri sporite de siguranță în magazine, au acordat 
bonusuri consistente. De exemplu, Kaufland a anunțat în 
luna noiembrie că acordă beneficii de un milion de euro 
angajaților din România, după ce la sfârșitul lunii martie 
alocase 1,6 milioane de euro în același scop. Companiile 
din FMCG au acționat în mod similar. Producătorii nu au 
făcut rabat și au luat toate măsurile posibile în fabrici, 
pentru a-și proteja angajații, dar și pentru a asigura 
continuitatea businessului. Așadar, brandul de angajator 
a fost în luminile reflectoarelor în acest an mai mult ca 

oricând. Chiar dacă unele companii au stopat procesul 
de recrutare, nu au încetat să comunice pe zona de 
employer branding.
Dacă ne referim la oamenii din branding, putem spune 
că pandemia nu i-a influențat prea mult deoarece pre-
zența la birou nu este strict necesară, iar un brand se 
poate construi și de acasă, dacă exista deja o strategie. 
Online sau la birou, companiile care aveau deja o cul-
tură organizațională coerent dezvoltată au performat 
mult mai bine decât celelalte, aflate brusc în situația de 
a desemna o echipă care să se ocupe de acest aspect. 
Companiile multinaționale au implementat declarațiile din 
misiune și viziune, în timp ce numeroase afaceri româ-
nești au profitat de această perioadă pentru a le articula.
Jucătorii care se bucurau de o reputație solidă și 
experiențe plăcute în relația cu shopperii au fost 
preferați de aceștia în detrimentul celor care aveau 

Fie că vorbim de branding de produs, de companie sau de angajator, 2020 a venit cu 
lecții de neuitat pentru ownerii de branduri. Anul care se încheie a fost dominat de 
responsabilitate socială și sustenabilitate, iar companiile care și-au materializat pro-
misiunile din campaniile de comunicare au câștigat cel mai mult, atât din punctul de 
vedere al imaginii, cât și al vânzărilor. De Dochița Zenoveiov.

Lecții de branding  
în pandemie

Branding corner
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o notorietate mai slabă, deși unii dintre ei au sistat 
temporar comunicarea cu stakeholder-ii. Cea mai mare 
provocare a businessurilor mici și medii în materie de 
branding în aceste luni a fost lipsa resurselor necesare. 
Pe de altă parte, reputația se construiește în timp și 
ține de competențe, încredere, relaționare, iar acestea 
sunt până la urmă construite de angajații companiei, 
mai ales în retail și FMCG.
Subliminal, clienții se îndreaptă către brandurile care 
și-au construit o reputație bună, iar tendința s-a accen-
tuat în pandemie. Retailerii internaționali au profitat de 
acest trend și s-au extins constant, aducând și forma-
te noi în piață. Rămâne de văzut cât de profitabilă a 
fost expansiunea abia când bilanțurile pe 2020 vor fi 
publice. Trebuie subliniat că spre deosebire de retai-
lerii non-food, cei din food nu și-au modificat deloc 
planurile de expansiune: astfel, Profi a ajuns la 1.350 
de unități, iar Mega Image a atins pragul de 800 de 
magazine, ca să menționăm doar companiile cu cea mai 
mare penetrare a pieței. 

Poziții dominante pentru brandurile 
internaționale 

Dacă înainte de pandemie departamentele de marketing 
funcționau pe baza unui istoric și pe baza comparațiilor, în 
acest an marketerii s-au trezit peste noapte într-o situație 
complet nouă și din păcate impredictibilă. În consecință, 
numeroase companii au redus drastic bugetele aferente, 
de la research și până la comunicare, în condițiile în care 
acțiunile de BTL au fost tăiate oricum de pe listă. Cert este 
că acum este nevoie mai mult ca oricând de research, 
pentru că acesta este momentul în care se schimbă com-
portamentele cumpărătorilor. De exemplu, o întrebare la 
care toată lumea caută un răspuns este în ce direcție s-au 
dus în 2020 bugetele alocate de clienți în 2019 vacanțelor. 
În ceea ce privește comunicarea, majoritatea brandurilor 
și-au recalibrat mesajele și au renunțat să mai comunice 
cel mai mic preț. De asemenea, marea parte a compa-
niilor nu au încetat să țină legătura cu consumatorii, în 
special în social media și în online, deși ar fi putut să o 
facă. Toți și-au adaptat însă mesajele și au abandonat 
creativitatea în comunicare, axându-se pe mesaje de 
încurajare, susținere, solidaritate. Dacă ne întoarcem la 
piramida lui Maslow, din comunicarea companiilor din 
retail și FMCG au dispărut mesajele sofisticate, acestea 
fiind înlocuite de mesaje de bază, ce conțineau sfaturi 
legate de igiena personală și cea a locuinței, păstrarea 
distanței sociale, purtarea măștii.
Brandurile din portofoliul multinaționalelor s-au regăsit 
pe poziții dominante, majoritatea refăcând o parte din 
campaniile din 2020 și amânând anumite acțiuni pentru 
2021. Cele care au reușit cu adevărat să fie aproape de 
clienți, la propriu și la figurat, au înregistrat cel mai 
mare avans, un bun exemplu în acest sens fiind Glovo și 
Bringo. O parte din shopperi au migrat de la brandurile 
premium la cele mainstream, iar alții, de la mainstream 

la primul preț, pe fondul reducerii bugetelor și al unui 
viitor asupra căruia planează posibilitatea unui nou 
lockdown dar și a unei crize economice. 
Pe fondul trendului de consum local, pentru companiile 
românești este un foarte bun moment să iasă în eviden-
ță și să dezvolte branduri solide, cu produse de calitate 
care să le genereze vizibilitate în rândul consumatorilor.

Canalul online facilitează abordarea directă  
a consumatorilor

Indubitabil, vedeta anului a fost comerțul online, care 
a avansat în 2020 cât în ultimii trei-patru ani la un loc. 
Conform unui studiu iSense din luna noiembrie, cele mai 
mari creșteri în comerțul online, ca urmare a schim-
bărilor de comportament pe fondul pandemiei, au fost 
înregistrate pe segmentul de catering/livrări de mânca-
re gătită (124%), respectiv FMCG (110%). Incidența plăților 
cu cardul a crescut cu 17% față de anul trecut, iar în 
topul magazinelor și aplicațiilor de cumpărături din ca-
tegoria FMCG se află Carrefour, Kaufland, eMAG, Bringo 
și Auchan. Rezultatele studiului sunt perfect explicabile, 
ținând cont că mulți shopperi evită magazinele fizice și 
transportul public din cauza aglomerației, iar livrările la 
ușă nu doar că sunt mai sigure, dar salvează și timpul 
petrecut în trafic. 
Probabil singurul trend din FMCG care nu a fost adoptat 
de piața locală a fost cel de direct-to-consumer, prin 
care lideri de piață din mai multe categorii s-au reori-
entat către abordarea directă a consumatorului. 
Pandemia a modificat comportamentul de shopping, 
mulți clienți îndreptându-se către magazinele online 
sau cumpărând produse alimentare sau de curățe-
nie engross, pentru stocare. În acest context, unele 
branduri au văzut o oportunitate în a se adresa direct 
clienților, prin propriul canal de vânzări online. Acesta 
era până acum o excepție, puține branduri adoptând 
această strategie. Nestlé a lansat în 2019 un magazin 
online internațional pentru brandul KitKat, în contextul 
în care Nespresso, primul brand din portofoliu care a 
deschis propriul magazine online, obținuse rezultate 
remarcabile. În luna mai a acestui an, Pepsi a lansat pe 
piața americană două magazine online, PantryShop.
com și Snacks.com, pe fondul majorării consumului de 
produse tip snacks. Un alt exemplu în acest sens este 
Heinz, care a venit în întâmpinarea consumatorilor 
din Marea Britanie cu platforma HeinzToHome.co.uk, 
unde cumpărătorii pot comanda pachete predefinite 
de produse. Motivele sunt cumva evidente: o astfel de 
platformă conferă independență față de retaileri și de 
media, generează cash în mod direct, dar mai ales per-
mite companiilor să obțină informații despre clienții lor 
și comportamentul lor de achiziție. Iar în aceste vremuri 
incerte, aceste date sunt neprețuite. ç

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

Carrefour 
Balotești

Cora 
Lujerului

Kaufland  
Barbu Văcărescu

Preţul la care s-a achiziţionat produsul
Produse alimentare de marcă

1 Făină de grâu Băneasa, categ. 000, pungă de hârtie 1 kg 3,90 3,90 3,89 3,99
2 Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă de hârtie 1 kg 2,45 2,55 2,65 2,55
3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie carton 1 l 5,40 5,35 5,55 5,35
4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, PET 1 l 5,95 5,89 5,89 6,19
5 Ouă free range Toneli 10 buc. 10,80 10,89 N/A N/A
6 Apă minerală necarbogazoasă Borsec, PET 2 l 2,55 2,55 2,57 2,55
7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 5,16 5,15 5,09 5,09
8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l N/A 1,79 2,39 2,15
9 Cafea măcinată Jacobs Kronung Alintaroma verde 250 g 11,30 11,29 10,45 11,49

10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 0,94 0,95 0,97
0,89 (prețul în 
afara promoției 
0,99 lei)

11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 3,65 4,59 3,68 3,69
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,20 7,25 7,29 7,29
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,35 6,15 6,29 6,45
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g 4,55 N/A 4,49 4,59

Produse nealimentare de marcă

1 Pastă de dinți Colgate Maximum Cavity Protection 125 ml sau 75 
+50 ml gratis 7,25 7,45 7,49 7,49

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 2,80 2,89 2,99 2,89
3 Șampon Head&Shoulders Classic Clean / 2 in 1 Classic Action 400 ml 22,25 23,88 26,29 22,49
4 Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 straturi, Piersică sau Mușețel 10 sau 8+2 role 18,90 17,05 18,99 18,95
5 Detergent capsule Ariel Mountain Spring/ Color3in1 15 buc. 20,80 20,90 26,09 19,49
6 Detergent de vase Fairy Lemon/Apple 450 ml 4,90 4,49 4,99 4,49

Nr. Elementele urmărite Auchan Iuliu Maniu Carrefour Balotești Cora Lujerului Kaufland Barbu Văcărescu
1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazin 19:15 - 19:44 18:33 - 19:06 19:47 - 20:10 19:05 - 19:52
2 Total minute petrecute în magazin la cumpărături 29 33 23 47

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

4 Nivelul curățeniei în magazin Curat Parțial curat Curat Parțial curat
5 Nivelul de mercantizare al magazinului Bun Bun Bun Bun
6 Câte case de marcat are magazinul? 34 22 58 23
7 Câte case de marcat erau deschise? 16 3 20 14

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

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 19:39 - 19:44 19:00 - 19:06 20:05 - 20:09 19:46 - 19:52
11 Total minute petrecute la casa de marcat 5 6 4 6
12 Casierul a salutat cumpărătorul? Nu Da Da Nu

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 
Promenada

Mega Image 
Barbu Văcărescu

MyAuchan 
Rezervelor

Profi Popești 
Leordeni

Preţul la care s-a achiziţionat produsul
Produse alimentare de marcă

1 Făină de grâu Băneasa, categ. 000, pungă de hârtie 1 kg 4,00 3,49 3,95 N/A
2 Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă de hârtie 1 kg 2,67 2,67 2,70 2,79
3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie carton 1 l 5,85 5,63 5,75 5,65
4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, PET 1 l 7,01 7,01 6,80 N/A
5 Ouă free range Toneli 10 buc, 10,89 N/A 13,50 N/A
6 Apă minerală necarbogazoasă Borsec, PET 2 l 2,50 2,52 2,55 N/A
7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 5,15 5,12 N/A 5,09

