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Cum va arăta viitorul?

Oîntrebare la care cu toții 
încercăm să găsim un răspuns 
acum, când parcă se vede lu-
minița de la capătul tunelului. 
Și privind lucrurile din toate 

unghiurile posibile, cel mai important aspect 
pare a fi comportamentul cumpărătorului.
În mod normal, comportamentul de achiziții 
pe pilot automat este unul dintre cele mai 
stabile și mai greu de schimbat obiceiuri de 
consum. Când oamenii își schimbă radical 
modul în care fac cumpărături, noul com-
portament are la bază un eveniment major: 
apariția unui copil, un job mai bun, mutarea 
într-un alt oraș, o criză economică. Pe lista 
de motive se va adăuga de acum înainte 
încă unul: o criză sanitară. 
Dacă vorbim despre viața shopperilor, 
dar și a întregului ecosistem de retail de 
după pandemie, trebuie să vorbim despre 
trendurile care au schimbat peisajul în 
această perioadă și care foarte probabil 
vor persista în următoarele luni.
Și dacă ne uităm la ce se întâmplă în mari-
le lanțuri de magazine din Europa Centrală 
și de Est, putem întrevedea cum vor 
acționa retailerii pe plan local, unii dintre 
aceștia fiind deja prezenți pe toate piețe-
le, alții având modele similare de business 
cu jucători din Polonia sau Cehia.
Cum va arăta noua normalitate? Pentru unii 
consumatori, mersul la cumpărături va dispă-
rea din rutina zilnică. Ce este sigur e că  
e-commerce-ul își va menține trendul ascendent.
Diversitatea opțiunilor de comandă și 
livrare, de la aplicații specializate la 
pachete predefinite și de la opțiunea 
click&collect până la livrarea în aceeași 
zi este direct proporțională cu afinitatea 
shopperului pentru un magazin sau altul.
Magazinele online de produse fresh, mai ales 
fructe și legume, au devenit din ce în ce mai 
vizibile, dar longevitatea lor va depinde în-
trucâtva de disponibilitatea marilor retaileri 
de a oferi alternative similare shopperilor.
Alte noutăți pe care le putem vedea în 
hypermarketurile din țările vecine sunt raf-
turi specializate pentru meniurile restau-
rantelor care nu mai au clienți, dar și spații 
generoase dedicate zonei food-to-go.
De asemenea, termenul de dark-store 
(magazin destinat în exclusivitate livrărilor 
acasă, unde clienții nu au acces) va intra în 
vocabularul multor retaileri.
Vom regăsi toate aceste tendințe și pe plan 
local în viitorul apropiat? Este o întrebare 
la care nimeni nu are un răspuns deocam-
dată. Cert este că Progresiv va continua să 
vă țină la curent cu trendurile actuale de 
consum și noile modele de business  
din retail. ç

Dacă ne uităm la ce se întâmplă 
în marile lanțuri de magazine din 
Europa Centrală și de Est, putem 
întrevedea cum vor acționa re-
tailerii pe plan local, unii dintre 
aceștia fiind deja prezenți pe 
toate piețele, alții având modele 
similare de business cu jucători 
din Polonia sau Cehia.
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Consum îndreptat spre 
mărcile private 

Kaufland continuă 
expansiunea pe 
piața din România

Producătorul Monor, 
rezultate cu 16% 
mai mari în 2019

Afacerile Smithfield România, creștere  
de peste 40% în 2019

Topgel, cifră de afaceri de 15,7 milioane  
de euro în 2019

Stresul impus de pandemie, insecuritatea 
financiară, creșterea nivelului șomajului 
sau scăderea veniturilor au condus la un 
declin brusc în ceea ce privește încrederea 
consumatorilor atât în România, cât și în întreaga Europă, arată 
studiul GfK Consumer Panels & Services. Dar, deși nivelul de 
încredere a scăzut până la pragul istoric atins în 2009, consu-
matorii au continuat să cumpere impulsionați în primul rând 
de teama generată de pandemie. În primele trei luni ale acestui 
an, perioadă care cuprinde doar două săptămâni din starea de 
urgență, cheltuielile casnice pentru bunuri de larg consum au 
crescut cu aproape 14% comparativ cu perioada similară a lui 
2019, potrivit datelor GfK. Stocurile făcute de români s-au tradus 
printr-o majorare cu 11% a cantităților de bunuri de larg consum 
cumpărate. În schimb, chiar dacă nivelul inflației a scăzut ușor 
față de primele trei luni ale anului trecut, consumatorii români 
au continuat să se îndrepte spre segmente inferioare de preț. 

Retailerul german a deschis trei noi 
magazine în ultima lună, două în 
București și unul în Dej, primul de 
altfel din acest municipiu. Kaufland 
România ajunge astfel la un număr 
de 15 hypermarketuri în București 
și un total de 132 la nivel națio-
nal. Toate locațiile deschise au un 
spațiu de vânzare de peste 3.000 de 
metri pătrați, iar galeriile comerciale 
completează magazinul cu o gamă 
largă de servicii. Hypermarketul 
inaugurat de Kaufland pe data de 
1 iunie a fost al cincilea deschis de 
retailer în anul financiar 2020 (mar-
tie 2020 – februarie 2021).

Compania Carmo-Lact Prod din 
Bistrița Năsăud, producătorul lac-
tatelor Monor, a încheiat 2019 cu o 
cifră de afaceri de 105,1 milioane 
de lei (22,2 milioane de euro), un 
avans de 16% față de anul pre-
cedent, arată datele Ministerului 
Finanțelor. Compania controlată 
de antreprenorii locali Adrian 
Creoșteanu și Ioan și Alin Neagoș 
a obținut în 2019 un profit net 
de 2,9 milioane de lei, având un 
număr mediu de 222 de angajați. 
Producătorul Monor face parte din 
topul celor mai mari zece proce-
satori locali de lapte. Unitatea de 
producție este situată în comuna 
Monor (Bistrița Năsăud) și are 
două secții de procesare: una 
pentru produsele proaspete, cu o 
capacitate de 60.000 litri pe zi, iar 
cealaltă pentru brânzeturi, cu o 
capacitate de 50.000 litri pe zi.

Grupul american Smithfield, cel mai 
mare producător de carne de porc 
la nivel mondial și liderul pieței lo-
cale de profil a înregistrat o cifră de 
afaceri de peste 1,2 miliarde de lei 
în 2019 față de nivelul de 868 de  
milioane de lei în 2018, potrivit 
datelor publicate de Ministerul 
Finanțelor Publice. Totodată, produ-
cătorul de carne a reușit aproape 
să dubleze profitul net anul trecut, 
de la 28 de milioane de lei în 2018 
la aproape 54 de milioane de lei în 
2019. Dacă în urmă cu doi ani pentru 
Smithfield România lucrau 1.168 de 
persoane și compania se ocupa doar 
cu creșterea porcinelor, raportul 
publicat de Ministerul Finanțelor 

arată că activitatea fost extinsă 
anul trecut, fiind vorba de producția 
și conservarea cărnii, iar numărul 
salariaților a urcat la 2.336. Evoluția 
are la bază și faptul că Smithfield 
a preluat o fabrică de mezeluri din 
județul Arad. Tranzacția a fost înche-
iată chiar la începutul anului trecut 
și a avut drept scop consolidarea 
operațiunilor Smithfield România.

Compania Topgel, producător român de înghețată și sortimente de patiserie cu 
sediul lângă Craiova, a înregistrat în 2019 o cifră de afaceri de 15,7 milioane de 
euro și un profit de 3,4 milioane de euro. În privința contribuției la bugetul națio-
nal, prin intermediul taxelor și impozitelor, Topgel a plătit o sumă de aproximativ 
2 milioane de euro. De asemenea, a realizat investiții de 1,3 milioane de euro în 
tehnologie și echipamente pentru modernizarea depozitelor frigorifice centrale, 
a stației de epurare, pentru achiziționarea unui robot de ambalare a înghețatei 
și lăzi frigorifice noi. Cu o capacitate de producție de 100 de tone de înghețată 
pe zi, Topgel este cel mai mare producător român de înghețată.
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Cele mai citite știri Exclusiv online Next events

ç Topgel, cifră de afaceri de 15,7 
milioane de euro în 2019; 
ç Carrefour România deschide un 
nou magazin Express; 
ç Napolact lansează propriul 
magazin online; 
ç dm drogerie markt a intrat pe 
platforma Bringo; 
ç Spar atinge o cotă de piață de 
peste 35% în Austria.

Comerțul în era post COVID-19
Cum ar putea schimba actualele 
evoluții fața retailului alimentar este 
o întrebare la care caută răspuns 
tot mai multe companii. În timp ce 
retailerii nonalimentari se confruntă 
cu închideri de magazine și pierderi 
masive de venituri în această peri-
oadă, la celălalt capăt al spectrului, 
hypermarketurile și supermarketuri-
le au avut de câștigat.

28 - 30  
oct.

World Retail Congress
Locația: Roma, Italia
www.worldretailcongress.com

2 - 3  
dec.

PLMA World of Private Label
Locația: Amsterdam, Olanda
www.plmainternational.com

Lidl bifează șase noi locații 
pe harta expansiunii

dm drogerie markt a intrat pe 
platforma Bringo

Numărul accesărilor aplicației Monitorul Prețurilor 
Alimentelor a crescut cu 90% în perioada stării 
de urgență. Consiliul Concurenței anunță că în 
intervalul martie – aprilie s-au înregistrat 36.152 
accesări ale platformei, față de 19.145 de accesări 
în lunile ianuarie și februarie din acest an. Cele mai 
multe accesări au fost în luna aprilie (25.223) când 
Aplicația Monitorul Prețurilor Produselor Alimentare 
a fost actualizată, astfel încât consumatorii au putut 
compara prețul practicat de magazinele din apropi-
ere pentru fiecare produs dorit. Anterior, aplicația 
permitea compararea prețului doar pentru un coș 
cu minimum cinci produse. În luna martie, cele mai 
căutate produse au fost făina, bananele, zahărul, 
cartofii albi, uleiul, drojdia și mălaiul. În aprilie, lista 
a fost completată de carnea de miel, ouă și Coca-
Cola. În prima jumătate a lunii mai, pe platforma 
Monitorul Prețurilor Produselor Alimentare s-au 
înregistrat 9.123 accesări, cele mai căutate produse 
fiind bananele, înghețata, cafeaua, Coca-Cola, car-
nea de porc, făina și uleiul. 

Lidl România a deschis în luna mai șase noi magazi-
ne, extinse pe tot teritoriul României: Arad, Craiova, 
Năvodari, Moșnița Nouă, Voluntari și Bragadiru. 
Cu noile deschideri, retailerul german a depășit 
pragul de 270 de locații pe piața locală. Magazinele 
au suprafețe de vânzare de peste 1.300 de metri 
pătrați, iar în parcările acestora sunt instalate stații 
de încărcare destinate automobilelor electrice. La 
fiecare dintre aceastea pot fi încărcate două mașini 
simultan. În România, pentru companie lucrează 
peste 7.500 de persoane în cele peste 270 de maga-
zine și 5 centre logistice.

După ce în luna aprilie lanțul dm drogerie markt s-a 
alăturat platformei Tazz by eMAG, în luna mai și-a 
continuat dezvoltarea pe segmentul online și a în-
cheiat un parteneriat cu Bringo, serviciul de livrare 
la domiciliu. Bringo este una din cele mai populare 
aplicații de livrat cumpărături, fiind controlată de 
Carrefour. În ultimele luni Bringo a anunțat că a 
angajat peste 500 de persoane și că a încheiat un 
parteneriat cu Black Cab pentru a face față cererii 
mari. Compania dm drogerie markt a fost înființată 
în 1973, iar de atunci s-a extins în 13 țări: Austria, 
România, Bosnia, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, 
Italia, Macedonia, Serbia, Slovacia, Slovenia și 
Ungaria, cu aproximativ 3.500 de magazine și 60.000 
de angajați în Europa. În România, lanțul de maga-
zine este prezent de mai mult de 12 ani, timp în care 
a creat 1.000 de locuri de muncă și a deschis peste 
100 de magazine.