8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l 1,79 (prețul în afara 
promoției 2,39 lei) 2,19 2,10 N/A

9 Cafea măcinată Jacobs Kronung Alintaroma verde 250 g 11,36 11,36 11,30 11,49
10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 1,00 0,99 0,97 0,89
11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 4,59 4,50 4,60 3,69
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,33 7,33 7,30 8,09
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,45 6,45 6,40 N/A
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g 4,69 4,79 N/A 4,55

Produse nealimentare de marcă

1 Pastă de dinți Colgate Maximum Cavity Protection 125 ml sau 75 
+50 ml gratis 7,49 7,49 8,15 7,49

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 3,19 N/A N/A 2,89

3 Șampon Head&Shoulders Classic Clean /  
2in1 Classic Action 400 ml N/A 30,19 N/A 23,99

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

10 sau 8+2 
role 17,05 19,93 N/A N/A

5 Detergent capsule Ariel Mountain Spring/ Color3in1 15 buc, 19,73 24,64 23,30 N/A
6 Detergent de vase Fairy Lemon/Apple 450 ml 4,95 4,96 5,50 N/A

Nr. Elementele urmărite Market 
Promenada

Mega Image 
Barbu Văcărescu

MyAuchan 
Rezervelor

Profi  
Popești Leordeni

1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazin 18:55 - 19:25 19:20 - 19:52 19:00 - 19:11 19:45 - 20:15
2 Total minute petrecute în magazin la cumpărături 30 32 11 30

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

4 Nivelul curățeniei în magazin Curat Parțial curat Curat Parțial curat
5 Nivelul de mercantizare al magazinului Bun Bun Insuficient Insuficient
6 Câte case de marcat are magazinul? 10 13 8 5
7 Câte case de marcat erau deschise? 7 3 4 2

8 Câte coșuri de cumpărături erau la coadă  
înaintea voastră? 3 1 1 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 19:48 - 19:52 19:09 - 19:11 20:11 - 20:15
11 Total minute petrecute la casa de marcat 5 4 2 4
12 Casierul a salutat cumpărătorul? Da Da Nu Da
13 Casierul a ajutat la împachetarea produselor în pungi? Nu Da Nu Nu
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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

Cash&Carry
Nr. Produs Cantitate Metro Pallady Selgros Băneasa

Preţul la care s-a 
achiziţionat produsul Unităţi Metro Preţul la care s-a 

achiziţionat produsul Unităţi Selgros

Produse alimentare de marcă ambalare cantitate ambalare cantitate

1 Făină de grâu Băneasa, categ. 000, 
pungă de hârtie 1 kg 3,89 Bax  6 4,05 Bax 6

2 Zahăr Mărgăritar Cristal,  
pungă de hârtie 1 kg 2,69 Bax 10 2,62 Bucată 1

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

4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, 
PET 1 l 6,07 Bax 6 5,87 Bax 6

5 Ouă free range Toneli 10 buc. 9,37 Bucată 1 11,66 Bucată 1

6 Apă minerală necarbogazoasă 
Borsec, PET 2 l 2,50 Bax 6 2,50 Bax 6

7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, 
PET 2 l 4,56 Bax 6 4,57 Bax 6

8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l 1,99 Bax 12 2,17 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 Bucată 1 0,93 Bucată 1

11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 3,70 Pachet 3 3,94 Bucată 1
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,26 Bucată 1 7,26 Bucată 1
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g N/A 7,49 Bucată 1
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 24,19 Bucată 1

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

10 sau 8+2 
role N/A 17,05 Bucată 1

5 Detergent capsule Ariel Mountain 
Spring/ Color3in1 15 buc. 25,37 Bucată 1 19,79 Bucată 1

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

Nr. Elementele urmărite Metro Pallady Selgros Băneasa
1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazin 19:00 - 19:30 18:15 - 18:47
2 Total minute petrecute în magazin la cumpărături 30 32

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

4 Nivelul de curățenie 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 3

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

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

10 Intervalul orar petrecut la casa de marcat 19:25- 19:30 18:42 - 18:47
11 Total minute petrecute la casa de marcat 5 5
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 noiembrie 2020

Online
Nr. Produs Cantitate carrefour.ro/Bringo cora.ro mega-image.ro

Preţul la care s-a achiziţionat produsul
Produse alimentare de marcă

1 Făină de grâu Băneasa, categ. 000, pungă de hârtie 1 kg 3,90 3,89 3,49
2 Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă de hârtie 1 kg 2,55 2,65 2,67
3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie carton 1 l 5,35 5,55 N/A
4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, PET 1 l 5,95 5,89 7,01
5 Ouă free range Toneli 10 buc. 10,89 N/A N/A
6 Apă minerală necarbogazoasă Borsec, PET 2 l 2,55 2,57 2,52
7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 5,15 5,09 5,12

8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l 1,79 (prețul în afara 
promoției 2,39 lei) 2,39 2,19

9 Cafea măcinată Jacobs Kronung Alintaroma verde 250 g 11,29 10,45 11,36
10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 0,95 0,97 0,99
11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 4,59 3,68 4,50
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,20 7,29 N/A
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,35 6,29 N/A
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g 4,60 N/A 4,81

Produse nealimentare de marcă

1 Pastă de dinți Colgate Maximum Cavity Protection 125 ml sau 75 
+50 ml gratis 7,25 7,49 7,49

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 2,86 2,99 2,90
3 Șampon Head&Shoulders Classic Clean / 2 in 1 Classic Action 400 ml 23,88 26,49 30,19

4 Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 straturi, Piersică sau Mușețel 10 sau 8+2 role 17,05 (prețul în afara 
promoției 18,99 lei) 19,29 19,93

5 Detergent capsule Ariel Mountain Spring/ Color3in1 15 buc. 20,90 26,09 24,64
6 Detergent de vase Fairy Lemon/Apple 450 ml 4,49 5,39 4,96

Cost transport 20,00 15,00 20,00
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - fără transport 149,54 144,45 134,77
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - cu transport 169,54 159,45 154,77

Nr. Elemente urmărite carrefour-online.ro/Bringo cora.ro mega-image.ro
1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazinul online 10:40 - 10:55 11:00 - 11:05 11:10 - 11:18
2 Total minute petrecute pe site la cumpărături 15 5 8
3 Interval orar petrecut pentru finalizarea comenzii 10:55 - 11:00 11:07 - 11:10 11:18 - 11:22
4 Total minute petrecute pentru finalizarea comenzii 5 3 4
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Promoții/Campanii/Lansări

Campanie promoțională de la Rama
Aquila, unic importator și distribuitor în România al 
produselor companiei Upfield, organizează împreună 
cu agenția Just Snap o campanie promoțională la nivel 
național pentru produsele Rama, oferind consuma-
torilor șansa de a câștiga vouchere eMAG în valoare 
de 300 lei sau marele premiu, 5.000 lei. Pentru a se 
înscrie în campanie, participanții trebuie să cumpere 
trei produse din gama Rama și să înregistreze bonul 
fiscal până la data de 20 decembrie pe site-ul  
ramapromo.ro. Noutatea vine din utilizarea tehnologiei 

JustSnap, pe bază de Machine Learning, care pune la dispoziția companiilor 
un Hub de Validare digitală a campaniilor precum și un Consumer Journey 
total digitalizat din momentul înscrierii bonului și până la premierea finală. 
După validare, câștigătorii intră imediat în posesia e-voucherului, prin 
intermediul adresei de e-mail. Astfel, sunt minimizate costurile de logistică 
și, în același timp, prin rapoartele primite se monitorizează în timp real 
KPI-i campaniei și se pot face ajustări strategice și de implementare. 

Unilever lansează noua colecție de seturi cadou 
dedicate sărbătorilor

Unilever lansează noua colecție de seturi cadou 
dedicate sărbătorilor de iarnă, sub mesajele 
„Dăruiește frumusețe”, respectiv „Dăruiește 
îngrijire pentru un + de putere”. Prin intermediul 
acestei campanii consumatorii sunt invitați să 
fie mai aproape de cei dragi și să le ofere răsfă-
țul de care se pot bucura la ei acasă, cu ajuto-
rul seturilor de cadou Dove și Dove Men+Care. 
Portofoliul extins de seturi cadou oferă consu-
matorilor libertatea de a alege seturi complete 
formate din două până la cinci produse, amba-

late în cutii de carton sustenabile sau într-o geantă elegantă și practică. 
Seturile sunt formate atât din produsele consacrate, cât și din inovațiile 
inspirate din ritualurile de frumusețe ale femeilor din întreaga lume. 
Prețurile recomandate se încadrează între 16,56 și 63,67 lei.

Campanie de Crăciun 
de la Coca-Cola

Coca-Cola România a lansat o 
nouă campanie construită în jurul 
unui spot de sezon, cu sloganul 
„Crăciunul acesta, oferă ceva ce 
numai tu poți dărui”. Campania din 
acest an, care marchează și 100 de 
ani de când Coca-Cola a creat pri-
ma sa comunicare publicitară de 
sărbători, subliniază faptul că ade-
vărata magie a Crăciunului este 
aceea ca fiecare să se reconecteze 
cu sine însuși și cu cei apropiați. 
În plus, consumatorii pot câștiga 
premii de sezon, prin intermediul 
aplicației Coke App, după scanarea 
codului QR de pe dozele sau sti-
clele de Coca-Cola, ediție specială 
de Crăciun, în perioada 19 noiem-
brie - 31 decembrie.

Artesana International, producă-
torul lactatelor 100% românești 
Artesana, a început livrarea pro-
duselor cu noile etichete în lan-
țurile mari de retail din România. 
Campania de reînnoire a identită-
ții vizuale a fost realizată printr-un 
proiect de consultanță internațio-
nală cofinanțat de BERD. Pe lângă 
noua identitate, care reprezintă 
primul pas din noua strategie 
Artesana, proiectul vizează relan-
sarea și repoziționarea companiei 
prin cercetări de piață, corporate 
branding, redesignul etichetelor, 
precum și definirea unei strategii 
integrate de trade, de brand și de 
produs, pentru următorii ani.

Artesana are o nouă 
identitate vizuală

Orkla Foods România intră pe segmentul 
produselor plant based

Orkla Foods România, parte a grupului 
norvegian Orkla, a lansat pe piața locală 
brandul Naturli'. Prin această mișcare, 
producătorul intră pe piața produselor 
din plante, un segment aflat pe o pantă 
ascendentă în ultima perioadă.
Portofoliul Naturli' disponibil pe piața 
locală cuprinde 17 produse: 3 tartinabi-
le (Naturli’ Vegan Spreadable, Naturli’ 

Vegan Block și Naturli’ Fruitable), 6 alternative vegetale pentru lapte (din 
migdale, din migdale neînduclit, din ovăz, din orez, din soia și Barista), 2 
pizza vegane (Naturli’ Capriciossa și Naturli’ Mexicana) și 6 produse în zona 
de alternative vegetale pentru carne (burgeri vegetali, tocată vegetală, to-
cată vegetală modelabilă, schnitzel vegetal, falafel și chifteluțe vegetale). 
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Strategii de piață

În ciuda pandemiei și a blocajului privind consumul în afara casei, businessul 
Ursus Breweries, cel mai mare producător de bere de pe piața din România, a 
finalizat în acest an investiții de peste 30 de milioane de euro. Marek Dvorak, 
Vicepreședintele de Marketing în cadrul Ursus Breweries, a vorbit într-un 
interviu acordat Progresiv despre provocările acestui an, dar și despre 
oportunitățile de creștere pe care le vede pentru 2021. De Simona Popa.

„Piețele se vor întoarce la creștere 
în a doua parte a anului viitor”

După un 2019 cu rezultate record, cum arată 
cifrele pentru 2020 în contextul pandemiei? 

Am resimțit impactul pandemiei COVID-19. Cu toate 
acestea, din cauza contextului în continuă schimbare, 
este destul de dificil de prezis cum vor arăta cifrele la 
final de an. Merită să ne reamintim că există industrii 
care au mult mai mult de suferit, așa că mă aștept ca 
rezultatele să ne permită să ne concentrăm pe 2021 și 
să ne pregătim pentru schimbări pozitive. Am înregistrat 
creștere cu două cifre cu mărcile noastre super-premium 
– Peroni și Pilsner Urquell. De asemenea, ne-am menți-
nut poziția de lider în segmentele Premium, Mainstream 
și Economic, cu Ursus, Timișoreana și Ciucaș. În segmen-
tul de produse fără alcool, care are o evoluție rapidă, 

ne-am consolidat semnificativ poziția, odată cu lansarea 
Timișoreana fără alcool, și ne-am reiterat poziția de lider 
printr-o creștere solidă cu două cifre cu Ursus Cooler. 

A fost nevoie să regândiți complet scenarii de 
business pentru a limita efectele pandemiei?
Darwin a spus că „nu supraviețuiesc speciile cele mai 
puternice, nici cele mai inteligente, ci cele mai ușor 
adaptabile.” Și a avut dreptate. Îi admir pe colegii din 
Ursus Breweries deoarece au reușit să se adapteze foar-
te rapid. Oamenii sunt forța motrice a afacerii noastre, 
tocmai de aceea prioritatea noastră a fost aceea de a 
asigura sănătatea și siguranța acestora. Și, atunci când 
vorbesc despre oameni, nu mă refer doar la angajați, dar 
și la partenerii de afaceri și la cei care consumă produ-
sele noastre. Contextul ne-a arătat că strategia noastră 
funcționează în ciuda pandemiei. Am avut prioritar în 
minte și asigurarea continuității afacerii și ducerea la 
bun sfârșit a planurilor noastre. O schimbare radicală ar 
fi fost cel mai rău lucru pe care l-am fi putut face în ceea 
ce privește businessul într-o astfel de situație. Desigur, 
unele părți ale afacerii noastre au avut nevoie de o nouă 
abordare, în special cele legate de HoReCa.  

Care este impactul pe care l-a avut blocarea 
sectorului HoReCa asupra businessului?
Ne-am concentrat eforturile către sectoarele care au 
continuat să funcționeze și unde am putut să ne comer-
cializăm produsele. În același timp, ne-am dorit să îi 
sprijinim pe partenerii noștri din sectorul HoReCa, prin 
diverse măsuri. Printre ele se numără preluarea stocuri-
lor care nu au fost vândute, precum și sprijinul financiar 
oferit partenerilor noștri din acest sector. Așa cum era 
de așteptat, trecerea la consumul de acasă a fost una 
organică. Ca atare, alături de Asociația Berarii României, 
am sprijinit sectorul HoReCa prin promovarea online a 
încrederii în acest sector și a continuării comenzilor în 
sistem take-away. 
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Ați adaptat strategia de comunicarea la 
schimbările generate de pandemie? A fost 
nevoie de ajustări?
Nu toate mărcile noastre sunt potrivite pentru a construi 
un răspuns în vremuri de pandemie. Prin urmare, am 
avut o nouă abordare în comunicare în ceea ce privește 
mărcile care au avut potențialul de a adăuga valoare. Cu 
Timișoreana am avut un parteneriat împreună cu Crucea 
Roșie Română. Am fost încântat că prin inițiativa noas-
tră, #separațidarîmpreună, am strâns, din donațiile ro-
mânilor, peste 200.000 de lei în primul val al pandemiei. 
Această sumă, împreună cu donația Timișoreana de un 
milion de lei, s-a dus către achiziționarea de echipamen-
te medicale. Ne-am gândit, de asemenea, la persoanele 
care au fost nevoite să își serbeze ziua de naștere în izo-
lare, în perioada de carantină din prima parte a anului, 
și, împreună cu Ursus, i-am ajutat să aibă parte de o zi 
specială, în ciuda contextului. Ne-am bucurat să vedem 
că aproape 1.500 de prieteni au urcat urări pe platforma 
Ursus – Epic Birthday pentru 900 de sărbătoriți. 
 
Cum a arătat inițial bugetul de investiții pentru 
2020 și cum a fost ajustat pe parcursul  
acestui an?
Așa cum am menționat deja, suntem bucuroși de faptul 
că strategia noastră funcționează chiar și în contextul 
generat de pandemie. Acest lucru îmi dă încredere că 
planurile noastre de investiții vor aduce rezultatele pe 
care le așteptăm. În 2020 acestea se ridică la peste 30 
de milioane de euro. Agenda noastră de inovații a avut 
nevoie de investiții semnificative. Printre acestea, pot să 
enumăr extinderea capacității fabricii noastre de bere 
de la Brașov, deschiderea unui nou depozit în proximi-
tatea fabricii de bere de la Buzău, a cărui activitate va 
fi dedicată gestionării ambalajelor aferente fabricii de 
bere locale, și construirea unei noi berării artizanale la 
Cluj – Bârlog. 

Care sunt cele mai importante modificări în 
comportamentul de consum identificate de Ursus?
Am observat câteva trenduri – primul ar fi că oamenii 
s-au îndreptat către ambalajele de unică folosință și au 
fost mai preocupați de valoarea pe care o primesc în 
urma achiziției. În al doilea rând, am observat o accele-
rare a creșterii în comerțul modern, în detrimentul celui 
tradițional. Și nu în ultimul rând, unele trenduri pe care 
le-am identificat în 2019 au continuat și anul acesta, de 
exemplu creșterea segmentului de bere fără alcool sau 
a mixurilor de bere fără alcool și suc. Considerăm că, în 
România, consumatorii de bere vor fi atrași din ce în ce 
mai mult de beri diferite de lager-ul obișnuit. Ca atare, 
am lansat o gamă de specialități, în care am inclus lager 
nepasteurizat (Ursus Retro Carpatin), bere brună (Ursus 
Black Grizzly) și noul Pale Ale (Ursus Pale Ale Panda). 
Deși am avut câteva obstacole în timpul lansării, primele 
indicații și răspunsuri din partea consumatorilor și a 
partenerilor noștri comerciali sunt foarte promițătoare.

Aveți și alte lansări programate sau, din contră, 
a fost nevoie să amânați astfel de proiecte din 
cauza contextului actual?
Mă bucur că nu am fost nevoiți să amânăm niciuna 
dintre lansările noastre de anul acesta. De fapt, agenda 
noastră de inovație a fost mai aglomerată decât în 2019, 
în ciuda pandemiei COVID-19. Echipele noastre au reușit 
să relanseze marca Timișoreana, cu un nou ambalaj și 
cu un produs excelent fără alcool. Am lansat gama de 
specialități Ursus specii, în noi ambalaje. Am extins, de 
asemenea, portofoliul de mixuri de bere fără alcool și 
suc cu două noi arome, Cireșe și Grepfrut. Și nu în ulti-
mul rând, echipa noastră de la Cluj a reușit să deschidă 
berăria artizanală Bârlog. 

Ce oportunități de creștere vedeți pe piața din 
România, fiind vorba de a șaptea piață de bere 
din Europa?
Consumatorii de bere români sunt atrași de berea lager 
importată. Cred că acest trend va continua. Oamenii vor 
căuta varietate de gust din ce în ce mai mult, iar această 
varietate poate fi susținută de berile cu arome sau de 
specialitățile de bere. Probabil că oportunitatea cea mai 
mare vine din faptul că, din ce în ce mai mult, consu-
matorii fac alegeri gândindu-se la sănătate și, ca atare, 
berile cu conținut scăzut de alcool sau fără alcool se vor 
bucura de o creștere solidă. 

Ce previziuni aveți pentru finalul anului și care 
sunt estimările pentru viitorul apropiat?
Este dificil de prezis care vor fi rezultatele din Q4. Sper 
însă ca situația să le permită oamenilor să petreacă săr-
bători de iarnă așa cum își doresc. Sper, unii dintre ei, 
cu berea noastră în frigider. Trendurile descrise, precum 
creșterea comerțului modern sau a comerțului online, 
vor acoperi, probabil, mare parte din cumpărăturile de 
sărbători. În ceea ce privește viitorul apropiat, tind să 
nu-i cred pe cei care vorbesc despre „noua normalita-
te”. Observând dezvoltarea României și nu numai, cred 
că piețele se vor întoarce la creștere în a doua parte a 
anului viitor. Cu o singură condiție: dacă ne comportăm 
responsabil și respectăm toate regulile pe care suntem 
rugați să le respectăm. ç

Strategii de piață

În ceea ce privește viitorul 
apropiat, tind să nu-i cred 
pe cei care vorbesc despre 
„noua normalitate”. Cred 
că piețele se vor întoarce 
la creștere în a doua parte 
a anului viitor.



42  |  Decembrie 2020

spune antreprenoarea din spatele businessului. Testul 
s-a transformat într-o afacere nouă pentru că în aprilie 
2019 a fost lansat brandul Sunday Bites și au fost puse 
bazele unei fabrici la Râmnicu Vâlcea. Producția de 
unturi oleaginoase a început în urma unei investiții care 
s-a ridicat în primă fază la zece mii de euro, bani care 
reprezentau dividendele obținute din Sunday Bagels and 
Coffee. Fondurile au fost folosite pentru amenajarea și 
echiparea spațiului de producție. În primă fază, Anca și 
Alex, partenerul ei de business, au produs doar două 

Pornit inițial anul trecut, Sunday Bites, un business care a plecat de la visul a 
doi antreprenori de a dezvolta produse naturale și neprocesate, „hand made”, 
a căpătat o nouă dimensiune în plin moment de criză. Cu toate acestea, Anca 
Fîrtat și Alex Stoianovici, tinerii din spatele brandului, sunt încrezători în decizia 
luată, pentru 2021 având în plan dublarea gamei de produse și creșterea vânză-
rilor cu 400%. De Simona Popa.

Sunday Bites s-a născut, de fapt, ca o idee 
pornită din Sunday Bagels and Coffee și nu 
avea nimic în comun cu producția industrială. 
După cum îi spune și numele, totul a pornit de 
la o cafenea „veche de șase ani”, condusă de 

Anca Fîrtat, unde printre produsele vândute se regăsea 
și un bagel umplu cu unt de arahide și dulceață. „Untul 
de arahide îl făceam noi, «in house», doar din arahide 
coapte și atât. Pentru că am văzut că este apreciat de 
clienți, am hotărât să facem un test cu el în borcane”, 

Un business de 50.000 de euro din 
unturi oleaginoase, 100% naturale

Antreprenoriat
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tipuri de unt de arahide, produsul lor de început. Și 
deloc surprinzător pentru un business mic, ei se ocupau 
de producție, de ambalat, de etichetat și, nu în ultimul 
rând, asigurau livrările personal. Acest ultim aspect le-a 
creat celor doi o bază de clienți fideli pentru că reușeau 
să interacționeze direct cu partenerii de business și în 
acest fel să primească feedback în timp real. 
Ideea celor doi a prins rădăcini rapid, iar în fața unei 
cereri crescute de unturi oleaginoase, 100% naturale, 
fără zahăr adăugat, au decis să extindă sortimentația 
cu patru noi produse. Este vorba despre unt de caju, 
unt de migdale și curmale, unt de alune de pădure cu 
cacao și curmale, unt de alune de pădure cu miere, toate 
sub brandul Sunday Bites. Toate acestea se întâmplau 
în luna mai a acestui an, adică imediat după ieșirea 
României din starea de urgență impusă în contextul 
pandemiei. Extinderea producției nu era singurul pas 
curajos pe care fondatorii Sunday Bites îl făceau într-un 
an cu multe necunoscute cum este 2020. 