23 - 25  
sept.

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

Monitorul Prețurilor, 25 de mii 
de accesări în luna aprilie
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Știri interne

Vânzările de alimente, 
temperate la începutul 
lunii mai

Mega Image, 11 
magazine deschise 
în luna mai

Nou magazin 
Carrefour Express 
deschis în Capitală

Macromex, afaceri cu 5% mai mici în 2019

Evoluția vânzărilor săptămânale de 
anul acesta față de 2019 a depășit orice 
așteptări logice pentru situații de stoca-
re generate de panică - este una dintre 
constatările RetailZoom în urma analizării 
vânzărilor în perioada pandemiei. Potrivit raportului, creșterile 
înregistrate la casele de marcat pentru fiecare săptămână moni-
torizată au depășit vânzările de Crăciun de anul trecut, ba chiar 
le-au dublat pentru o bună parte dintre categoriile analizate. 
În cazul produselor alimentare, creșterea vânzărilor a rămas în 
zona single digit (6,5%), iar în cazul produselor de curățenie creș-
terea a rămas de doar 2%. De partea cealaltă, în cazul vânzărilor 
înregistrate de produsele de igienă, datele RetailZoom arată o 
scădere de 12%. În privința dinamicii pe segmente, în perioada 20 
aprilie – 10 mai comparat cu aceeași perioadă din 2019, cele mai 
mari evoluții apar în dreptul mâncărurilor semipreparate (+39%) 
și băuturilor alcoolice (+29%), în timp ce categoria produselor de 
înfrumusețare a înregistrat o scădere de 50%.

Mega Image continuă planul de 
expansiune cu 11 magazine noi, 
dintre care 3 sunt Shop&Go. 
Unitățile se află în Timișoara (con-
cept store), Cluj (2), Iași (3), Oradea, 
Bacău, București (2) și Chiajna. 
În perioada ianuarie – aprilie, 18 
magazine au fost inaugurate, iar 
rețeaua Mega Image a ajuns astfel 
la o rețea de 787 magazine pe te-
ritoriul României. Deschiderile fac 
parte din planul de expansiune în 
teritorii noi din țară, în orașe care 
sunt centre urbane puternice, cu 
potențial și dezvoltare accelerată. 
Retailerul a încheiat anul 2018 cu o 
cifră de afaceri de 5,7 miliarde de 
lei, în creștere cu 17% față de anul 
precedent.

Carrefour România a inaugu-
rat un nou magazin Express în 
București, pe Calea Dorobanți. 
Această locație este adaptată 
stilului de viață și de cumpă-
rături al celor care locuiesc în 
zona centrală a capitalei sau o 
tranzitează. Magazinul oferă un 
spațiu Food2Go, cafea de speci-
alitate, o zonă cu produse bio și 
o zonă specială în care vizitatorii 
vor descoperi atât vinuri locale 
parte din programul Carrefour, 
Deschidem Vinul Românesc, cât 
și alte vinuri atent selecționate. 
Magazinul Express din Dorobanți 
este al cincilea de acest tip, 
realizat conform unui nou 
concept de magazin de proximi-
tate Carrefour. Prin intermediul 
Carrefour App cumpărătorii pot 
accesa de la distanță oferta și 
promoțiile din magazin, își pot 
crea o listă de cumpărături adă-
ugând manual în aplicație sau 
scanând produsul la raft, pot 
verifica prețurile și disponibilita-
tea produselor. 

Compania Macromex a încheiat anul 2019 cu o cifră de afaceri de 726,9 milioane 
de lei (153 milioane de euro), cu 5% mai puțin față de 2018, arată datele de la 
Ministerul Finanțelor. Distribuitorul de produse alimentare deținut de omul de 
afaceri Dan Minulescu a obținut în 2019 un profit net de 9,1 milioane lei (circa 2 
milioane de euro), în scădere cu 37% față de anul precedent.
Compania Macromex este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse alimen-
tare din România, activând de peste 20 de ani pe segmentul produselor cu tempe-
ratura controlată. Compania are în portofoliu branduri precum Edenia, La Strada, 
Corso, Alpro, Casa Gruia, La Lorraine, President, Akadia, Philadelphia și Farm Frites.

Costa Coffee, disponibilă și în România
Coca-Cola HBC România, liderul 
industriei locale de băuturi, a adus 
pe piața din România brandul Costa 
Coffee. Începând cu luna iunie, Costa 
Coffee este disponibilă în unitățile 
comerciale din toată țara, sub formă 
de cafea ambalată boabe și măcinată 
și prăjită, în patru variante: Signature 
Blend Medium, Signature Blend Dark, 
Colombian Roast Single Origin și Bright 
Blend. Însă gama Costa va fi comple-
tată pe tot parcursul anului cu noi 
variante: cafea boabe de uz profesional 
pentru HoReCa, capsule, inovația Costa 
Express sau soluțiile de cafea-to-go.
În acest an, Costa Coffee lansează 
gama de retail în 15 țări europene. 
România este una dintre primele 

piețe din grupul Coca-Cola HBC 
care lansează Costa Coffee. Brandul 
este disponibil deja pe piețele din 
Bulgaria, Polonia și Ungaria. În 
următorii trei ani, Coca-Cola HBC 
Group va lansa Costa Coffee în  
toate cele 28 de piețe în care  
este prezentă.
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extrem de important este viteza cu care organizațiile 
au fost nevoite să răspundă cerințelor apărute în urma 
răspândirii virusului. Costurile de care vorbesc producă-
torii variază, dar toate se ridică la zeci sau sute de mii de 
lei. În acest context, a fost important de aflat când vor 
putea fi acestea amortizate și care sunt perspectivele 
pe termen mediu, luând în calcul și posibilitatea unui al 
doilea val de infectări. 
„În unitățile din industria cărnii, indiferent că vorbim de 
abatoare ori fabrici de procesare, s-au luat dintotdeauna 

Dimensiunea financiară a 
măsurilor implementate de 
producători în vreme de criză

Odată cu pandemia de COVID-19, percepția asupra produselor FMCG s-a 
schimbat radical și nu doar în rândul consumatorilor. Cu toate că și înainte 
de această criză sanitară siguranța era prioritară în centrele de producție, 
măsurile de protecție au devenit elementul cheie în rândul producătorilor. 
Cât au investit însă în aceste transformări? De Bogdan Angheluță.

Î
ntr-o perioadă marcată de incertitudini, produ-
cătorii români din FMCG s-au văzut nevoiți să 
impună numeroase măsuri de siguranță pentru 
a putea continua activitatea. Printre acestea se 
numără efectuarea triajului epidemiologic, dezin-

fectarea spațiilor de lucru de mai multe ori pe zi, asigu-
rarea echipamentelor de protecție specifice locului de 
muncă sau asigurarea măsurii de distanțare fizică între 
angajați. Deși par măsuri simple, toate acestea implică 
costuri ce trebuie suportate de companii. Un alt aspect 
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măsuri sanitare stricte și de siguranță alimentară, care 
presupun proceduri reglementate, cât și asigurarea de 
materiale specifice. Cu toate acestea, sunt deja trei luni 
de când am luat măsuri de protecție suplimentare și 
toate fabricile Grupului Agricola lucrează fără întreru-
pere încă de la începutul stării de urgență, evident cu 
asigurarea noilor proceduri impuse de context”, spune 
Grigore Horoi, Președintele Agricola. 
La fiecare punct de lucru, accesul persoanelor străine a 
fost interzis, și relația cu partenerii și furnizorii s-a men-
ținut preponderent online. În spațiile de birouri a fost 
redusă prezența personalului de serviciu, instituindu-se 
un regim de lucru alternativ de telemuncă. „Nu am cen-
tralizat încă o situație a costurilor suplimentare în acest 
sens, însă pot preciza că în cazul celor două abatoare 
de păsări pe care le operăm, costurile cu toate măsurile 
enumerate mai sus se ridică la 25.000 lei/ săptămână”, 
detaliază Președintele Agricola.
„Fără lipsă de modestie, aș spune că mare parte a 
acestor măsuri au fost aplicate de companiile Grupului 
Agricola încă înainte de a le impune formal autoritățile. 
Avem experiențe certe în acest sens, așa cum ar fi prece-
dentele crize aviare, iar măsurile specifice actualei crize 
(triaj, distanțare, acces la lucru) le-am aplicat de îndată 
ce au fost formulate”, explică Grigore Horoi. „Industria 
alimentară este una strategică mai ales în astfel de mo-
mente grele și nu ne jucăm cu așa ceva”, afirmă el.
Bugetele asumate și planurile de investiții sunt în deru-
lare la nivelurile gândite inițial, iar președintele Agricola 
este încrezător că, odată cu relaxarea măsurilor și reve-
nirea la lucru a unui număr cât mai mare de persoane 
aflate acum în șomaj tehnic, optimismul oamenilor se 
va reinstala. „Agricola investește în fiecare an bugete 
semnificative în acțiuni specifice siguranței alimente-
lor și creșterii calității, dar și siguranței angajaților. În 
2020 apreciem că aceste investiții vor atinge suma de 
10.155.000 lei”, completează reprezentantul Agricola.

Răspunsul rapid, soluție la provocările aduse  
de coronavirus

„În toate companiile din Grupul Lactalis România 
(Albalact, Covalact, Dorna Lactate, Rarăul, Lactalis 
Logistic) am aplicat toate măsurile conform reglementă-
rilor guvernamentale, atât pentru asigurarea produselor 
cu respectarea strictă a criteriilor de calitate și siguran-
ță alimentară, cât și pentru protejarea angajaților și pre-
venirea contaminărilor”, spune Giampaolo Manzonetto, 
Director General Grup Lactalis România. „Nu am instalat 
niște sisteme propriu-zise, deoarece echipamentele de 
producție și dinamica din aria de producție nu permit 
modificări tehnice sau instalarea unor sisteme supli-
mentare, în schimb am implementat reguli și fluxuri 
speciale”, spune directorul general.
În depozitele Grupului Lactalis au fost organizate și 
culoare speciale pentru transporturile care vin din afara 
țării, cu toate facilitățile necesare, pentru ca șoferii să 

nu intre în contact cu angajații companiei.
Cheltuielile pentru materialele necesare aplicării aces-
tor măsuri se ridică, până în acest moment, la peste 
200.000 de euro, iar compania estimează un total al 
cheltuielilor de 900.000 de euro până la sfârșitul anului.
Giampaolo Manzonetto spune că grupul pe care îl condu-
ce a anticipat extinderea epidemiei și în România, astfel 
că organizarea a început destul de repede, iar introduce-
rea acestor măsuri a avut loc în primele două săptămâni 
de la decretarea stării de urgență. El este de părere că 
nu se poate vorbi despre o amortizare, pentru că nu este 
vorba despre investiții propriu-zise, ci despre cheltuieli 
obligatorii și necesare, care au permis companiei să 
rămână operațională într-un context de pandemie care a 
avut și are în continuare un impact semnificativ din punct 
de vedere social și economic, la nivel național. 
„În situația în care la un moment dat, într-o zi am primit 
comenzi cât pentru o lună, am făcut toate eforturile să 
lucrăm la capacitate maximă și să nu intrăm în sinco-
pe de aprovizionare. Desigur că există o corelare între 
măsurile de prevenție și protecție pe care le-am luat în 
fabrici și evoluția vânzărilor. Fără aceste măsuri, nu am 
fi făcut față”, explică Giampaolo Manzonetto.

Pregătiri pentru al doilea val 

„Începând cu dotarea propriilor angajați cu măști de 
protecție, viziere și mănuși de unică folosință, cu diverse 
soluții pentru igienizare atât suprafețe, cât și mâini și 
terminând cu panouri de protecție la casele de marcat 
sau cu deja celebrele «buline» de distanțare, nu am 
încercat decât să asigurăm protecția colegilor și clien-
ților”, notează Adina Crăciunescu, Director de Marketing 
al retailerului și producătorului Diana. „În funcție de su-
prafața de vânzare, am permis accesul în magazine unui 
număr limitat de clienți în același timp, tot din dorința 
de a proteja. Ei au fost informați la intrarea în magazine 
despre absolut toate măsurile implementate”, declară 
Adina Crăciunescu.
Interesant este că implementarea acestor măsuri de 
siguranță a durat câteva zile, mai puțin de o săptămână. 
„Încă din data de 6 martie, am elaborat acel plan de 
contingență, fiind printre primele companii din România 
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ce au stabilit proceduri clare. Nu au fost măsuri impuse 
de autorități, ci au fost măsuri gândite de către echipa 
de management, personalizate pe domeniul nostru 
de activitate, retail alimentar sau producție. Această 
reacție timpurie ne-a asigurat un spațiu de timp pentru 
a ne organiza”, spune Adina Crăciunescu. Ea adaugă că a 
conlucrat perfect atât cu colegii din alte departamente, 
tehnic, logistic, dar și cu partenerii care le-au asigurat 
bunurile sau serviciile lor.
Valoarea totală a investițiilor pe care compania a fost 
nevoită să le facă în această perioadă se ridică la peste 
200.000 de lei, în prețuri de achiziție fără TVA. În contex-
tul în care investițiile sau cheltuielile cauzate de pande-
mie nu vor putea fi amortizate în scurt timp, compania 
va păstra active toate măsurile implementate. „Nu ne 
dorim un val doi al pandemiei, dar cu siguranță experi-
ența acumulată în aceste zile ne va ajuta. Întregul plan 
de măsuri ne-a ajutat să funcționăm în toată această 
perioadă. Nu am înregistrat cazuri de îmbolnăviri în rân-
dul colegilor din magazine, lucru ce ne bucură enorm”, 
adaugă Adina Crăciunescu.

Contactul dintre angajați, limitat

Ținând cont de specificul activității desfășurate, în 
unitățile Maspex existau deja proceduri stricte pentru 
siguranța angajaților și a întregului proces de producție. 
„Încă de la primele semne de pandemie, am suplimentat 
aceste acțiuni și am luat măsuri pentru prevenirea răs-
pândirii epidemiei de coronavirus”, spune Ioana Vișean, 
Director de Comunicare Maspex România.
Investițiile făcute până la începutul lunii iunie se ridică 
la peste 370.000 lei.
Pentru angajații de la birouri și parțial pentru cei din 
departamentul comercial, acolo unde a fost posibil, 
Maspex a implementat modul de lucru de la distanță, de 
acasă, astfel încât să se respecte regulile de distanțare 
socială impuse. Compania va menține bunele practici 
de prevenire a răspândirii epidemiei pentru siguranța 
angajaților atât în perioada următoare, ținând cont de 
faptul că pandemia nu s-a încheiat, cât și ca pregătire 
pentru un eventual val doi al pandemiei.
Există însă o corelare între investițiile făcute în acest 

sens și evoluția vânzărilor? „Măsurile de siguranță 
implementate au dat rezultate, astfel că am reușit să ne 
continuăm activitatea de producție, logistică și vânzare 
în siguranță, să putem asigura și distribui constant pro-
dusele noastre către comercianți, implicit către consu-
matori. Evident că fără o continuitate a activității nu am 
fi putut discuta despre o evoluție pozitivă a vânzărilor”, 
remarcă Ioana Vișean. „Tocmai de aceea, aceste măsuri 
de siguranță reprezintă în continuare o prioritate pentru 
noi și încurajăm respectarea lor cu strictețe atât în rân-
dul angajaților, cât și pe parcursul întregului proces de 
producție”, mai spune ea.

Pregătiți de adaptare la noua realitate

„În momentul în care a devenit evident că se va instaura 
starea de urgență în România, am luat toate măsurile 
pentru a ne proteja angajații și clienții”, spune Vlad 
Ciuburciu, Director General Vascar. Primele măsuri majo-
re au fost luate în cadrul Vascar pe 16 martie, la intrarea 
în vigoare a decretului privind starea de urgență și au 
fost intensificate pe parcursul acelei prime săptămâni. 
Procesul de producție nu a fost afectat, din contră, în 
luna martie a crescut cererea pentru conserve, atât din 
partea retailerilor, cât și a clienților direcți, iar compania 
a început să lucreze la capacitate maximă, spune Vlad 
Ciuburciu. „Vânzările la conserve au fost cu peste 300% 
mai mari comparativ cu perioada similară a anului 2019, 
dar lucrurile au revenit la normal începând cu luna apri-
lie. Pe segmentul mezeluri, s-a înregistrat același ritm al 
vânzărilor”, precizează directorul general.
În ceea ce privește păstrarea unor măsuri și după 
încheierea pandemiei, Vlad Ciuburciu spune că urmă-
rește îndeaproape evoluția situației, iar compania este 
gata să se adapteze noii realități. „Momentan este prea 
devreme pentru a trage o concluzie legată de un al 
doilea val, dar cu siguranță o să fim mai bine pregătiți. 
Urmărim cu atenție evenimentele și informările legate 
de acest virus, astfel încât să luăm toate măsurile de 
siguranță la timp. Am luat măsuri rapide având în minte 
un singur lucru: să facem tot ce ține de noi pentru a 
rămâne un loc sigur pentru angajați și clienți. Este 
important pentru noi să transmitem partenerilor noștri 
încredere și siguranță, atât în vremuri dificile, cât și în 
perioade de calm. Cred că aceste lucruri se văd și se 
simt”, încheie el.
Privind răspunsurile de mai sus, imaginea care se 
conturează este că producătorii au reușit să integreze 
costurile aferente măsurilor implementate într-un plan 
de investiții, astfel încât acestea să nu modifice, în mod 
substanțial, prețul final al produsului. Pe de altă parte, 
pare că nivelul de încredere al producătorilor este ridi-
cat vizavi de o nouă criză care ar putea veni spre finalul 
anului. Cert este că industria a funcționat mai bine în 
România decât în țări precum Statele Unite, unde zeci de 
fabrici au fost închise ca urmare a apariției unui număr 
semnificativ de cazuri de COVID-19. ç
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Ionuț Ilie, Unilever: „Ne 
menținem planurile 
pentru 2020”

Începutul primăverii reprezintă pentru businessurile de 
înghețată startul sezonului, iar efortul de deschidere se 
concretizează în mod normal printr-o creștere importantă 
a cifrei de afaceri. Anul acesta, startul a fost anulat de 
pandemie. Ionuț Ilie, General Manager Ice Cream Unilever 
South Central Europe, a explicat pentru Progresiv care sunt 
provocările acestui an când vine vorba de un produs sezonier 
cum este înghețata. De Simona Popa.
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Î
ncă de la finalul anului trecut, executivii 
din cadrul grupului Unilever erau atenți la 
informațiile privind evoluția noului tip de 
coronavirus și impactul pe care îmbolnăviri-
le în masă începeau să îl aibă asupra econo-

miei globale. Ionuț Ilie, General Manager Ice Cream 
Unilever South Central Europe, povestește că era 
evident că efectele vor ajunge și în România, dar 
nimeni nu putea estima evoluția pe piața locală. 
Autoritățile au acționat rapid, însă deciziile luate 
au blocat divizii de business importante. În privința 
diviziei de înghețată, pandemia venea totuși pe un 
fundament stabil pentru că 2019 a fost anul în care 
aceasta a reușit să performeze foarte bine.
„2019 a fost un an foarte bun. A fost un an în care 
nu doar că ne-am atins planul, dar chiar am depășit 
estimările inițiale, unele extrem de realiste, având 
în vedere toate cerințele pe care le presupune o 
integrare (n.r. integrarea Betty Ice). Vorbim despre 
creștere consolidată față de 2018 pe cele două 
entități, Betty Ice și Algida”, declară Ionuț Ilie, care 
conduce businessul de înghețată al grupului de pe 
cinci piețe, România, Bulgaria, Serbia, Muntenegru 
și Moldova. Compania are în portofoliu branduri 
românești precum Betty Ice și Napoca, dar și Carte 
D'Or, Magnum, Cornetto, Kinder sau Ben&Jerry.
Pe fondul unei piețe locale estimate la 200 de mili-
oane de euro, din care divizia Unilever acoperă în jur 
de 30%, consumul de înghețată a crescut în România 
anul trecut. În privința valorii, creșterea a fost de 
4,5% pe întreaga piață de înghețată. În privința 
volumului, executivul Unilever spune că nu se poate 
discuta despre o creștere, ci de o stagnare. Cu alte 
cuvinte, aceste evoluții arată că românii au început 
să aleagă sortimente de înghețată din categorii 
superioare de preț. 

Planuri menținute pentru 2020

Pe baza acestor date și a noilor comportamente de 
consum, planurile pentru 2020 nu aveau cum să fie 
altfel decât optimiste, iar estimările Unilever luau 
în calcul o creștere de două cifre a performanțelor 
diviziei de înghețată. Planurile au rămas în picioare. 
Ceea ce nu era însă deloc estimat a fost închiderea 
unei unități de producție. „Am închis fabrica de la 
Suceava în ultima săptămână a lunii martie, pentru 
că ne-am dorit să protejăm colegii de acolo. Fiind 
într-o fază de expansiune, stocurile pe care le 
aveam la acel moment erau suficiente pentru a 
acoperi cererea în condițiile în care vânzările au 
scăzut. Nu ne-am făcut griji că am putea rămâ-
ne fără marfă. După o lună am redeschis fabrica 
și producția a fost destinată pieței din Marea 
Britanie. Maxim 10% din producția de la Suceava 
merge la export pentru moment, piețele externe 
fiind reprezentate de Marea Britanie, Germania, 

Ungaria, Cehia, Polonia, Slovacia. Ulterior, am 
acoperit toate capetele de stoc pentru piața locală. 
Timp de două săptămâni, fabrica a funcționat la 
jumătate din capacitatea de producție”, detaliază 
Ionuț Ilie.