Relocarea, un pas important pentru  
extinderea producției

După mai puțin de un an și jumătate petrecut în fabrica 
de la Râmnicu Vâlcea, orașul natal al Ancăi, cei doi au 
decis să mute fabrica la Brașov și să crească capaci-
tatea de producție. „Amândoi ne doream mutarea în 
Brașov, revenirea în orașul natal al lui Alex. Decizia de 
a ne muta în Brașov a venit în momentul în care am 
realizat că nu mai puteam continua să facem drumul 
București – Râmnicu Vâlcea pentru producție, apoi din 
București pentru livrarea produselor către parteneri și 
în fiecare weekend la Brașov pentru căutarea unei case. 
Era mai simplu cu toate într-un singur loc”, povestește 
Anca. În luna august a acestui an, planul lor de relocare 
era încheiat: aveau și o locuință, și un spațiu adecvat 
de producție în Brașov. În acest moment, la nici doi ani 
de la demararea producției Sunday Bites, cei doi fabrică 
aproximativ o mie de borcane de unturi oleaginoase pe 
lună. Materia primă provine de la importatori con-
sacrați pentru că, deși caută constant materie primă 
de pe piața locală, Anca și Alex încă nu au pe nimeni 
în România care să le asigure cantitatea necesară 
de arahide, alune de pădure, migdale ori caju. „Avem 
nevoie de consecvență pentru că produsul nostru 
trebuie să fie același de fiecare dată”, completează Alex 
Stoianovici. Între cele mai căutate produse, dacă ar fi să 
facă un top, fondatorii Sunday Bites pun pe primul loc 
untul de migdale și curmale și untul de alune de pădure 
cu cacao și curmale. „Avem în plan lansarea unor noi 
sortimente în următoarele trei luni și urmează și o 
nouă rundă de investiții în fabrică, investițiile calculate 
pentru următoarele șase luni fiind de 20.000 de euro”, 
explică fondatorii Sunday Bites. 
Un lucru extrem de important pentru Anca și Alex este 
și ambalajul produselor lor. Din dorința de a fi priete-
noși cu mediul, ei au ales să folosească doar ambalaje 

din sticlă. „Este o provocare livrarea borcanelor prin 
curier pentru că există riscul spargerii pe traseu și, pe 
de altă parte, greutatea suplimentară a ambalajului care 
vine cu un extra cost. Însă preferăm să ne asumăm un 
cost suplimentar cât timp putem participa la reducerea 
ambalajelor din plastic”, sunt de părere Anca și Alex. De 
altfel, faptul că cei doi fac livrări personal în București 
se leagă și de aceste ambalaje. Recuperează borcanele 
de la magazinele partenere, le sterilizează și le rein-
troduc în producție. Ei folosesc același tip de ambalaj 
pentru toate canalele de vânzare – atât direct, pe site-ul 
propriu, cât și pentru băcănii, cafenele, prăvălii și alte 
magazine de specialitate, inclusiv pentru HoReCa. 

Listarea în retailul specializat 

Încă de la lansarea brandului Sunday Bites, cei doi 
antreprenori au listat produsele și în magazinul online. 
Asta pentru că, dacă ar fi să își descrie clienții, cei doi 
spun că aceștia sunt persoane tinere, familiarizate cu 
tehnologia, care acordă atenție alimentelor pe care le 
consumă, verifică eticheta și ingredientele folosite la 
producerea lor. „Sunt persoane care preferă produsele 
de calitate, locale, cât mai etice și cât mai puțin poluan-
te. 80% dintre clienții noștri sunt mămici care folosesc 
unturile produse de noi în alimentația întregii familii, 
dar mai ales a celor mici, ca hrană zilnică”, povestesc 
fondatorii Sunday Bites. 
Cât despre magazinele fizice, prima listare pentru 
Sunday Bites a fost într-o băcănie mică din Harman, 
Brașov. „Băcănia Magică este primul magazin partener 
pe care l-am avut. Ne-au listat acum un an și jumătate, 
încă de la lansarea brandului. Întâmplarea face ca noua 
noastră fabrică să fie la cinci case distanță de Băcănia 
Magică. Apoi a venit listarea în lanțul de Cooperative 
FruFru, 12 la acea dată, iar acest lucru s-a tradus printr-o 
expunere mult mai mare. Clienții au început să ne cu-
noască produsele și comenzile au crescut. Apoi, lucrurile 
au evoluat, numărul de parteneri băcănii a crescut sem-
nificativ în decursul unui an de existență”, completează 
Alex Stoianovici. Numai în București, pe lângă rețeaua 
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FruFru, produsele Sunday Bites se găsesc în alte 18 lo-
cații partenere, la care de adaugă una în Voluntari, două 
în Popești Leordeni, patru în Brașov, trei la Constanța, 
două la Cluj Napoca, trei la Iași, două la Pitești și câte 
una în Galați, Bacău, Sibiu și Baia Mare.
Dacă înainte de pandemie, resellerii asigurau aproxima-
tiv 90% din vânzările Sunday Bites, pandemia a înclinat 
balanța în favoarea online-ului. Revânzătorii reprezintă 
acum doar 50%, restul a fost preluat de online. Avantajul 
unei afaceri mici cum este cea condusă de Anca și Alex 
este dat tocmai de flexibilitate și de posibilitatea de a 
lua decizii rapid în funcție de evoluțiile din piață. Așa 
s-a întâmplat și în cazul magazinului online, platformă 
pe care cei doi au pus-o în acest an și la dispoziția altor 
producători locali. Au listat antreprenori care împart 
aceleași principii cu ei, cum ar fi produsele de calitate, 
grija față de mediu, folosirea exclusivă a ingredientelor 
naturale, așa că pe platforma Sunday Bites sunt dis-
ponibile produsele celor de la Primitiv Foods, Fructos, 
Din Eden, Chef Sosin, Bunicel ori Hambarul lu’ Eustache. 
„Încercăm să creștem procentul vânzărilor online în 
anticiparea unui alt lockdown, care ar putea duce la o 
scădere a vânzărilor în mediul fizic. Considerăm că este 
foarte importantă susținerea reciprocă și promovarea 
micilor branduri românești și încercăm să dăm o mână 
de ajutor acolo unde putem”, spun cei doi antreprenori.
Anca și Alex au asimilat experiența primului lockdown 
și, chiar dacă pentru ei a fost o perioadă de creștere, au 
învățat o lecție importantă din experiența partenerilor. 

„O parte dintre magazinele partenere au început să facă 
livrări în timpul pandemiei și astfel au rezolvat parțial 
problema vânzărilor, mai ales în perioada în care clienții 
nu au avut acces în magazine. Pentru cei care încă nu au 
opțiunea de livrare sau comanda online cu pick-up, s-a 
simțit o diminuarea a vânzărilor pe care sperăm să o re-
cuperăm în perioada sărbătorilor”, completează aceștia. 
În ceea ce privește relația cu marile magazine, unturile 
Sunday Bites nu sunt prezente în niciun lanț de super-
marketuri dintr-un motiv extrem de pragmatic: fondato-
rii nu iau în calcul un astfel de parteneriat până când nu 
vor crește capacitatea de producție. Știu că rulajele unui 
mare lanț de magazine sunt mult peste nivelul băcăni-
ilor și o potențială listare în acest moment nu ar mai 
garanta și stocul necesar magazinelor partenere. Însă 
creșterea producției și listarea în comerțul modern sunt 
mizele anului viitor.

Bilanțul anului 2020 

În primul an de la lansare, Sunday Bites a crescut gama 
de produse de la două la șase, iar vânzările lunare de la 
400 de borcane, la o mie de borcane în condițiile în care 
prețurile pentru produsele fabricate la Brașov pornesc 
de la 20 de lei. În 2019, an în care businessul a demarat 
începând cu luna aprilie, cifra de afaceri înregistrată de 
Sunday Bites a fost de 20.000 de euro, în timp ce profitul 
s-a ridicat la aproape 10.000 de euro. Tot profitul a fost 
reinvestit, la fel și dividendele pe care Anca le-a obținut 
din primul său business. Pentru acest an, estimările 
celor doi antreprenori indică o cifră de afaceri de 50.000 
de euro, avans pus în mare parte pe extinderea gamei de 
produse, dar și a evoluției pozitive a magazinului online. 
„Pentru 2021, sperăm să reușim dublarea gamei de 
produse și o creștere a vânzărilor cu 400%, atât prin 
intermediul site-ului nostru, cât și prin mărirea rețelei 
de parteneri fizici. Ne dorim o listare în cel puțin un lanț 
de supermarketuri sau hypermarketuri până la finalul 
anului 2021. Iar pentru magazinul online intenționăm să 
adunăm un număr cât mai mare de producători români 
care se încadrează în criteriile noastre de selecție, care 
să acopere nevoile de alimente zilnice ale cumpărători-
lor”, completează Anca Fîrtat și Alex Stoianovici. ç
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Pandemia și trendul de sănătos, factorii 
care au dezghețat vânzările de congelate

Cu o valoare estimată la 1 miliard de lei pentru consumul casnic, piața produselor 
congelate a devenit anul acesta mult mai atractivă pentru consumatori, printre 
factorii care au impulsionat vânzările numărându-se timpul mai mare petrecut 
acasă, incertitudinea legată de restricțiile impuse de autorități și mai ales durata 
de viață mai mare a produselor. În acest context, producătorii și retailerii au ocazia 
de a „sări” peste anumite etape și pot duce consumul local de produse congelate 
mai aproape de cel înregistrat în Vest. De Bogdan Angheluță.

Deloc suprinzător dacă punem în contextul 
pandemiei de Covid-19, categoria produse-
lor congelate (exceptând produsele dulci și 
înghețata) a crescut cu 24% valoric și cu 10% 
ca volum în perioada septembrie 2019 -  

august 2020 față de perioada similară din 2018-2019, potri-
vit datelor Nielsen Retail Audit. Cele mai bune performan-
țe au fost raportate de legumele și mixurile de legume 
(+26% ca valoare, +16% ca volum), segment care deține un 
sfert din piață ca valoare și aproape o treime ca volum. 
Carnea congelată și peștele/fructele de mare ocupă urmă-
toarele două poziții, ambele cu evoluții pozitive. Cea mai 
importantă creștere a fost însă marcată de pizza congela-
tă, cu un plus de 39% ca valoare și de 35% ca volum. 
Evoluțiile bune raportate la nivel de categorie sunt 
confirmate și de datele GfK Consumer Panel & Services. 
Astfel, 94% dintre gospodăriile din România au cumpă-
rat produse congelate în ultimele 9 luni, cu o frecvență 
de aproximativ 12 ori în perioada analizată, frecvență în 
ușoară creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului 
trecut. Cât despre performanța pe segmente de pro-
duse, creșteri valorice de două cifre s-au înregistrat în 

aproape toate categoriile, cele mai bune rezultate fiind 
raportate de fructe congelate, patiserie congelată, fruc-
te de mare, mâncare semipreparată, carne de porc, vită 
și oaie (fără pasăre). La polul opus se situează pâinea și 
carnea de pasăre, acestea fiind singurele categorii care 
au înregistrat scăderi valorice. 

Legumele congelate, un segment dominant

Categoria cu cea mai mare incidență, legumele con-
gelate, beneficiază și ea de ceea ce denumim generic 
„trendul de sănătos”. Consumatorii români sunt din ce 
în ce mai conștienți că o alimentație sănătoasă are la 
bază legumele, fructele, leguminoasele și cerealele. 
„Acest trend se putea observa atât înainte de COVID-19, 
iar acum se reflectă și în categoria de legume congela-
te”, susține Monica Roșu, Commercial Director România, 
Bulgaria și Moldova & Marketing Director South-Eastern 
Europe & Caucasus, Bonduelle Central Europe. 
Bonduelle, unul dintre cei mai importanți jucători din ca-
tegorie, a înregistrat creșteri semnificative în categoria 
de legume congelate, bifând un plus de aproximativ 15% 

Analiză
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în perioada ianuarie-septembrie 2020 versus aceeași pe-
rioadă din 2019. În luna martie, când se declara pandemia, 
creșterea a fost chiar dublă, produsele cu cea mai bună 
performanță fiind monolegumele din gama Vapeur.
Pentru Agrirom, parte a Aquila, perioada pandemiei a 
adus multe provocări, creând un context imprevizibil, 
la care compania a trebuit să se adapteze din mers. 
„Restricțiile din această perioadă au afectat foarte mult in-
dustria HoReCa, unde am înregistrat scăderi de 46% versus 
anul trecut. În modern trade însă, vânzările sunt cu peste 
12% mai mari, cele mai mari creșteri fiind raportate de ca-
tegoriile de semipreparate și legume congelate”, precizează 
Jean Gherman, Director Comercial Agrirom. Chiar dacă vor-
bim despre rezultate pozitive, managerul punctează faptul 
că produsele ambientale au avut o evoluție mai bună prin 
comparație cu categoria de congelate (o diferență de 4%). 
Marathon Distribution Group este o companie de dis-
tribuție care are un portofoliu foarte variat, dar în 2020 
cu precădere focusul a fost către creșterea sortimen-
tației de produse congelate. „Ne putem lăuda cu câteva 
parteneriate concretizate anul acesta: Smithfield cu o 
gamă de produse inovative pentru piața din România, 
Frigorifer (deținătorul brandului Casa Țărănească), dar 
și alte branduri din Europa”, spune Marius Poteraș, 
Director Național Retail, Marathon Distribution Group. 
Gamele de produse care în 2020 au înregistrat perfor-
manțe notabile sunt cartofii congelați și specialitățile 
din cartofi congelați, legumele, carnea, semipreparatele 
și patiseria congelată.
Vânzări în creștere a raportat și Agrosprint, compania care 
comercializează produse sub brandul cu același nume. În 
retail, producătorul a înregistrat o creștere „normală” de 
7-8%, în timp ce HoReCa a scăzut cu 30%. „Nivelul de per-
formanță a produselor nu s-a modificat în ceea ce priveș-
te retailul, adică produsele «tractor» au rămas aceleași. 
În HoReCa însă, vânzarea produselor este haotică, ceea ce 
face dificilă o prognoză pe termen mediu”, susține Ernest 
Felvinczi-Oprea, Sales Manager al companiei.
Deși cei mai importanți cinci jucători pe piața legume-
lor congelate, Agrirom, Agrosprint, Bonduelle, Halvest 

Holding și Macromex, dețin o cotă de piață valorică de 
54%, categoria lasă loc și unor jucători noi. Iar cea mai 
recentă investiție vine de la Unilever, care a lansat re-
cent o serie de produse congelate sub brandul Delikat, 
nume cu o mare recunoaștere pe piața locală. Astfel, 
producătorul își extinde portofoliul în categoria pe 
care a intrat odată cu preluarea brandului Bonanza de 
la Betty Ice. În prezent, portofoliul constă în 5 sorti-
mente de legume congelate, dar Unilever are în vedere 
extinderea acestui sortiment tot cu produse din sfera 
legumelor congelate. Gama Delikat conține mazăre, 
fasole verde, fasole galbenă, un mix pentru ciorbă și 
un mix pentru tigaie. Toate au un gramaj de 400 de 
grame, iar mazărea este oferită și la gramajul de 900 de 
grame. „Am creionat acest portofoliu pentru toți con-
sumatorii de legume congelate, indiferent dacă aceștia 
obișnuiesc să cumpere din retailul modern sau din cel 
tradițional. Targetăm astfel întreaga piață cu produsele 
noastre”, spun cei de la Unilever.

Ready-meals, creștere semnificativă în categorie

„Dacă anul 2020 a debutat relativ normal, conform aștep-
tărilor în primele 2 luni, începând cu luna martie cererea 
și vânzarea de produse congelate efectiv a explodat”, 
notează Camelia Manoil, Senior Brand Manager Edenia, 
gamă comercializată de Macromex. Astfel, explică ea, în 
primele 9 luni ale anului 2020, brandul Edenia a înregis-
trat o creștere de 35% față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Cele mai accentuate creșteri au fost în zona de le-
gume congelate, fructe pentru smoothie și semipreparate. 
Semipreparatele au avut cea mai mare dinamică și pen-
tru Frosta, spune Radu Șova, Country Manager Europa 
de Sud. Mai mult, produsele nou lansate au fost foarte 
bine primite de către consumatori, iar distribuția critică 
a fost atinsă în timp record. „Este foarte interesantă și 
creșterea pe semipreparatele din pește, gama noastră 
fanion, în condițiile în care piața peștelui congelat este 
în scădere. Pe de altă parte, obiceiurile de consum nu au 
suferit mari schimbări în interiorul categoriei, dar totuși 
este de remarcat creșterea ponderii produselor semi-
preparate sau cu valoare adăugată în detrimentul celor 
simple”, spune Șova. 
Și în cazul Maresi Foodbroker, produsele congelate au 
înregistrat creșteri mari în primele nouă luni ale anului 
2020. „Congelatele au avut avantajul de a se afla la 
intersecția trendurilor care au marcat această perioadă: 
preocuparea pentru o alimentație sănătoasă, creșterea 
nevoii de a găti acasă și, odată cu aceasta, și trendul de 
a încerca rețete noi și termenul de valabilitate mare", 
explică Liliana Bock, Marketing Manager al companiei. În 
ceea ce privește produsele cu performanțe peste medie, 
ea menționează legumele bio și ready-meal-urile. „Nu aș 
neglija aici ready-meal-urile congelate vegane care vin 
și ele să ofere soluții vegetarienilor, veganilor, flexitarie-
nilor sau pur și simplu celor care doresc să reducă într-o 
oarecare măsură consumul de carne.”

Analiză

Evoluție produse congelate (non-sweet)

Valoare Volum
Total România 24% 10%
Hypermarket 13% -1%
Supermarket 23% 10%
Discounter 36% 21%
Traditional trade 30% 15%

Importanța canalelor de vânzare 
Valoare Volum

Hypermarketuri 30% 30%
Supermarketuri 19% 16%
Discounteri 20% 22%
Traditional trade 31% 32%

Sursa:





50  |  Decembrie 2020

Pizza congelată, căutată de tot mai  
mulți consumatori

Criza sanitară cauzată de COVID-19 a avut un impact 
profund asupra economiilor și a obiceiurilor de con-
sum, este de părere Raluca Pârvu, Product Manager, Dr. 
Oetker România. „În ultimele 9 luni consumatorul și-a 
redefinit și adaptat rutina zilnică, iar siguranța a devenit 
cuvântul principal. Produsele congelate oferă siguran-
ța calității și păstrarea nutrienților, pizza congelată 
este un astfel de produs. Astfel, categoria a atras mai 
mulți cumpărători, însă creșterea volumului provine în 
principal din cantitățile mai mari cumpărate la fiecare 
achiziție, pizza congelată fiind, de asemenea, un produs 
convenabil din punct de vedere preț și timp de prepara-
re”, precizează aceasta. 
Potrivit Ralucăi Pârvu, piața pizzei congelate a urmat 
cursul schimbărilor din FMCG în primele 9 luni ale aces-
tui an, vânzările înregistrând creșteri de 31%. Vânzările 
Dr. Oetker din categorie au înregistrat creșteri semnifi-
cative pe toate cele trei sub-branduri cu care activează: 
Ristorante, Guseppe și Feliciana.

Rezultate bune și pentru retaileri

În ceea ce privește performanța în retail, Kaufland a 
înregistrat creșteri semnificative pe categoria congelate, 
în special pe legume, fructe, semipreparate, produse 
de patiserie și pește, mai ales la debutul perioadei de 
pandemie. „Fără să mai menționăm de creșterile semni-
ficative pe categorie, am remarcat valori ușor oscilante, 
comparativ cu 2019/2018 în ce privește cartofii congelați 

tăiați preprăjiți, care erau preferați de clienți în con-
diții normale, prin prisma timpului mult mai scurt de 
pregătire”, explică Valer Hancaș, Director Comunicare și 
Corporate Affairs Kaufland România.
„Cu toate acestea, unul dintre obiectivele principale din 
această perioadă atipică, în special la începutul pandemiei 
(martie 2020) a fost să asigurăm prezența produselor în nu-
măr cât mai mare la rafturi”, mai precizează reprezentantul 
Kaufland. Chiar dacă retailerul german a înregistrat o perfor-
manță bună, segmentul de hypermarket este singurul canal 
care a înregistrat o scădere a volumelor (-1%). În termeni 
valorici însă, vorbim despre un plus de 13%, potrivit datelor 
de retail audit Nielsen. Cea mai mare creștere, atât ca valoa-
re (36%), cât și ca volum (21%) a fost înregistrată de discoun-
teri, poziția a doua fiind ocupată de comerțul tradițional, 
care a înregistrat plusuri de 30% ca valoare și 15% ca volum. 
Supermarketurile au crescut, de asemenea, ca importanță, 
cu un avans de 23% ca valoare și 10% ca volum. 