Începutul de sezon, blocat de starea  
de urgență

Pentru industria de profil, jumătatea lunii martie 
reprezintă startul sezonului. Anul acesta s-a supra-
pus cu declanșarea stării de urgență, iar deschi-
derea a fost așadar blocată. „De la jumătatea lunii 
februarie și până la jumătatea lunii aprilie este  
perioada în care toate punctele de vânzare volante 
sau din comerțul tradițional deschid categoria de 
înghețată, este acel moment în care se plasează 
lăzile frigorifice. Din punctul acesta de vedere,  
lockdown-ul a oprit această extindere și rollout-ul 
de cabinete (n.r. lăzi frigorifice). Martie nu este o 
lună cu cele mai mari vânzări, dar contează foarte 
mult în economia viitoare a categoriei”, explică Ionuț 
Ilie. Blocajul despre care vorbește executivul nu are 
la bază neapărat consumul, cât teama retailerilor 
legată de măsurile impuse de autorități. Concret, au 
existat retaileri din comerțul tradițional care s-au 
temut că businessul lor va fi închis pe perioada stă-
rii de urgență. Apoi, faptul că oamenii nu mai ieșeau 
din casă decât pentru situații bine definite, a limitat 
total impulsul de a consuma înghețată. 
„Nu aveai cui să vinzi produse din această categorie 
din moment ce cumpărătorii nu mai erau pe stradă 
și, în mod curent, comerțul tradițional se referă 
la subcategoria produse de impuls din categoria 
înghețată. A fost un blocaj aproape total timp de 
trei săptămâni, ultimele două din martie și prima 
din aprilie. Ulterior, oamenii au intrat în atmosfera 
sărbătorilor de Paște de Paște, consumul a început 
să crească, lumea a devenit puțin mai deschisă, 
oamenii au înțeles că blocajul acesta nu presupune 
neapărat închiderea retailerilor tradiționali, ci doar 
proceduri de siguranță și au început să se deschidă 
spre oportunitatea de a începe sezonul de înghețată. 
Atunci lucrurile au început să se îndrepte, dar impac-
tul a rămas unul destul de mare”, subliniază general 
managerul Ice Cream Unilever South Central Europe.
Însă pentru businessul condus de Ionuț Ilie, co-
merțul tradițional reprezintă doar una dintre com-
ponentele importante. O altă componentă, cea de 
timp liber, a rămas blocată până la jumătatea lunii 
mai. Situația s-a repetat și în cazul componentei 
de HoReCa. „Avem un lanț de kioskuri care se ridică 
la aproape 200 de puncte de vânzare. Acestea se 
regăsesc aproape în totalitate în parcuri și în zone 
comerciale aglomerate cum ar fi mall-urile. În am-
bele situații, unitățile au fost complet închise, prin 
urmare și noi am închis complet această parte din 
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business, care nu s-a recuperat nicăieri. E un alt tip de 
consum pe care nu îl poți compensa cu altceva. Nici con-
sumul din HoReCa nu poate fi recuperat. Drept urmare, 
din cele patru-cinci componente importante ale busi-
nessului, vorbim de comețul modern, out-of-home care 
are această subcomponentă de timp liber și HoReCa, trei 
dintre ele au fost afectate major în primă fază. Două au 
rămas blocate până la data de 15 mai, una a rămas bloca-
tă chiar și după această dată”, spune Ionuț Ilie. Singurele 
compensări pentru consumul de înghețată au venit din 
zona magazinelor de proximitate. Acesta a fost, de altfel, 
canalul de vânzare care a preluat cam tot ce a dispărut din 
zona de comerț tradițional pe categoria de impuls. 
„În primele săptămâni am resimțit acest efect direct și 
foarte precis în care consumul s-a mutat către ambalajele 
mari, către take-home în special, 900 de ml sau 1.000 ml. 
În momentul în care au fost redeschise punctele de vân-
zare, lucrurile s-au întors într-o proporție destul de mare 
la obișnuința inițială. Este foarte adevărat că și în comer-
țul tradițional în acest moment există o componentă mai 
mare de take-home, care nu exista. Înainte, în 90 - 95% 
din cazuri vorbeam de impuls în comerțul tradițional. În 
această perioadă însă, segmentul de take-home a ajuns 
la 15% pe acest canal de vânzare”, declară Ionuț Ilie. 

Consumul, modificat în vreme de „lockdown”

Executivul Unilever spune că, în condițiile economice ac-
tuale, estimarea sa este că oamenii se vor îndrepta mai 
mult către „mainstream și accesibil”, spre deosebire de 
evoluția de anul trecut, când consumatorii au ales pro-
duse din segmentele superioare de preț. „O mini-criză 
s-a instalat deja, sunt mulți cei care au rămas fără job 
sau sunt în șomaj tehnic și vor fi grupuri mari de oameni 
cu venituri reduse sau chiar fără venituri pentru o pe-
rioadă de timp. Este absolut natural să fie un declin în 
consum. Oamenii prioritizează, se duc către lucrurile de 
bază, renunță la răsfăț, la produsele premium, renunță 
la achiziții mari de produse. Dacă aceasta va fi o criză 
în V sau se va transforma într-un slowdown, probabil că 
perioada de revenire a pieței se va prelungi. Îngrijorarea 
oamenilor crește, comportamentul de consum se schim-
bă și trec pe sistemul de economisire. Viitorul devine 
incert și toate lucrurile se ajustează. Cumpărătorii intră 
în zona de precauție. Aceste evoluții afectează consumul 
mai mult decât criza în sine, pentru că indicele de încre-
dere este un element extrem de important al dinamicii 
economice”, explică Ionuț Ilie. 

Semnale pozitive pentru viitorul apropiat

Datele Unilever arată că în acest moment, consumul de 
înghețată în 2020 are șanse să se apropie de cifrele de anul 
trecut. Recuperarea ar urma să înceapă mult mai agresiv 
din a doua jumătate a anului, dar o curbă extrem de accen-
tuată de creștere s-a văzut imediat după perioada Paștelui, 
când consumatorii au început să devină mai relaxați. 

„Planurile noastre pentru acest an nu sunt modificate, 
rămânem pe cifra de creștere prognozată inițial. Evident 
că sunt câteva semne de întrebare privind oportunitatea și 
capacitatea de a atinge acea cifră, dar suntem încrezători. 
Ne ajută și vremea, toamna a devenit o vară mai lungă, 
ceea ce contează pe componenta aceasta de business și 
credem că și partenerii din retail vor ajuta, pentru că este 
nevoie să recupereze cifra de afaceri pierdută. Cred că 
va exista deschidere în prelungirea sezonului, pentru că 
înghețata este o componentă importantă a segmentului de 
produse congelate și, în plus este o categorie mai profita-
bilă decât legume congelate sau carne congelată, de exem-
plu. Planurile noastre sunt să recuperăm în trimestrele trei 
și patru cea mai mare parte din blocajul acesta de 4 - 6 
săptămâni, care este unul important. Efortul de deschidere 
are ca rezultat o cifră de afaceri mare, iar anul acesta des-
chiderea nu a mai existat din cauza lockdown-ului”, sublini-
ază General Managerul diviziei de înghețată a Unilever
Starea de urgență a întârziat și unele dintre investiți-
ile planificate încă de anul trecut. Este vorba despre 
o investiție de 1,5 milioane de euro care completează 
elemente tehnologice în fabrica de la Suceava, elemente 
necesare pentru produsele de export în mod special. 
Investiția a fost demarată la finalul lui 2019 și a fost 
încheiată abia în a doua parte a lunii mai, în contextul 
în care fabrica a rămas închisă timp de o lună. Tot în 
zona proiectelor amânate intră și câteva inovații gândite 
pentru începutul de sezon. Cum acesta s-a suprapus cu 
starea de urgență, planurile Unilever pentru divizia de 
înghețată au fost amânate pe termen mai lung. Două 
dintre ele vor fi vizibile în piață în prima parte a lunii 
iunie. Ionuț Ilie susține că în acest an un singur lucru 
ar putea să mai rescrie planurile privind segmentul de 
înghețată: sentimentul de panică. 
„Cred că anul acesta va fi unul precaut din partea tu-
turor. Consumatorii vor fi mai atenți, dar dacă lucrurile 
reintră fie și parțial în normal, nivelul de încredere va 
reveni și dacă nivelul de încredere revine, restul lu-
crurilor vin de la sine. Însă, dacă încrederea rămâne la 
un nivel scăzut, zona economică rămâne jos. Motivul? 
Consumatorii își vor impune limite și autolimitarea este 
extrem de importantă. Încrederea creează stare de bine. 
Oamenii vor reveni la anumite obiceiuri, cu rezerve, 
dar eu cred că se vor recupera mare parte din lucrurile 
pierdute în perioada aceasta”, concluzionează General 
Managerul Ice Cream Unilever South Central Europe. ç

Martie nu este o lună cu 
cele mai mari vânzări, 
dar contează foarte mult 
în economia viitoare  
a categoriei. 
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Toate cofetăriile erau cam la fel, cu exces de rom, mar-
garină multă, frișcă vegetală foarte multă. Erau produse 
pe care eu nu le puteam mânca. Așa mi-a venit ideea. Se 
întâmpla în 2012”, își amintește Nicoleta Hrițcu. Însă pri-
mul magazin a apărut abia în 2013. Între timp, fondatoarea 
Cuptorul Moldovencei a făcut cursuri de antreprenoriat și, 
ca să poată duce ideea ei de la teorie la practică, a aplicat 
pentru o linie de finanțare pentru SRL-D, program dedicat 
debutanților în afaceri care nu au mai avut niciodată o 
firmă. Finanțarea s-a ridicat la 20.000 de euro, bani pe 
care Nicoleta și partenerul său de business i-au investit 
în echipamentele din laborator, în spațiul de vânzare, 
precum și în chiria și salariile pentru câteva luni. 
„Primul spațiu a fost deschis pe 15 februarie 2013. 
Aveam un mic laborator și un magazin mic în față, pe 

De mai bine de șapte ani, pe piața din Iași și-a făcut loc un business axat pe 
„altfel” de dulciuri, unele cu gust „ca acasă”. A fost creat să amintească de copi-
lărie atât vizual, dar mai ales ca gust. Cuptorul Moldovencei a trecut de la un mic 
business de producție la unul extrem de vizibil pe segmentul magazinelor speciali-
zate din Iași. Creșterea s-a bazat pe un concept simplu: înțelegerea clientului te va 
menține mereu în piață și te va ajuta să crești sustenabil. De Simona Popa.

Ca o casă de boieri, cochetă, frumoasă, curată, 
luminoasă, colorată – așa descrie Nicoleta 
Hrițcu, unul dintre fondatorii Cuptorul 
Moldovencei, conceptul magazinelor sale 
sale. Și-a dorit ca businessul ei să îi amin-

tească de copilărie, de cămara bunicii, pentru că știa că 
și produsele pe care le va vinde vor fi inspirate tot din 
rețetele bunicii. De altfel, tocmai nevoia ei de a consuma 
dulciuri „ca acasă” a dus la apariția acestui business. 

Schimbarea de strategie a adus succesul

„Eram mămică pentru a doua oară și am remarcat o cere-
re neacoperită în piață: produse de cofetărie și patiserie 
naturale, cu rețete tradiționale și cu gustul acela de casă. 

Rețeta dulce a unui business  
de 7,3 milioane de lei

Antreprenoriat
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o suprafață de 50 de metri pătrați. Când am deschis, 
credeam că voi produce foarte mult și că voi lucra prin 
revânzători, băcănii, cafenele, magazine mici de cartier. 
În primele șase luni, am făcut multe vizite pe teren”, 
povestește Nicoleta Hrițcu. Acela a fost și momentul în 
care fondatorii magazinelor Cuptorul Moldovencei s-au 
lovit de prima mare problemă. Deși exista cerere pentru 
produsele lor, revânzătorii voiau să pună un adaos de 
cel puțin 25%.
„Produsele noastre oricum costau puțin peste nivelul 
pieței, având în vedere că foloseam ingrediente natu-
rale. Ne-am dat seama că în acele condiții, produsele 
noastre nu erau competitive. Atunci am luat decizia de a 
deschide magazine proprii. Când am luat această decizie 
ne-am și mutat într-un laborator mai mare, pentru că 
ne-am dat seama că există cerere și trebuie să creștem 
producția. Am amenajat în același loc și magazinul de 
desfacere. Aceasta a fost prima schimbare de direcție: 
să comercializăm prin puncte proprii de vânzare. Am 
urmat strategia timp de șase ani, iar acum ajungem la 
șase magazine. Dacă vorbim despre aprovizionarea lor, e 
un proces pe care îl facem de două-trei ori pe zi”, spune 
Nicoleta Hrițcu. Mai povestește și că primele patru ma-
gazine au fost amenajate de ea însăși, cu ajutorul unei 
prietene, artista Alina Avram. Până la cel de-al cincilea 
magazin nu au apelat la serviciile unui designer. Au păs-
trat o linie clară în materie de amenajare – culorile co-
pilăriei – și au adaptat-o profilului de client pe care și-l 
doreau în magazin: nostalgic și în căutare de ingrediente 
naturale pentru care să fie dispus să plătească mai mult 
decât într-o cofetărie clasică.

Extinderea rețelei și creșterea businessului

Prima locație inaugurată conform noii strategii de busi-
ness a fost aceea din cartierul Păcurari din Iași, în 2014. 
„Era vorba despre un spațiu mult mai generos, de 140 de 
metri pătrați, față de 50 cât avea primul, și era amplasat 
într-o mică intersecție, la parterul unui bloc. Vorbim de 
o locație pe colț, care ne-a permis să amplasăm două 
vitrine. Acolo însă nu era creat vad comercial, iar toți 
cei cu care vorbeam erau foarte sceptici. Dar eu, când 
am văzut prima dată acel spațiu, cât era de mare și de 
luminos, m-am îndrăgostit de el. Am împrumutat 20.000 

de euro de la bancă, prinsesem curaj. Era un credit 
de nevoi personale și toți banii s-au dus în amenajări. 
Investiția inițială am împărțit-o între laborator, aici fiind 
vorba de 14.000 de euro, și vitrină, în valoare de 6.000 
de euro”, spune Nicoleta Hrițcu. 
Fondatorii au păstrat partea colorată a magazinului, dar, 
spun ei, au modificat conceptul pentru a fi „puțin mai 
mainstream”. Mai exact, nu voiau să păstreze conceptul 
de magazin în zona exclusivistă și elitistă. Asta pentru 
că strategia de business era, atunci ca și acum, axată 
pe ingrediente naturale, pe rețete tradiționale, și pe 
dorința de a ajunge la cât mai mulți consumatori. Pentru 
ca acest lucru să se întâmple aveau nevoie de un preț 
corect, „nu scump, ci accesibil”, după cum îl descrie 
antreprenoarea.  
Strategia dezvoltată pentru acest magazin s-a dovedit 
una câștigătoare și, uitându-se în urmă, Nicoleta spune 
că a meritat pe deplin riscul de a se extinde într-un 
spațiu mai mult decât dublu față de prima locație, cu 
o chirie pe măsură. „Când vezi cum evoluează cifra de 
afaceri, prinzi încredere și nu te mai uiți atât de atent la 
chirie. Îți dai seama că e în regulă să fie mai mare, cât 
timp numărul clienților crește și la fel cresc și rulajele 
tale. Sunt doar calcule”, explică antreprenoarea.

Pandemia, perioada cu mai puțini clienți,  
dar vânzări mai mari

Într-o zi obișnuită, în magazinul din cartierul Păcurari 
intră în medie 180 de clienți. În zilele aglomerate, 
numărul acestora urcă la 230 de persoane. În privința 
bonului mediu de cumpărături, suma se ridică la 20 de 
lei. Însă, în timpul stării de urgență și ulterior stării de 
alertă, valoarea medie a cumpărăturilor a crescut la 
35 de lei. Sunt peste 60 de produse listate în Cuptorul 
Moldovencei, printre care plăcinte cu vișine, cu carne, 
varză, cu cartofi, cu dovleac și cu mere și brânzoaice. 
În cuptor se coc și fursecuri, cornulețe, cookies, che-
curi, cozonaci și bezele. Când vine vorba de prăjituri de 
casă, „vedeta” magazinelor este Albinuța, o prăjitură 
făcută din foi cu miere de albine și cremă de smântâ-
nă. Intercontinental, Tosca, Prăjitura Soacrei, Nanaimo 
Bar sunt alte tipuri de prăjituri de casă disponibile în 
magazin, la care se adaugă și „prăjiturile copilăriei”, 
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după cum le numește fondatoarea. Este vorba despre 
eclere, amandine, savarine, boema, ciocolată de casă, 
prăjitură cu iaurt, lapte de pasăre. În final, portofoliul 
magazinelor Cuptorul Moldovencei este completat și 
cu zece tipuri de torturi. Dincolo de plăcintele și dul-
ciurile proprii, fondatorii au făcut loc pe rafturile ma-
gazinului și unor produse locale. „Avem sucuri luate tot 
din Iași, produse de un start-up înființat anul trecut, 
vindem și lactate, iaurturi, sana, chefir, tot producție 
locală, de la ferme aflate în apropierea Iașiului. Acum 
vindem și înghețată, dar din păcate nu este produsă 
local pentru că nu am găsit încă nimic de calitate și 
ambalat în cantitate mică. Am găsit un producător 
bun în Suceava, dar ambalează numai la un kilogram”, 
explică Nicoleta. 
Locația din cartierul Păcurari generează anual vânzări 
de peste șase zerouri. În urmă cu trei ani, acest magazin 
a depășit pragul de vânzări de 1,5 milioane de lei. Un an 
mai târziu a urmat o creștere de aproape 35% și anul 
trecut, în 2019, încă un plus de 15%. Nicoleta spune că 
„pentru anul 2020, dacă vom compara primele patru luni 
cu cele din anul 2019, avem o ușoară scădere de 3%, dar 
trebuie să luăm în calcul faptul că o parte din vânzări 
s-a mutat în mediul online.”

Viitorul vine cu investiții de sute de mii de euro

Locația din cartierul Păcurari se bucură de cel mai bun 
trafic din toată rețeaua, drept urmare fondatorii inves-
tesc continuu în îmbunătățirea ei. Au investit recent 
20.000 de euro, iar până la finalul anului vor finanța 
proiectul cu o sumă mult mai mare. Este vorba despre 

90.000 de euro care acoperă costurile mutării laborato-
rului într-un spațiu nou de lucru, iar locul rămas liber va 
fi transformat în cafenea și spațiu de joacă. 
Cuptorul Moldovencei a bifat și o nouă locație în rețea. 
Este vorba despre cel de-al șaselea magazin, amplasat 
în cartierul Cug din Iași. În acest caz, investiția se ridică 
la 35.000 de euro. Iar istoria de business a fondatorilor 
spune că o astfel de investiție se amortizează mai repe-
de de doi - trei ani. 
În plus, vor extinde și businessul Glazurai, ceea ce 
presupune deschiderea unui laboratorul artizanal și a 
unei cafenele. În cazul acestora, investiția s-a ridicat la 
55.000 de euro. Glazurai este un concept relativ nou în 
„familia” Cuptorul Moldovencei, pe care Nicoleta Hrițcu 
îl recreează de la zero. „Am observat că este un seg-
ment de clienți în Iași pe care noi nu îl putem deservi la 
Cuptorul Moldovencei. Ca să putem să păstrăm prețu-
rile accesibile, nu putem să deviem de la standard. Or 
acest segment de clienți, axat mai mult pe partea de 
produse premium, vrea altceva. Vrea personalizare, vrea 
raw vegan, vrea fără gluten, fără lactoză. La Glazurai am 
hotărât să facem produse premium în timp ce Cuptorul 
va merge pe mainstream”, completează aceasta. 
Anul trecut, Cuptorul Moldovencei a generat o cifră de 
afaceri de aproape 7,3 milioane de lei. De partea cealal-
tă, cu cei doi ani de existență pe piață, „tânărul” Glazurai 
a generat afaceri de aproape 1,9 milioane de lei în 2019.
În planurile de viitor pe care le au fondatorii Cuptorul 
Moldovencei intră și reamenajarea magazinului din 
cartierul Alexandru cel Bun, o investiție estimată de 
această dată la 40.000 de euro. Mai mult, proprietarii 
vor să mute cele două laboratoare de producție, cât și 
birourile într-o hală de 1.000 de metri pătrați. Investiția 
în echipamente și amenajarea halei este preconizată că 
va ajunge la 300.000 de euro. Dezvoltarea businessului 
de la Iași presupune un plan complex pentru următorii 
10 ani, plan la care se lucrează împreună cu o firmă de 
consultanță financiară. „Avem obiective îndrăznețe. Ne 
dorim să devenim lideri de piață în cel mult doi ani, să 
intrăm în supermarketuri cu un asortiment de biscuiți cu 
unt, să intrăm în zona de cafenele și multe altele, dar e 
bine să mai păstrăm și elementul de surpriză”, concluzi-
onează Nicoleta Hrițcu. ç

Antreprenoriat
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disponibilitatea unor produse și prețurile mici cu como-
ditatea și timpul redus de cumpărături - așa cum au fost 
implementate în modelul său Amazon Go, cu o selecție 
care include atât marile branduri mainstream, cât și 
produse locale. 

Similarități cu Amazon Go

Dincolo de dimensiunea generoasă, conceptul este simi-
lar cu magazinele de tip convenience Amazon Go, des-
chise pentru prima dată publicului tot în Seattle, în ia-
nuarie 2018. Formatul a fost unul de succes, căci au fost 
deschise până acum peste 25 de unități în orașe precum 
San Francisco, Chicago sau New York. Amazon Go are 
dimensiuni mai reduse față de Amazon Go Grocery, de 
doar 170-250 de metri pătrați, dar modelul s-a dovedit 
a fi unul adaptat erei cumpărăturilor rapide, cu o medie 
zilnică a traficului de clienți de 550 de persoane, potrivit 
estimărilor analiștilor americani. În Amazon Go Grocery, 
cumpărătorii pot intra prin scanarea unei aplicații 
disponibile pe smartphone. Mai departe, se pot plimba 
printre rafturile magazinului, întregul spațiu fiind dotat 
cu senzori ce depistează toate produsele puse în coșul 
de cumpărături. Astfel, devine inutil ritualul de modă 
veche de scanare și plată la casa de macat. Articolele 

La doi ani după lansarea lanțului de magazine convenience complet automatizate, 
Amazon a deschis, a deschis și primul magazin Amazon Go Grocery pe piața ameri-
cană, în Seattle, ridicând astfel ștacheta pentru celelalte magazine fizice. Proiectul 
gigantului din e-commerce mizează pe un format mare, de 700 de metri pătrați, 
reprezentând de trei ori suprafața unui magazin Amazon Go. De Corina Alexandru.