Spațiul, cheia succesului în retailul modern

Produsele Maresi Foodbroker se vând în proporție de 
peste 90% în canalele de modern trade, atât cele pre-
mium, cât și produsele de nișă, afirmă Liliana Bock. „Din 
păcate, spațiul restrâns din retailul independent și chiar 
din magazinele de proximitate ale modern trade nu 
permit o expunere pentru o varietate mare de produse, 
și atunci produsele noastre nu se regăsesc în aceste 
magazine. Deși eu cred că este tot mai important să ne 
întoarcem la consumator și să vedem care îi sunt lui 
nevoile și preferințele atunci când cumpără și segmen-
tarea să fie făcută mai degrabă pe o astfel de bază. 
Pentru că o persoană care cumpără din magazinul de 
proximitate caută un produs ready-to-cook și nu neapă-
rat mazăre congelată, chiar dacă aceasta din urmă este 
cea mai vândută legumă congelată, dar cu certitudine 
ea nu ii rezolvă nevoia unei cine complete și rapide”, 
consideră reprezentanta Maresi Foodbrocker.
Marius Poteraș (Marathon) spune că, în ultimii ani, pon-
derea dintre modern trade și traditional trade s-a definit 
și stabilizat la o paritate de 70/30, cu mici diferențe pe 
anumite categorii. „Pe de altă parte, în modern trade 
creșterea private label versus branduri continuă să se 
afirme, și nu doar în cazul hard discounterilor. Asta vine 
și din faptul că exigențele de calitate impuse de retaileri 
pentru produsele marcă proprie au crescut în ultimii ani 
și percepția consumatorului s-a schimbat mult în bine 
legat de mărcile proprii.” Vânzările în diverse formate 
de magazine sunt strâns legate de disponibilitatea și 
vizibilitatea la raft, spune și Camelia Manoil (Edenia). 
„Din acest punct de vedere, modern trade se detașează 
ca volume comparativ cu traditional trade unde găsim în 
general un spațiu mai limitat alocat produselor con-
gelate și în care sortimentația se rezumă la produsele 
consacrate și cu rulaj mare. Având în vedere faptul că 
piața produselor congelate răspunde unor nevoi actuale 
și trenduri reale, penetrarea și dezvoltarea categoriei 

Analiză

Evoluția pe categorii (MAT aug. 20 vs. anterior)
Valoare Volum

Produse congelate (non-sweet) 24% 10%
Legume/Salate 26% 16%
Carne 42% 27%
Carne (cantitate variabilă) 5% -9%
Pește, fructe de mare 19% 5%
Pizza 39% 35%
Cartofi/produse din cartofi 12% 6%
Altele 17% 5%

Ponderea categoriilor (MAT aug. 20 vs. anterior)
Valoare Volum

Produse congelate (non-sweet) 100% 100%
Legume/Salate 25% 30%
Carne 20% 15%
Carne (cantitate variabilă) 12% 16%
Pește, fructe de mare 12% 7%
Pizza 12% 6%
Cartofi/produse din cartofi 8% 15%
Altele 11% 11%

Sursa:

Perioada MAT 2020 = iunie 2018 - mai 2020
Sursa: Retail Audit Nielsen pentru categoria ulei alimentar, total 
piață din România
Copyright 2019 The Nielsen Company
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produselor congelate este o chestiune de timp și investi-
ție, iar evoluția categoriei nu poate fi decât una ascen-
dentă. Pe măsură ce oamenii înțeleg beneficiile congelă-
rii bine făcute, ei adoptă cu ușurință asemenea produse 
și branduri cu autoritate din categorie. Desigur că trebuie 
făcute permanent eforturi în inovație și comunicare, dar 
și în disponibilitate și vizibilitate la raft”, susține ea.
În plus, Radu Șova este de părere că o creștere a sortimen-
tului și spațiului alocat produselor cu valoare adăugată ar 
atrage consumatorii neloiali categoriei de produse conge-
late - tinerii, persoanele ocupate sau cele fără veleități în 
bucătărie. „Spațiul alocat de către retailer pentru segmen-
tul de produse congelate este mai redus în România, iar o 
pondere mare a sortimentului este constituită din produse 
simple, basic. Educația de consum trebuie făcută în parte-
neriat retailer-producător”, consideră reprezentantul Frosta.
  
O piață care nu a ajuns încă la maturitate

Jucătorii din piață vorbesc la unison despre potențialul de 
creștere al categoriei. „Categoria de legume congelate încă 
nu a ajuns la maturitate, deși creșterile din ultimii ani sunt 
semnificative pentru această piață. Extinderea acestei 
categorii se va produce odată cu schimbarea comporta-
mentului și atitudinii consumatorilor din mediul urban 
față de acest segment. Inovația și oferta brandului vor 
rămâne factori esențiali în decizia de achiziție. Unul dintre 

segmentele ce vor înregistra creșteri semnificative este 
ready-meal-ul care a înregistrat o creștere de aproximativ 
62% în perioada august 2019 - iulie 2020 versus aceeași pe-
rioadă a anului trecut”, punctează Monica Roșu, Bonduelle. 
Demn de precizat este însă și faptul că vorbim despre o 
categorie care se află sub presiunea prețurilor și acest 
lucru se poate observa din importanța pe care o au 
mărcile private la nivel de categorie, aproximativ 27% în 
valoare, afirmă Monica Roșu. „Consumatorii încă acordă o 
importanță mare prețului, motiv pentru care aleg produse 
în funcție de promoții. Prețurile au crescut în medie cu 
8% (sursă Nielsen) în retailul modern și cu aproximativ 
5% în TT, însă și-au păstrat valoarea în jurul a 10 lei/kg. 
Reducerile de preț sunt tactici care încă influențează de-
cizia de achiziție în această categorie, însă toate branduri-
le apelează la genul acesta de abordare, ceea ce nu ajută 
brandul să se diferențieze la raft”, mai precizează aceasta. 
Cu toate acestea, marea problemă cu care se confruntă 
producătorii este încrederea în produsele congelate. 
„Există încă acel mit în care se spune că tot ce expiră se 
refolosește sau se congelează înainte de expirare. Va 
mai dura ceva timp până când consumatorul va începe 
să înțeleagă că produsele congelate sunt 100% sigure 
și sănătoase. Se fac pași semnificativi pentru educarea 
consumatorului, dar este nevoie de timp și de o comuni-
care mai targetată din partea producătorilor de produse 
congelate", concluzionează Marius Poteraș (Marathon). ç

Focus
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Snackification: un fenomen 
cu efecte pe termen lung

Tendința de a mânca rapid produse care nu necesită niciun fel de preparare este una 
cu care majoritatea dintre noi suntem obișnuiți. Lipsa timpului, orele petrecute pe 
drum sau dispoziția redusă pentru gătit sunt factorii care au transformat 
snackificationul într-un fenomen global. De Bogdan Angheluță.

Vorbim despre un trend care se manifesta 
cu mult înainte de apariția pandemiei de 
COVID-19, iar cele mai importante lucruri 
care au dus la crearea sa au fost urbani-
zarea și emergența tehnologiei. Studiul 

„Where Do We Go from Here? The Future of Snackification 
Beyond 2020”, realizat de Euromonitor, explorează cau-
zele acestei tendințe și modul în care aceasta s-ar putea 
manifesta pe termen mediu și lung.
În prezent, procentajul populației care trăiește în orașe a 
ajuns, la nivel global, la 56%. Acest lucru a dus la schim-
barea modului în care oamenii consumă. Spre exemplu, 
gospodăriile urbane tind să fie de dimensiuni mai mici, 
adesea de o singură persoană. În acest caz, timpul 
devine o resursă extrem de importantă, iar snackingul ia 
locul unei mese complete. În același timp, rolul jucat de 
tehnologie a crescut într-un ritm nemaiîntâlnit. Potrivit 
datelor Euromonitor, 87% din populația globală deținea 

un smartphone la începutul acestui an. Este important 
să amintim și de creșterea comerțului electronic, care 
a înregistrat un avans de 160% între anii 2014 și 2019. 
Astfel, procentajul celor care sunt dispuși să cheltuie 
bani pentru a economisi timp a crescut de la 34% în 2011 
la aproape 50% în 2020. În cazul populației din zone me-
tropolitane, valoarea trece de 57%. Toți acești factori au 
schimbat relația pe care consumatorii o au cu mâncarea.

Un trend accentuat de pandemie

Studiul Euromonitor relevă câteva aspecte de dinaintea 
apariției pandemiei, așa cum ar fi creșterea înregistrată 
de proporția celor care comandau în regim take-away 
săptămânal sau mai des. Dacă aceasta era de 17,2% 
în 2015, anul acesta a atins valoarea de 35%. În ceea 
ce privește procentajul celor care comandă mâncare 
acasă cel puțin o săptămână, acesta se situa la 26% la 

Tendințe
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Tendințe

care 40% dintre consumatorii din generația Millennials 
declară că mănâncă snackuri acasă, conceptul de  
work-from-home va influența puternic această piață. 
Din punct de vedere regional, piețele emergente ar 
urma să crească, până în 2025, de patru ori mai repe-
de decât piețele dezvoltate. Prin urmare, scriu experții 
Euromonitor, brandurile ar trebui să își îndrepte atenția 
către aceste regiuni.
Cum ar trebui să reacționeze companiile în acest con-
text? Pe termen scurt producătorii trebuie să își adapte-
ze produsele la cerințele actuale ale consumatorilor. De 
asemenea, trebuie îmbunătățit aspectul experiențial al 
produsului, astfel încât acesta să ofere mai mult decât o 
simplă ocazie de consum. ç

începutul acestui an, dublu față de 2015. Pandemia de 
COVID-19 are un impact semnficativ asupra industriei, 
chiar dacă acesta va fi resimțit doar pe termen scurt sau 
mediu. Spre exemplu, produsele de impuls vor avea de 
suferit în contextul în care numărul vizitelor în maga-
zin a scăzut. Consumul imediat sau degustarea unor 
produse, legate și acestea de categoriile de impuls, au 
ieșit din obișnuința consumatorilor. Aceeași pandemie a 
afectat, în mod evident, și canalele de vânzări. Maga-
zinele alimentare atașate benzinăriilor au avut vânzări 
de snackuri cu 4,3% mai mici decât anul trecut potrivit 
estimărilor Euromonitor, în vreme ce supermarketurile și 
hypermarketurile au înregistrat un plus de 2,8%. Marele 
câștigător a fost canalul de e-commerce, unde creșterea 
a fost de aproape 40% în 2020.

Implicațiile pe termen mediu

Una dintre oportunitățile identificate de cei de la 
Euromonitor este cea a preferinței consumatorilor față de 
produsele ambalate, care în ultimii ani pierduseră teren. 
Pandemia a adus însă un sentiment de reticență la ideea 
unor produse care nu prezintă cel mai înalt grad de sigu-
ranță, astfel că mulți dintre consumatori s-au întors la am-
balaje. O altă oportunitate este aceea de a umple spațiul 
lăsat liber de HoReCa, pentru că acesta nu se va traduce, 
în cele mai multe cazuri, în alegerea de a găti acasă.
Pe de altă parte, pentru industria snackurilor există și 
o serie de riscuri, cel mai important fiind cel generat de 
recesiunea economică inevitabilă în perioada urmă-
toare. Nefiind alimente esențiale, snackurile ar fi putea 
fi printre primele care să dispară din coșul de cumpă-
rături. Scăderea turismului reprezintă un alt motiv de 
îngrijorare pentru producători, acest sector generând 
venituri importante pentru anumite produse. Astfel, un 
fenomen ce a putut fi observat anul acesta este redu-
cerea numărului de SKU-uri: Mondelēz International, 
spre exemplu, a anunțat că va reduce cu 25% numărul 
produselor incluse în categoria snacks.

Un trend care va rămâne

Unul dintre cele mai importante trenduri actuale, și 
care se va manifesta și în anii următori, este atenția la 
sănătate. Prin urmare, produsele care promit astfel de 
beneficii, produsele funcționale, vor avea de câștigat. 
Studiul Euromonitor arată că doar 0,15% din snackurile 
produse la nivel global aduc, potrivit informațiilor de pe 
etichetă, beneficii sistemului imunitar. Astfel, deloc sur-
prinzător, producătorii care vor investi pe acest segment 
vor putea câștiga încrederea consumatorilor și, implicit, 
își vor crește cota de piață.
Un alt aspect important este cel al schimbărilor apă-
rute în regimul de muncă. Chiar și fără un orizont clar 
de timp în ceea ce privește dispariția pandemiei, la ni-
vel global numeroase companii au anunțat că angajații 
vor putea lucra de acasă în continuare. În condițiile în 

2,8% 
rata de creștere a vânzărilor de snackuri în 
supermarketuri și hypermarketuri

39,7%
rata de creștere a vânzărilor de snackuri în 
e-commerce

40%
dintre mileniali spun că mănâncă snackuri acasă
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Carrefour face o nouă achiziție pe 
segmentul magazinelor bio
Carrefour are acordul autorităților de 
concurență pentru a prelua lanțul de 
magazine Bio c'Bon, tranzacție care 
va întări poziția retailerului pe piața 
magazinelor bio din Franța. Bio c’Bon 
va fuziona cu So.bio, lanțul de ma-
gazine specializate intrat în posesia 
Carrefour anul trecut, dar brandul 
va fi păstrat. Potrivit publicației LSA, 
tranzacția se ridică la 115 milioane 
de euro, din această sumă 60 de 
milioane mergând către creditori. Cu 
aproximativ 115 magazine, Bio c'Bon 
este al treilea cel mai mare lanț de 
magazine organice din Franța, după 

Naturalia și Biocoop. „Preluarea Bio 
c'Bon și integrarea sa în So.bio duce 
la constituirea unui jucător impor-
tant pe piața magazinelor specializa-
te. Ambiția noastră este să păstrăm 
rețeaua și brandul”, a declarat 
Alexandre Bompard, CEO Carrefour.

Știri externe

Lidl și extinderea 
la nivel european

Lidl își continuă expansiunea la 
nivel european, următoarele țări 
targetate fiind Estonia și Letonia. 
Intrarea pe piața din Letonia 
este însă iminentă. În luna sep-
tembrie 2020, retailerul a postat 
un anunț de angajare pentru mai 
bine de 1.000 de locuri de mun-
că, primul centru de distribuție 
a fost finalizat în luna iulie, iar 
construcția primelor magazine a 
fost deja demarată. 
Și în Estonia retailerul a dat 
startul construcției primelor 
magazine. Odată cu intrarea pe 
piața din Estonia, germanii de 
la Lidl vor fi prezenți în toate 
statele Uniunii Europene. Pe lista 
cu potențial pentru dezvoltare la 
nivel european se află și Bosnia 
și Herțegovina, însă intrarea pe 
această piață este așteptată, cel 
mai devreme, în 2022.

Proprietarul Mega 
Image, vânzări de 
peste 20 mld. euro în 
Europa, la 9 luni

Andrei Hareț, avansat 
la vârful Asahi

Ahold Delhaize, proprietarul rețelei 
de magazine Mega Image, a raportat 
la nivelul Europei o cifră de afaceri de 21,09 miliarde de euro 
pentru primele nouă luni ale acestui an, în creștere cu 9,9% 
față de aceeași perioadă a anului precedent. La rate de schimb 
constante, avansul a fost chiar ușor mai mare, de 10,3%, în timp 
ce vânzările comparabile au înregistrat un avans de 9,2% în 
intervalul menționat, potrivit raportului financiar.
În privința vânzărilor online, retailerul a bifat la nivelul Europei o 
creștere de 49,9%, până la pragul de 3,63 de miliarde de euro. În 
ceea ce privește profitul, Ahold Delhaize a înregistrat un rezultat 
net de 900 de milioane de euro, marcând un avans de 11% față 
de primele nouă luni ale lui 2019.

Andrei Hareț a preluat în noiembrie 
conducerea operațiunilor grupului 
japonez Asahi din Olanda și Franța. 
Anterior, executivul român era res-
ponsabil de brandul Grolsch, tot din 
poziție de Managing Director, funcție 
pe care o ocupă din aprilie 2015.
Andrei Hareț este specializat în ma-
nagement, contabilitate și finanțe. 
În 1997 s-a alăturat echipei British 
American Tobacco România, iar în 
2001 era trimis în Orientul Mijlociu, 
ca Manager Financiar de unde su-
perviza 11 piețe. Executivul s-a întors 
în România în 2003, când i-a fost 
oferită funcția de Director Financiar 
în cadrul SABMiller România. 

Unilever mizează pe produsele plant based
Unilever anunță un nou obiectiv anual global de vânzări de 1 miliard de 
euro pentru produsele pe bază de plante, alternative pentru carne și 
lactate. De asemenea, compania se angajează să reducă la jumătate risipa 
de alimente și să ridice standardele nutriționale ale produselor alimentare 
ale companiei. Obiectivele anunțate fac parte din noua inițiativă globală 
„Future Foods”, menită să sprijine un sistem alimentar global mai sănătos 
și durabil.
Astfel, Unilever își asumă angajamentul să reducă la jumătate, până în 
2025, risipa alimentară în operațiunile desfășurate la nivel global, din faza 
de producție și până la listarea produselor la raft, dar și să dubleze numă-
rul produselor care conțin un nivel ridicat de legume, fructe, proteine sau 
micronutrienți și să continue să scadă nivelul de sare și zahăr din produse-
le din portofoliu.
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Știri externe

Management interimar 
la Metro AG

Danone vizează 
reduceri de costuri

Retailerul german Metro AG a anunțat că 
noua conducere interimară a companiei 
va fi formată din Christian Baier, Director 
Financiar, alături de Rafael Gasset, Director 
Operațional, care își vor asuma împreună 
responsabilitățile de CEO după plecarea 
lui Olaf Koch. Acesta va părăsi compania începând cu 31 ianuarie 
2021, după opt ani la conducerea Metro AG, dar cu 14 luni înain-
te de terminarea actualului mandat. Președintele consiliului de 
supraveghere al Metro AG, Juergen Steinemann, a afirmat că are 
toată încrederea în cei doi manageri și în capabilitățile lor până la 
selectarea unui nou CEO. Ambii au atât experiență în finanțe, dar 
și în operațiunile din retailul engros, dând dovadă de performanțe 
notabile în acest an dificil.  În prezent, Metro AG se confruntă cu o 
nouă încercare de preluare din partea EP Global Commerce (EPGC), 
un fond de investiții controlat de miliardarul ceh Daniel Kretinsky.

Danone vrea să implementeze un 
program prin care ar putea reduce 
costuri de 1 miliard de euro până 
în 2023. Astfel, compania vrea să 
dea mai mult control entităților 
locale și să elimine, prin acest pro-
iect de descentralizare, între 1.500 
și 2.000 de poziții. Businessurile 
locale nu vor mai depinde de 
anumite organizații globale, fiind 
unificate sub forma unei singure 
entități regionale. Prin sporirea 
autonomiei, procesul de luare a 
deciziilor se va scurta semnificativ.
Danone a raportat vânzări de 5,8 
mld. euro în T3, în scădere cu 9% 
față de perioada similară din 2019.

Vânzările AB InBev revin pe trend 
ascendent în T3
În ciuda crizei sanitare, Anheuser-Busch InBev, cel mai mare producător de 
bere din lume, a înregistrat vânzări în creștere în T3, rezultatul fiind sus-
ținut de adaptarea lanțului de aprovizionare, dar și de prezența în online. 
Volumele vândute de AB InBev au crescut cu 1,9%, lucru care a condus la un 
avans al veniturilor de 4%, până la 12,8 miliarde de dolari. În Europa, produ-
cătorul a înregistrat o creștere a veniturilor în jurul pragului de 5%, avans 
susținut atât de consumul acasă, cât și de redeschiderea teraselor pe tim-
pul verii. Totodată, tendința consumatorilor de a alege produsele premium a 
avut un impact pozitiv în vânzările raportate de AB InBev.

Ahold Delhaize 
își consolidează 
prezența în online 

Grupul Ahold Delhaize a achi-
ziționat supermarketul online 
FreshDirect din New York, Statele 
Unite. Potrivit înțelegerii, Ahold 
Delhaize va prelua un pachet 
majoritar de 80% din acțiuni-
le FreshDirect, restul acțiunilor 
rămânând la actualul proprietar, 
Centerbridge Partners. 
Prin intermediul acestei mișcări, 
grupul își întărește poziția în 
lupta cu cei de la Amazon, care 
se implică tot mai mult în retailul 
alimentar. 
Pe de altă parte, achiziția garan-
tează celor de la Ahold Delhaize și 
eliminarea unui concurent direct 
de pe piață.
Supermarketul online FreshDirect 
este specializat în produsele 
alimentare proaspete, acestea 
generând peste 60% din venituri.  

Un român preia conducerea Red Bull în 
Europa Centrală și de Sud-Est
Bogdan Garofeanu trece de la con-
ducerea Red Bull Japonia la condu-
cerea afacerilor producătorului de 
energizante din Europa Centrală și 
de Sud-Est.
Executivul român are o experiență 
de peste 11 ani în cadrul producă-
torului de energizante Red Bull și, 
înainte să preia funcția de Director 
General pentru businessul din 
Japonia, a condus operațiunile din 
Rusia pentru o perioadă de trei ani.
Bogdan Garofeanu a mai deținut în 
cadrul companiei funcții precum 
Director Regional de Marketing 
pentru Europa de Sud, respectiv 
Director General Red Bull România 
și Moldova, în perioada 2010-2012. 

Acesta are o experiență de peste 
16 ani în industria bunurilor de larg 
consum, lucrând și pentru com-
panii precum Mars, ca manager al 
portofoliului de snacksuri, respectiv 
Halewood International (director de 
marketing).
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„Mai important decât experiența 
în sine este ce alegi să înveți  
din aceasta”

Industria FMCG este pentru Robert Hellwagner, CEO-ul Selgros România, un 
domeniu plin de satisfacții, cu multe oportunități, dar și cu provocări. După trei 
ani petrecuți aici, simte România ca pe o a doua casă și afirmă că așteptările 
sale pozitive legate de activitatea propriu-zisă, de piața pe care activează și de 
țară în ansamblu au fost pe deplin îndeplinite. De Fulvia Meiroșu.

Profil

Debutul în domeniul FMCG a fost pentru 
managerul austriac aflat la conducerea 
businessului Selgros pe plan local o întâm-
plare și o oportunitate în același timp. După 
o experiență de aproape opt ani în indus-

tria bancară, în 2007 a acceptat propunerea de a intra 
în industria berii în cadrul Brau Union Austria, unde s-a 
ocupat de un produs cu tradiție, și atașament emoțio-
nal, Heineken, axat pe stilul de viață al consumatorilor. 
„Fiecare industrie are specificul său, iar în industria berii 
principalele provocări la acea vreme erau reprezentate de 
concurența aflată în creștere, dezvoltarea producției de 
bere artizanală și scăderea consumului în gastronomie. 
Obiectivul a fost de a găsi modalități și concepte pentru a 
depăși aceste provocări”, își amintește Robert Hellwagner.
Cât despre trecerea la industria de retail, executivul 
susține că a fost apoi un pas natural, unde a beneficiat 
de tot ceea ce a învățat înainte, având o motivație clară 
generată de provocările industriei și de posibilitățile de 
a contribui și de a crește pe această piață. „Industria 
FMCG și retailul au multe asemănări, prin urmare tranzi-
ția nu a fost o provocare atât de mare. M-am familiarizat 
în scurt timp cu segmentele de clienți gastro și revânză-
tori”, rememorează managerul. 
Cu toate acestea, spre deosebire de afacerile axate pe 
furnizare de produse, o afacere de retail cu bunuri de 
larg consum implică un grad mai mare de complexitate, 
consideră executivul austriac. „Când vorbim despre peste 
50.000 de articole, din sortimentele ultra-proaspete, 
proaspete, uscate și nealimentare, provenind de la sute 
de furnizori, așa cum este cazul la Selgros, este nevoie 
de un efort logistic considerabil”, mai punctează Robert 
Hellwagner. Însă ceea ce a cântărit în decizia de a se alătu-
ra Selgros România a fost faptul că a văzut schimbarea în 
carieră ca pe o oportunitate și o provocare în același timp: 

intrarea într-o industrie nouă, pe o piață est-europeană, 
cu perspective de dezvoltare fantastice. În plus, Selgros 
România avea reputația unei afaceri solide, cu o cifră de 
afaceri consistentă, beneficiind de vasta experiență euro-
peană a Transgourmet Group. „Aceste atuuri m-au motivat 
să accept oportunitatea de a face parte din echipa Selgros. 
În România, am descoperit o echipă grozavă, primitoare, 
motivată și extrem de implicată, aceasta fiind principalul 
motor al succesului retailerului”, afirmă managerul. 