Amazon pune accentul pe conceptul „just 
walk out shopping”, adică vii, iei ceea ce îți 
trebuie și pleci. Conceptul pus la punct de 
către Amazon le oferă clienților tot ceea ce 
și-ar putea dori de la un magazin alimentar 

de cartier: de la produse proaspete la carne și fructe de 
mare, și până la produse de patiserie și articole pentru 
îngrijirea casei. La toate acestea se adaugă și opțiunile ra-
pide pentru prepararea cinei. De asemenea, unitatea oferă 
și un mix de produse organice și convenționale de la bran-
duri foarte cunoscute, împreună cu produse locale. În noul 
concept sunt listate la raft peste 5.000 de SKU-uri, bran-
duri naționale, dar și alte branduri despre care Amazon 
crede că vor avea succes în rândul consumatorilor. 
Inaugurarea magazinului vine să elucideze un mister 
care dura de ceva vreme, legat de spațiul comercial de 
circa 700 de metri pătrați închiriat de Amazon în Seattle, 
mai ales că planurile retailerului pentru această unitate 
au fost ținute secret mult timp. Încă din toamna lui 2019, 
compania a confirmat că echipa Amazon Go „rulează 
teste interne” în locația respectivă, dar a refuzat să 
spună mai multe până acum. Principalul avantaj al aces-
tui magazin este faptul că clienții nu vor mai fi nevoiți 
niciodată să stea la coadă: fără coadă, fără checkout. 
Reprezentanții Amazon spun că magazinul combină 

Cum arată pariul gigantului 
Amazon pe retailul fizic
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sunt taxate pe contul Amazon al cumpărătorului la scurt 
timp după ce acesta trece de poarta de ieșire. Încă de 
la intrare, coșurile de cumpărături sunt pregătite pentru 
a putea fi luate rapid de către clienți. De asemenea, în 
magazin sunt disponibile și sacoșe verzi (ecologice) pentru 
shopping. La Amazon Go Grocery, cumpărătorii vor găsi 
produsele esențiale pentru traiul zilnic și elemente esenți-
ale de pe lista lor săptămânală de cumpărături, alături de 
ingrediente menite să îi ajute la pregătirea unei cine mai 
rapide. Gama de produse include și o serie de fructe și le-
gume proaspete care se schimbă odată cu anotimpurile și 
o selecție de carne de vită, carne de porc, pasăre și fructe 
de mare de calitate superioară. Selecția de pâine artiza-
nală locală, brânzeturile fine și produsele proaspete de 
patiserie provin zilnic de la unele dintre cele mai bune bu-
cătării și brutării locale din tot orașul și regiunea Seattle. 
Cumpărătorii vor găsi în magazin și o selecție interesantă 
de bere, vinuri, băuturi spirtoase și multe altele.
Plata este un alt instrument ușor de folosit. Tot ce are 
nevoie un cumpărător este un cont Amazon, aplicația 
gratuită Amazon Go și un iPhone sau un telefon Android 
de generație recentă. 
În momentul în care consumatorul ajunge la magazin, el 
trebuie doar să scaneze codul QR din aplicație pentru a 
intra în magazin, apoi telefonul poate fi lăsat deopar-
te, pentru că nu mai este nevoie de el în timp ce sunt 
făcute cumpărăturile. Practic, în acest moment un con-
sumator face ceea ce face într-un magazin obișnuit - ia 
produsele de pe raft și le așază în coș. Dacă se răzgân-
dește, produsele pot fi așezate la loc în raft. 

Inovațiile tehnologice din spatele celui mai 
automatizat supermarket

Amazon Go Grocery a fost dezvoltat ca un magazin com-
plet automatizat folosind același tip de tehnologii utilizate 
în mașinile care se conduc singure: camere, senzori cu 
înaltă capacitate și învățarea profundă (deep learning). 
Folosind tehnologia Just Walk Out, unitatea detectează 
automat când produsele sunt preluate de la raft sau retur-
nate la raft, iar evidența articolelor este ținută într-un coș 
virtual. Atunci când finalizează cumpărăturile, shopperul 
poate părăsi magazinul, pur și simplu. Mai târziu, va fi emi-
să o chitanță și suma va fi retrasă din contul Amazon.

Aplicația poate fi folosită atât pentru a accesa Amazon 
Go Grocery, cât și pentru Amazon Go, prin simpla 
descărcare din Apple App Store, Google Play și Amazon 
Appstore. Aceasta este atât de inteligentă încât poate fi 
utilizată și împreună cu prietenii sau familia. Codul QR 
trebuie scanat în momentul în care intră fiecare persoa-
nă în magazin, iar la final se scanează pentru cumpără-
torul care deține contul - este, practic, și cel care intră 
ultimul. Toată lumea își poate face apoi cumpărăturile 
în magazin în mod obișnuit. Toate produsele adăugate 
în coș de către familie sau prieteni vor fi puse în coșul 
virtual al celui care a folosit aplicația. 
Chiar dacă magazinul pare că este unul care operează 
fără prezență umană, totuși sunt și oameni care lucrea-
ză aici. O parte a experienței unice oferite de Amazon Go 
Grocery este oferită tocmai de către angajații (denumiți 
de către Amazon „asociați”) care îi salută pe clienți la 
intrare, pun produsele la raft, se ocupă de zona de pro-
duse proaspete, răspund la întrebări și fac recomandări 
pentru alte produse. Practic, ceea ce a făcut Amazon a 
fost să le ofere angajaților un alt mod de a interacționa 
cu clienții, totul în numele unei experiențe de cumpăra-
re mai bune pentru aceștia.
Din magazin se pot achiziționa și băuturi alcoolice, cum-
părătorul trebuie doar să ia produsele de pe raft și să 
le pună în coș. Cu toate acestea, un angajat al magazi-
nului - uman de această dată – este nevoit să îi verifice 
cumpărătorului actul de identitate pentru a vedea dacă 
este major și poate pleca acasă cu produsul.
„Ce a făcut Amazon Go pentru centrele de afaceri – cum 
ar fi amplasarea unităților foarte aproape de locul în 
care oamenii lucrează, astfel încât angajații să poată 
lua micul dejun, prânzul sau gustări din magazin – 
Amazon Go Grocery face același lucru, dar mai aproape 
de casă”, a spus Dilip Kumar, vicepreședinte Retail fizic 
și Tehnologie la Amazon, citat de publicația Geekwire.
com. Tot el subliniază că Amazon Go Grocery „este un 
format nou, nu este doar un Amazon Go mai mare. Este 
un răspuns mult mai elaborat la ceea ce oamenii caută 
la cumpărături pentru alimente”.
Totuși, Dilip Kumar a refuzat să spună cât de multe ma-
gazine Amazon Go Grocery ar urma să fie deschise, unde 
ar putea fi următorul, sau dacă toate acestea vor avea 
dimensiuni similare.  ç

Citiți versiunea completă a articolului 
pe www.revistaprogresiv.ro
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depozitelor, algoritmi avansați de refacere a stocurilor, 
optimizarea proceselor de alegere și ambalare, modele 
pentru a anticipa comenzile și altele.
La ritmul în care evoluează, tehnologia poate deveni – 
însoțită de servicii de consultanță – un factor extrem 
de important pentru zona de management al stocurilor. 
Privită din perspectiva întregului lanț de aprovizionare 
al unei companii, tehnologia poate avea un impact uriaș 
asupra rezultatelor unei afaceri. „Unii dintre clienții 
noștri au raportat reduceri cuprinse între 30 și 60% ale 
costurilor sau timpului de operare, creșteri de 60-70% 
în ceea ce privește ducerea la bun sfârșit a comenzilor 
sau eliminarea în proporție de până la 90%, a erorilor”, 
detaliază reprezentanta Entersoft România. Există nume-
roase demersuri în zonele de IA (inteligență artificială – 
n.red) și robotică, ce își propun să găsească soluții supe-
rioare de management și optimizare a stocurilor, pe care 
le-am putea vedea curând puse în practică. „Eforturile 
noastre se îndreaptă către zona de cercetare și dezvol-
tare pentru modelarea și cartografierea 3D, realitatea 
augmentată care ar suprapune informațiile despre stoc 

Impactul tehnologiilor de ultimă 
generație asupra gestiunii stocurilor

Gestiunea eficientă a stocurilor poate aduce oricărei companii un avantaj competitiv im-
portant. Soluțiile existente pe piață „profită” din plin de avansul tehnologic, iar programele 
integrate care pot rezolva probleme apărute pe mai multe paliere ale afacerii câștigă teren 
în fața sistemelor independente. Cum arată astăzi soluțiile destinate gestionării corecte a 
stocurilor și care sunt tehnologiile care ar putea schimba acest domeniu? 
De Bogdan Angheluță.

Ultimii ani au fost extrem de interesanți 
pentru soluțiile de management al stocu-
rilor, cu noutăți importante atât în ceea ce 
privește teoria, conceptele, hardware-ul 
disponibil, cât și soluțiile software care 

permit companiilor să gestioneze stocurile și operațiu-
nile legate de stocuri la un nivel înalt, spune Cristiana 
Pambuccian, Commercial Manager Entersoft România. 
„Cred că era oarecum previzibil ca acest lucru să se 
întâmple, având în vedere maturitatea la care au ajuns 
sistemele ERP (Enterprise Resource Planning – n.r.) și 
rezultatele pozitive obținute de companiile care au 
dezvoltat strategii superioare de gestionare a stocuri-
lor”, afirmă ea.
Dacă în urmă cu cinci ani majoritatea companiilor se 
concentrau asupra inventarierii și a urmăririi și gestio-
nării costurilor legate de stocuri, zilele acestea sunt mult 
mai atente la eficiența stocurilor și cum să își îmbună-
tățească serviciile la costuri reduse și cu o mai mare 
viteză. În acest context, Cristiana Pambuccian spune că 
există prezentări ale unor soluții pentru vizualizarea 

Retail
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independente este că sunt mult mai customizabile, se 
pot crea mult mai ușor diferite opțiuni noi care să sati-
sfacă nevoile specifice ale afacerii respective”, este de 
părere Călin Buciuta.
Din punctul său de vedere, creșterea recentă înregistra-
tă de cererile pentru programe de gestiune a stocurilor 
a arătat că o soluție informatică este o unealtă esenți-
ală într-un business, mai ales în situații de criză, în care 
ai nevoie de un control clar al stocurilor.

Viitorul tehnologiei se bazează pe date

Pe ce segmente din managementul stocurilor am mai 
putea vedea inovații în viitorul apropiat? „Direcția prin-
cipală către care se îndreaptă tehnologia în acest mo-
ment este inteligența artificială. Fără îndoială, aceasta 
va avea un impact major și asupra soluțiilor de gestiune 
în viitor. Ea va permite organizațiilor să își optimizeze 
procesele de business, aplicațiile software și infrastruc-
tura tehnică. Astfel, în viitorul apropiat, ne așteptăm la 
funcționalități integrate de recunoaștere vocală, asis-
tență virtuală, machine learning”, spune Daniel Toma, 
Director General Senior Software. „Totodată, observăm 
schimbări majore în zona lanțurilor de aprovizionare 
integrată, unde pentru a îmbunătăți viteza de reacție, 
trebuie ca informația să circule de 5-10 ori mai repede 
între clientul final și producător”, susține reprezentantul 
Senior Software.
Mai mult, adaugă el, statusurile comenzilor trebuie să 
fie actualizate în timp real, iar canalele de vânzare au 
de operat schimbări în fiecare secundă. „În această 
zonă, cu siguranță va primi o atenție sporită un concept 
ce s-a dezvoltat enorm în ultima perioadă, acela de 
Supply Chain Intelligence, ce va permite întregului lanț 
trofic din aprovizionare să balanseze cererea extrem de 
schimbătoare cu oferta.”
Un alt rol extrem de important în viitorul apropiat îl 
va avea partea de Big Data și Predictive Modelling, 
care vor juca un rol esențial în managementul lanțului 
de aprovizionare și vor ajuta companiile să efectueze 
analize de date în timp real. „Supply Chain Intelligence 
(SCI) va fi un capitol 100% digital și poate ajuta mai bine 

și cele despre locație pentru operatorii umani sau roboți, 
contorizarea automată a stocurilor, găsirea rutelor optime 
în depozite și multe altele”, adaugă Cristiana Pambuccian.

Integrarea sistemelor, o metodă  
de eficientizare a proceselor

Un soft de facturare și gestiune a stocurilor, spre deo-
sebire de un soft de e-mail marketing, de exemplu, are 
particularitatea de a se conforma unei legislații stricte 
în domeniu dintr-o țară dată, explică Mircea Căpățînă, 
cofondator și Business Development Manager SmartBill. 
Astfel, pentru a putea realiza o analiză corectă a solu-
țiilor care sunt disponibile în afară României, ar trebui 
analizate legislațiile în domeniu din fiecare țară și solu-
țiile oferite, în paralel. „Evoluția modulului de Gestiune 
SmartBill din ultimii 5 ani a avut un ritm acelerat, în 
pas cu dinamica operațională din piață. Practic, orice 
ne este permis din punctul de vedere al tehnologiei 
și cu utilitate reală pentru utilizatori, facem. Tindem, 
desigur, spre o cât mai mare automatizare a activității 
de business, ce asigură printre altele un risc scăzut de 
eroare umană, eficientizarea operațiunilor, optimizarea 
costurilor, fluidizarea tranzacțiilor și un câștig de timp 
semnificativ”, afirmă reprezentantul SmartBill.
În ceea ce privește eficiența sistemelor de gestiune inde-
pendente, care să nu fie integrate cu alte soluții în cadrul 
unui suite – așa cum sunt cele ERP –, Mircea Căpățînă este 
de părere că utilizarea unei soluții automatizate de gesti-
onare a stocurilor devine cu adevărat valoroasă în cadrul 
unei ecosistem de business. „Scopul ar trebui să fie fluidi-
zarea tuturor operațiunilor, inclusiv cele de contabilitate. 
Noi lucrăm la acest ecosistem care se apropie din ce în ce 
mai mult de viziunea de început și în cadrul căruia toți ju-
cătorii din piață pot utiliza acel modul SmartBill care li se 
potrivește, iar informațiile circulă liber și sigur, ajungând 
până la contabili și culminând cu depunerea declarațiilor 
periodice către ANAF. Vorbim despre un flux logic, curat 
și neîntrerupt, care le asigură tuturor părților implicate 
siguranță, ușurință în utilizare și un câștig semnificativ de 
timp și energie”, spune Mircea Căpățînă.
Călin Buciuta, CEO și fondator SelectSOFT nu crede că există 
o diferență foarte mare între soluțiile existente în străină-
tate și cele implementate deja pe piața locală, menționând 
totuși soluțiile de tip IA care sunt de viitor, precum și apli-
cațiile și soluțiile de tip self-service, care sunt alese deja de 
unele companii din România.
Pe de altă parte, există soluții care să ofere suficiente 
functionalități și companiilor mici la un preț rezonabil, 
iar în ziua de azi „fără a utiliza o aplicație software de 
gestiune este aproape imposibil să deții controlul unei 
afaceri”, spune el. „Din punctul meu de vedere, afacerile 
mici și mijlocii pot utiliza cu succes un sistem inde-
pendent de gestiune a stocurilor atât timp cât acesta 
oferă suficiente functionalități necesare acelei afaceri 
și este destul de flexibil ca să poată fi compatibil cu 
alte soluții de contabilitate. Un alt avantaj al sistemelor 
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companiile să reducă costurile și să crească satisfacția 
clienților prin combinarea datelor și a analizelor pentru 
a trasa tipare de aprovizionare și consum. În linii mari, 
tehnologiile de gestionare a lanțului de aprovizionare 
vor îmbunătăți eficiența operațională și tranzacțională 
în producție, aprovizionare și distribuție”, spune Daniel 
Toma. El explică faptul că tehnologiile SCI pot integra 
informațiile de afaceri cu datele din sistemele SCM, 
oferind informații strategice decidenților. Prin valorifi-
carea datelor și inovarea cu tehnologia, producătorii și 
furnizorii lor de logistică pot personaliza în continuare 
soluțiile și pot identifica în mod eficient lacunele.
„Modelele predictive vor fi o parte importantă în toate 
sistemele informatice din viitor și vor permite deci-
denților să identifice tiparele de consum precum și 
potențialele erori umane, urmând să sugereze soluții de 
eficientizare, oportunități de venit, probleme potențiale 
sau avantaje competitive. Datele în timp real pot fi pro-
cesate de către producători și furnizorii lor de lanțuri de 
aprovizionare prin analize descriptive pentru a dezvălui 
tiparele operațiunilor. Companiile pot prognoza cum 
poate evolua lanțul lor de aprovizionare și pot dezvolta 
strategii de reducere a riscurilor pentru a remedia punc-
tele slabe identificate”, încheie el.

Mobilitate și flexibilitatea, elemente-cheie ale 
soluțiilor de gestiune

Alexandra Lucescu, Director Comercial SoftOne România 
este de părere că soluțiile au evoluat într-un ritm în 
care să poată ajuta companiile să devină competitive, 
indiferent de mărimea lor sau de industrie. Astfel, spune 
ea, de cele mai multe ori soluțiile de gestiune a stocu-
rilor sunt parte integrată a unei aplicații ERP, pentru 
că gestiunea are efecte pe toate ariile funcționale ale 
unui business. „Stocurile influențează contabilitatea, 
rapoartele financiare, livrarea către clienți, relația cu 
furnizorii, deciziile de business, iar dacă gestiunea lor nu 
este interconectată cu restul departamentelor, întregul 
business va fi afectat”, crede ea.
Alexandra Lucescu explică faptul că cele mai noi sisteme 
ERP în cloud permit gestiunea unui număr nelimitat de 
depozite, integrarea cu dispozitive de inventariere de tip 
barcode scanner sau RFID, aplicații de inventariere mo-
bile (utilizate de pe IOS, Android și orice alt device), dar 
și cu sisteme complet robotizate de gestiune a depozite-
lor, care automatizează complet procesele de inventari-
ere și reduc aproape la zero eroarea umană. 
„Există un aspect extrem de important pe care compa-
niile nu îl iau în seamă, și anume faptul că investiția în-
tr-un sistem de gestiune este una pe termen lung, și nu 
doar din considerente financiare”, opinează executivul 
SoftOne. „Managerii și antreprenorii încep să înțeleagă 
că tehnologia nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Iar 
condițiile de criză din ultimele două luni i-au obligat 
să se digitalizeze, lăsându-i fără nicio altă alternativă 
viabilă”, încheie Alexandra Lucescu. ç

Tehnologii în retail
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Atunci când lansează un brand în online, 
un antreprenor nu simte aceeași greutate 
logistică și financiară ca atunci când lan-
sarea are loc în offline. De fapt, o regulă 
de bază spune că, cu cât o piață este mai 

fragmentată, cu atât investițiile necesare sunt mai mari. 
Iar în online exact așa este.
Dacă vorbim de o lansare de la zero a unui brand, pașii 
care trebuie urmați sunt cei consacrați: analiză și audit, 
identificarea grupului țintă de cumpărători, poziționa-
rea în piață, dezvoltarea de nume, identitate vizuală, 
ambalaje, pregătirea site-ului. Spre deosebire de offli-
ne, principalul element diferit este că atunci când se 

ia în calcul analiza vizuală a brandului, aceasta trebuie 
să acopere o plajă mult mai largă. Responsabilul de 
brand trebuie să se uite și la ceea ce există în mar-
ketplace-uri. Brandul său nu mai este prezent pe un 
raft în Kaufland sau în Carrefour, unde avea un nu-
măr determinat de competitori, ci este prezent într-o 
mare buclă, unde concurează și cu produsele din alte 
magazine online dar și cu cele din marketplace-uri cum 
este platforma eMag, așa că trebuie să ia în calcul tot 
ce se întâmplă în categorie. De asemenea, atunci când 
se lansează trebuie să țină cont de mentalul colectiv 
din piața respectivă, precum și de cel din mediul în care 
și-a programat lansarea.

Pare simplu, accesibil și rapid să construiești un brand în online, dar în realitate nu 
este deloc așa. Online-ul este un mediu sofisticat și fragmentat, în care metrics-urile 
se schimbă permanent, iar consumatorii sunt supuși tentațiilor de tot felul.  
De Dochița Zenoveiov.

Mituri false despre branding  
în online

Branding corner
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Experiența arată că majoritatea antreprenorilor români 
fie se lansează online local și regional, fie targetea-
ză comunitățile de români care trăiesc în alte țări. De 
exemplu, dacă vorbim despre lactate, unde gustul este 
foarte specific, deoarece lactatele diferă mult de la 
o țară la alta, nu poți să lansezi cașcaval de Rucăr în 
Franța, unde există altă bucătărie, iar piața lactatelor 
este cu totul alta.
Brand managerii trebuie să înțeleagă că firmele de cerce-
tare de piață au un rol foarte important, deoarece dispun 
de o cantitate semnificativă de date. O lansare de succes 
se bazează pe trenduri de consum și pe date de piață 
cantitative și calitative. După construcția brandului – 
deci după finalizarea produsului, numelui, ambalajului – 
atenția brand managerului se va orienta către distribuție. 
Azi, secretul succesului nu stă în modul în care lansezi un 
produs, ci în modul în care îl vinzi și unde îl distribui.
Un alt mit este că un magazin online este foarte simplu 
de realizat. Însă magazinul online se poate numi maga-
zin online probabil după 6-12 luni. Un site nu este ace-
lași lucru cu un magazin online. Site-ul în sine este cea 
mai simplă parte din construcția magazinului. Totuși, în 
cazul unui brand lansat de la zero este nevoie de circa 
12 săptămâni pentru construcția site-ului, cu tot cu lis-
tarea produselor. Dar degeaba ai un site-ul dacă nu știe 
nimeni despre el. Magazinul online are nevoie de SEO, 
de o strategie realizată de o agenție de digital, de buget 
de media pe online și mai ales de logistica din spate 
care ține de vânzarea și livrarea produselor. Brandul 
trebuie să fie atât de cool în online încât să fie remarcat 
de retaileri și memorat de cumpărători. Trebuie subliniat 
că, deși în online brand managerii dispun de date re-
al-time, de la Google, Facebook, LinkedIn etc, campaniile 
de succes sunt cele care combină online cu offline.

Credibilitatea online-ului, sub semnul întrebării

În România online-ul este încă asociat cu pauza, con-
sumatorii intră pe site-uri atunci când sunt în pauză și 
nu prea iau în considerare ceea ce văd pe online și nu 
prea sunt pregătiți să ia decizii de cumpărare. Print-ul, 
radio-ul și tv-ul cresc notorietatea brandurilor, deoarece 
sunt considerate canale media credibile. Cumpărătorul 
ia în calcul un produs pentru că a citit despre el într-o 
revistă sau l-a văzut într-un spot la tv. Și abia apoi caută 
informații suplimentare pe Google și pe paginile de social 
media ale brandului. Dar credibilitatea în România nu 
este dată de online. Offline-ul creează credibilitate, iar 
online-ul creează frecvență de cumpărare. În cazul unor 
branduri mici, cu audiență mică, se poate merge doar 
pe branding online, pentru că aceste branduri sunt mici 
prin definiție: dacă scalează nu mai sunt artizanale. 
În perioada pandemiei multe branduri au mizat pe co-
municare online, unul din motive fiind că online-ul este 
mai accesibil decât televiziunea, dar nu trebuie ales doar 
pentru că este relativ ieftin și accesibil. Dacă pentru 
televiziune este nevoie de un buget de 100-200.000 euro 

pentru rezultate la nivel național, în cazul unui business 
mic poți crea interacțiune în social media cu bugete 
semnificativ mai mici. 
În ultimele luni mulți antreprenori au văzut o oportu-
nitate în prezența online și au redirecționat bugetele 
spre ceea ce a fost mai accesibil.
Există și un număr limitat de branduri care refuză să 
intre în online, branduri care fie nu au motivație să se 
apropie de online, fie nu își găsesc audiența acolo, fie 
consideră online-ul un canal de vânzare care nu le poa-
te aduce o marjă considerabilă de profit. Însă pandemia 
de coronavirus a determinat mulți retaileri din FMCG să 
se apropie de online, iar rezultatele sunt vizibile.
Alte concluzii vizibile în aceste luni sunt că este impor-
tant pentru retailerii FMCG să adopte o strategie omni-
channel, deoarece unele decizii de cumpărare se iau în 
offline, iar altele în online. Iar favoriții acestei perioa-
de sunt retailerii care comunică intensiv în online.