Lecții de carieră

După mai bine de 13 ani în industria bunurilor de larg 
consum, Robert Hellwagner a învățat că cel mai impor-
tant este să urmărească câteva principii simple, dar care 
reprezintă coloana vertebrală a unei organizații. „Mă 
refer aici la abordarea etică, echitabilă și responsabi-
lă atât față de echipele care contribuie la bunul mers 
al organizației, cât și față de clienți, care sunt de fapt 
partenerii noștri. Este foarte important să fii mereu atent 
la mișcările din piață, să anticipezi schimbările și să 
conduci organizația astfel încât aceasta să fie înaintea 
acestor schimbări”, susține executivul.
El consideră crucială și investiția în educație, deoarece 
multe dintre strategiile bune de afaceri sunt un rezultat 
al acesteia. În același timp, în toți acești ani managerul a 
avut ocazia să lucreze în mai multe țări, în culturi foarte 
diferite, reușind să creeze un impact pozitiv. Și tot la 
capitolul lecții de carieră, managerul crede că mai im-
portant decât experiența în sine sau implicațiile aces-
teia, este ce alegi să înveți din aceasta. El este convins 
că uneori un eșec sau o greșeală te pot învăța mai mult 
decât o reușită și dacă ar fi din nou la început, ar repeta 
tot ceea ce a făcut în viața sa profesională. „Cred că orice 
profesie îți oferă în egală măsură fundamentele necesare 
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Este foarte important să fii 
mereu atent la mișcările din 
piață, să anticipezi schimbările 
și să conduci organizația astfel 
încât aceasta să fie înaintea 
acestor schimbări. 

Profil

pentru a te dezvolta. În ceea ce privește cariera mea, nu 
aș schimba-o, deoarece fiecare decizie, bună sau rea, pe 
care am luat-o m-a ajutat să devin persoana care sunt 
astăzi. Cu ajutorul experienței mele din domeniul bancar 
și financiar, am reușit să înțeleg mai bine businessul și 
să-i intuiesc mai ușor structura. Experiența de vânzări 
mi-a oferit posibilitatea de a avea acel contact direct 
dintre companie și clienții săi, în timp ce experiența cu 
clienții din gastronomie mi-a făcut mai lină tranziția către 
o companie a cărei activitate principală este deservirea 
companiilor din HoReCa”, punctează Robert Hellwagner. 
Cât despre proiecte de succes, pentru managerul aflat 
la conducerea afacerilor Selgros în România, o realizare 
importantă este faptul că a fost responsabil, de câte-
va ori, de schimbarea cotelor de piață ale brandurilor 
pentru care lucra. „Piața locală de retail a înregistrat 
o creștere spectaculoasă, determinată în principal de 
consum, în condițiile în care salariile românilor s-au ma-
jorat semnificativ în ultimii zece ani. Principalii jucători 
au crescut atât organic, cât și prin extinderea rețelelor 
și consolidarea poziției lor pe piață, ceea ce diferențiază 
piața românească de piețele din Europa de Vest. Dacă 
vorbim strict despre businessul Selgros, toți membrii 
board-ului de conducere din ultimii 20 de ani au avut un 
aport important la reușită. Un factor major de succes 
îl reprezintă punerea clienților în centrul activităților 
noastre. Acesta este obiectivul nostru acum și va conti-
nua să fie și pe viitor. Nevoile și așteptările clienților se 

dezvoltă permanent. A fi un partener credibil pentru ei 
este și va continua să fie principalul nostru focus”, mai 
spune CEO-ul Selgros.

Puterea oamenilor din echipă

De-a lungul carierei sale de peste 20 de ani, Robert 
Hellwagner a fost influențat de oamenii cu care a lucrat, 
de clienți, colegi și manageri. Întotdeauna le-a cerut 
superiorilor săi  noi provocări și responsabilități și astfel 
a avut ocazia să primească în permanență încredere și 
proiecte noi. „Cred că oamenii sunt unul dintre cele mai 
importante elemente ale unei afaceri. Oricât de extra-
ordinar ar fi un produs sau un serviciu, adevărata lui 
valoare constă în oamenii care investesc timp și pasiune 
pentru a-l dezvolta și a-l perfecționa”, susține executivul.
Și în conformitate cu această filosofie, CEO-ul Selgros 
România a luat în această perioadă măsuri speciale 
pentru protecția angajaților și clienților. „Asemenea 
nouă, furnizorii și clienții noștri se confruntă cu provo-
cări și cu presiunea de a lua decizii rapide și înțelepte. 
În această perioadă, dar și în lunile următoare, este mai 
important ca niciodată să ne respectăm angajamentul 
pe care l-am luat de la intrarea pe piață și să rămânem 
un partener sigur, de încredere pentru furnizorii și clien-
ții noștri”, punctează Robert Hellwagner.
Executivul crede în valoarea fiecărui om și în puterea 
echipei, iar când vine vorba despre stil de management, 
acesta consideră că „dialogul deschis și transparența 
sunt cheia unei colaborări de succes”.

La intersecția dintre birou și pasiune

Robert Hellwagner recunoaște că este fascinat de culturi și 
stiluri de viață variate, iar cariera i-a permis să călătorească 
mult și să se bucure de tradițiile culinare din diverse țări. 
„Aceasta este o tendință pe care o observăm și la consuma-
torii din România care - pe măsură ce călătoresc mai mult - 
descoperă rețete noi, arome, pairing-uri, pe care apoi vor să 
le reproducă acasă, în bucătăriile lor. În plus, internaționali-
zarea bucătăriilor locale s-a  accentuat și, de aceea, oamenii 
au nevoie de produse de calitate care să le ofere preparate-
lor culinare gustul autentic, fie că este vorba de cele locale 
sau de cele internaționale”, explică managerul. Alături de 
gastronomie, printre pasiunile sale se numără golful, schiul 
și ciclismul montan, însă executivul ne mărturisește că 
„talentul nu ține întotdeauna pasul cu entuziasmul”. ç
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Produse noi

Unilever duce brandul Delikat în zona de congelate
Unilever a lansat o serie de produse conge-
late sub brandul Delikat, nume cu o mare 
recunoaștere pe piața locală. Producătorul 
își extinde portofoliul în categoria pe care a 
intrat odată cu preluarea brandului Bonanza 
de la Betty Ice. În prezent, portofoliul constă 
în 5 sortimente de legume congelate, dar 
Unilever are în vedere extinderea acestui 

sortiment tot cu produse din sfera legumelor congelate. Astfel, gama Delikat 
conține următoarele produse: mazăre, fasole verde, fasole galbenă, un mix pentru 
ciorbă și un mix pentru tigaie. Toate au un gramaj de 400 de grame, iar mazărea 
este oferită și la gramajul de 900 de grame. Dacă în comerțul tradițional targetul 
de implementare a fost deja depășit, în cazul IKA produsele sunt încă în curs de 
listare, urmând a fi disponibile la toți retailerii mari. 
Producător: Unilever South Central Europe;
Adresă: Băneasa Business & Technology Park, Șos. București-Ploiești, nr. 42-
44, Clădirea B; Tel.: 021 303 48 00.

La Strada lansează o gamă de deserturi
La Strada, brand din portofoliul 
Macromex, își extinde gama de 
produse și lansează Contemporary 
Desserts, o colecție a celor mai în-
drăgite deserturi din zilele noastre. 
Astfel, noua gama La Strada include 
Tiramisu, Ecler (de cafea sau cioco-
lată), Meringata, Semifreddo și Lava 

Cake. Prăjiturile sunt realizate după cele mai sofisticate rețete ale maeștrilor pati-
seri francezi și italieni și au fost „programate” să cucerească de la prima întâlnire. 
Logistică: La Strada Ecler Cafea 240 g (4x60g), La Strada Ecler Ciocolată 
240g (4x60g), La Strada Tiramisu: 70g, La Strada Meringata: 55g, La Strada 
Semifreddo 150g (2 x 75g), La Strada Lava Cake: 200g (2 x 100g); 
Distribuitor: SC Macromex SRL; 
Adresă: Calea Dorobanți, nr. 32, sector 1, București, 010573; 
Website: www.la-strada.com; 
Contact: contact@la-strada.com.

Maresi lansează 
Findus Green Cuisine

Findus, unul dintre cele mai 
cunoscute branduri europene de 
produse congelate, a lansat Green 
Cuisine, o gamă de produse vegane 
pe bază de făină de mazăre și 
legume. Produsele se adresează 
veganilor, flexitarienilor sau celor 
care țin post. Gama Green Cuisine 
cuprinde batoane, chiftele vegeta-
le, burgeri vegetali, falafel, dar și 
meniuri vegane pe bază de bulgur 
sau quinoa. Produsele Findus 
sunt distribuite pe piața locală de 
Maresi Foodbroker. 
Logistică: pungi sau cutii / 200-
450g (în funcție de produs);
Producător: Findus Franța;
Distribuitor: Maresi Foodbroker SRL;
Adresă: Arad, Str. 9 Mai, nr.3;
Tel.: 0256 28 11 77; 
Contact: office@maresi.ro.

Zuzu își extinde portofoliul de kefir
Zuzu, brandul numărul 1 al companiei Albalact, 
lansează noul kefir modern cu 11 culturi vii 
active și combinații inedite de gusturi. Gama 
Zuzu Kefir include: Kefir natur, Kefir cu căpșuni și 
mentă, Kefir cu lămâie și lime, Kefir cu vișine și 
hibiscus - toate prezentate în ambalaj de 320g, 
modern și ușor de folosit. „Zuzu vine cu gama 
Kefir într-o vreme în care consumatorii au mai 
mult ca niciodată acces la informații legate des-
pre alimentația lor și despre ce presupune un 

stil de viață sănătos, cu produse bogate în proteine și alți nutrienți valoroși, 
dar sărace în zahăr și grăsimi. Kefirul este unul din superalimentele apreci-
ate pentru beneficiile pe care le oferă organismului nostru: îmbunătățește 
digestia, ne ajută să ne menținem greutatea și chiar să ne întărim imunitatea. 
Kefirul este categoria cu cea mai mare rată de creștere de pe segmentul de 
băuturi tradiționale”, au precizat reprezentanții Albalact.
Producător și distribuitor: Albalact S.A.;
Adresă: DN 1, km 392+600, Oiejdea, jud. Alba;
Tel.: 0258 816 738; Fax: 0258 816 738;.

Noutăți în portofoliul 
Klintensiv
Klintensiv își 
extinde gama 
de produse 
și lansează 
Klintensiv 
Servețel 
Dezinfectant 
Mâini. Produsul ambalat individual 
este îmbibat cu soluție de etanol cu 
concentrație de 85% și are acțiune 
virucidă, bactericidă, fungicidă și 
levuricidă, fiind avizat de Ministerul 
Sănătății. Un plic conține un șer-
vețel cu dimensiunea de 16x19cm 
și conține minim 4,5 ml soluție. 
Produsul este disponibil în lanțu-
rile mari de magazine începând 
cu decembrie 2020 sau pe site-ul 
companiei - klintensiv.com.
Producător: SC Klintensiv SRL;
Adresă: Șoseaua Alexandriei, nr. 544, 
oraș Bragadiru, județ Ilfov România;
Email: office@klintensiv.com.
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