Online-ul, cel mai potrivit pentru FMCG

Antreprenorii care dețin deja branduri consacrate în 
portofoliu și doresc să le lanseze în online trebuie 
să fie dispuși să investească timp și bugete pentru a 
construi prezențe relevante.
Dacă poziționarea brandului este bazată pe interacțiu-
ne și experiență, atunci declinarea online se va baza pe 
conținut relevant. Se recomandă ca acest conținut să 
fie realizat de un copywriter, deoarece un site are nevo-
ie de cuvintele potrivite nu doar pentru a atrage clien-
ții, dar și pentru a fi indexat în motoarele de căutare.
Pe de altă parte, așa cum la un magazin fizic există 
un angajat care face stocurile și casa la finalul zilei, 
și în online trebuie să existe un angajat care să aibă 
grijă de aceste lucruri. Alte elemente importante în 
online sunt timpul de răspuns la întrebările clienților, 
durata de livrare a produselor, precum și prețul pro-
dusului. Obiceiul de consum în online se bazează pe 
un preț competitiv și o durată de livrare din ce în ce 
mai mică. Acestea influențează semnificativ decizia 
finală de achiziție. 
În online se vând bine produsele care nu înseamnă o 
investiție mare pentru cumpărători. În general, aceștia 
nu achiziționează produse de la companii necunoscu-
te sau prea puțin familiare, dar dacă totuși o fac, pre-
feră produse care nu costă mult. De aceea, online-ul 
este ideal pentru retailerii din FMCG.
Iar dacă ceva nu merge bine, brand managerii trebuie 
să știe că în online consumatorii sunt foarte vocali 
și nemulțumirea e rapid exprimată. Pentru un brand 
nou lansat, orice review sau comentariu negativ este 
important și trebuie rezolvat, deoarece afectează re-
putația brandului. Și la lansare, orice brand trebuie să 
fie impecabil din toate punctele de vedere.

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 
Suceava Cora Ploiești Kaufland Miercurea 

Ciuc
Carrefour  
Baia Mare

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

1 Făină de grâu Băneasa, categ. 000,  
pungă de hârtie 1 kg 3,30 N/A 4,09 3,99

2 Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă de hârtie 1 kg 2,55 2,58 2,69 2,69

3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie carton 1 l 5,55 5,55
5,29 (prețul 
produsului în afara 
promoției 5,59)

5,65

4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, PET 1 l 5,85 5,86 N/A 6,10
5 Ouă free range Toneli 10 buc. N/A 11,45 N/A 10,17
6 Apă minerală necarbogazoasă Borsec, PET 2 l 2,45 2,52 2,55 2,50
7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 5,16 5,36 5,09 5,29
8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l 2,15 2,05 N/A 2,16

9 Cafea măcinată Jacobs Kronung  
Alintaroma verde 250 g 11,90 12,59 11,99 11,99

10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 0,94 0,98 0,99 0,95
11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 3,65 4,19 3,69 3,99

12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,25 6,50 (prețul produsului  
în afara promoției 7,39) 7,29 7,29

13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,05 7,13 6,99 5,45
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g N/A 4,53 N/A N/A

Produse nealimentare de marcă

1 Pastă de dinți Colgate Maximum Cavity 
Protection

125 ml sau 75 
+50 ml gratis 6,90 7,05 6,19 6,94

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 2,65 3,79 N/A 3,06 (ofertă  
de preț)

3 Șampon Head&Shoulders Classic Clean /  
2 in 1 Classic Action 400 ml 22,90 20,71 (prețul produsului  

în afara promoției 25,69) 22,99 24,66 (ofertă  
de preț)

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

10 sau 8 
+2 role 18,90 19,09 N/A 18,95

5 Detergent capsule Ariel Mountain Spring/ 
Color3in1 15 buc. 22,53 24,79 19,49 25,90

6 Detergent de vase Fairy Lemon/Apple 450 ml 4,90 4,99 4,49 4,49

Nr. Aspecte analizate Auchan Suceava Cora Ploiești Kaufland Miercurea Ciuc Carrefour Baia Mare
1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazin 19:00 - 19:40 13:34 - 14:08 19:10 - 20:00 12:50 - 13:22
2 Total minute petrecute în magazin la cumpărături 40 34 50 32

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

4 Nivelul curățeniei în magazin? Curat Curat Curat Curat
5 Nivelul de mercantizare al magazinului? Bun Bun Bun Bun
6 Câte case de marcat are magazinul? 26 25 18 23
7 Câte case de marcat erau deschise? 6 11 9 10

8 Câte coșuri de cumpărături erau la coadă  
înaintea voastră? 0 1 3 0

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 19:35 - 19:40 14:03 - 14:08 19:54 - 20:00 13:19 - 13:22
11 Total minute petrecute la casa de marcat 5 5 6 3
12 Casierul a salutat cumpărătorul? Da Da Da Da

13 Casierul a ajutat la împachetarea produselor  
în pungi? Nu Nu Da Da
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4 mai 2020

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 
Alba Iulia

Mega Image  
Cluj Profi Avrig MyAuchan 

Cluj 
Prețul la care s-a achiziționat produsul

Produse alimentare de marcă

1 Făină de grâu Băneasa, categ. 000, pungă 
de hârtie 1 kg 3,99 N/A 3,89 3,85

2 Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă de hârtie 1 kg 2,69 2,63 2,99 2,80
3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie carton 1 l 6,45 5,63 5,59 5,60
4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, PET 1 l 6,10 6,34 5,89 N/A
5 Ouă free range Toneli 10 buc. N/A N/A N/A N/A
6 Apă minerală necarbogazoasă Borsec, PET 2 l 2,50 2,52 N/A 2,50

7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 5,29 4,07 (prețul produsului în 
afara promoției 5,09) 5,09 N/A

8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l 2,16 1,97 (prețul produsului în 
afara promoției 2,19) 2,05 2,00

9 Cafea măcinată Jacobs Kronung  
Alintaroma verde 250 g 11,49 7,69 8,99 (prețul produsului 

în afara promoției 11,49) 11,30

10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 0,99 0,98 0,99 0,94
11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 3,77 4,50 3,69 4,15
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,29 7,34 7,29 7,30
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,42 6,42 N/A 6,95
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g 4,59 4,52 N/A 3,95

Produse nealimentare de marcă

1 Pastă de dinți Colgate Maximum  
Cavity Protection

125 ml sau 75 
+50 ml gratis 6,99 6,95 6,99 6,95

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 3,08 (ofertă  
de preț) 3,59 2,99 2,95

3 Șampon Head&Shoulders Classic Clean /  
2 in 1 Classic Action 400 ml 20,59 (ofertă  

de preț) N/A 22,99 N/A

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

10 sau 8+2 
role 18,95 19,03 18,95 18,90

5 Detergent capsule Ariel Mountain Spring/ 
Color3in1 15 buc. 19,50 23,49 19,49 23,30

6 Detergent de vase Fairy Lemon/Apple 450 ml 5,80 4,99 N/A 4,95

Nr. Aspecte analizate Market Alba Iulia Mega Image Cluj Profi Avrig MyAuchan Cluj
1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazin 14:55 - 15:36 14:10 - 14:33 13:10 - 13:43 12:51 - 13:09
2 Total minute petrecute în magazin la cumpărături 41 23 33 18

3 Exista cărucioare/coșuri disponibile la intrarea  
în magazin? Da DA Da Da

4 Nivelul curățeniei în magazin? Curat Curat Curat Curat
5 Nivelul de mercantizare al magazinului? Bun Insuficient Insuficient Insuficient
6 Cate case de marcat are magazinul? 6 2 2 4
7 Câte case de marcat erau deschise? 1 1 1 1

8 Câte coșuri de cumpărături erau la coadă  
înaintea voastră? 1 0 0 0

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 15:31 - 15:36 14:30 - 14:33 13:40 - 13:43 13:07 - 13:09
11 Total minute petrecute la casa de marcat 5 3 3 2
12 Casierul a salutat cumpărătorul? Da Da Da Da

13 Casierul a ajutat la împachetarea produselor  
în pungi? Da 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 Târgu Mureș Selgros Brașov
Prețul la care s-a 
achiziționat produsul Unități Metro Prețul la care s-a 

achiziționat produsul Unități Selgros

Produse alimentare de marcă

1 Făină de grâu Băneasa, categ. 
000, pungă de hârtie 1 kg 3,85 Bax 6 3,99 Bucată 1

2 Zahăr Mărgăritar Cristal,  
pungă de hârtie 1 kg 2,62 Bucată 1 2,73 Bucată 1

3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime,  
cutie carton 1 l 5,56 Bucată 1 5,29 (ofertă de preț) Bucată 1

4 Ulei de floarea-soarelui  
Unisol, PET 1 l 6,00 Bax 6 6,19 Bucată 1

5 Ouă free range Toneli 10 buc. N/A 10,14 Bucată 1

6 Apă minerală necarbogazoasă 
Borsec, PET 2 l 2,50 Bax 6 2,52 Bax 6

7 Băutură răcoritoare 
Coca-Cola, PET 2 l 4,76 Bax 6 4,46 Bax 6

8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l 2,02 Bax 12 2,16 Bax 12

9 Cafea măcinată Jacobs Kronung 
Alintaroma verde 250 g 9,98 Bucată 1 9,25 Bucată 1

10 Iaurt Danone natural,  
3,5% grăsime 130 g 0,91 (7+1) Pachet 8 0,92 Bucată 1

11 Tabletă de ciocolată  
Milka Lapte 100 g 3,74 Pachet 3 3,31 Bucată 1

12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,26 Bucată 1 7,26 Bucată 1
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,65 Bucată 1 7,49 Bucată 1
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g N/A 4,39 Bucată 1

Produse nealimentare de marcă

1 Pastă de dinți Colgate Maximum 
Cavity Protection

125 ml sau 75 
+50 ml gratis 5,41 Bucată 1 7,28 Bucată 1

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 2,50 Pachet 2 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 18,95 Bucată 1

5 Detergent capsule Ariel 
Mountain Spring/ Color3in1 15 buc. 20,37 Bucată 1 22,10 Bucată 1

6 Detergent de vase Fairy  
Lemon/Apple 450 ml N/A N/A

Nr. Aspecte analizate Metro Târgu Mureș Selgros Brașov
1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazin 11:55 - 12:50 13:10 - 13:36
2 Total minute petrecute în magazin la cumpărături 55 26
3 Exista cărucioare/coșuri disponibile la intrarea în magazin? Da Da
4 Nivelul curățeniei în magazin? Curat Curat
5 Nivelul de mercantizare al magazinului? Bun Bun
6 Câte case de marcat are magazinul? 9 14
7 Câte case de marcat erau deschise? 7 6
8 Câte coșuri de cumpărături erau la coadă înaintea voastră? 1 1
9 Au existat nemulțumiri din partea celorlalți cumpărători la coada de la casă? Nu Nu
10 Intervalul orar petrecut la casa de marcat 12:35 - 12:50 13:33 - 13:36
11 Total minute petrecute la casa de marcat 15 3
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, cora.ro și mega-image.ro. 
Locațiile monitorizate sunt schimbate 
t r imes  t r ial ,  pent ru a f i  acoper i te 
toate regiunile importante ale țării pe 
parcursul unui an. Astfel, în trimestrul 
al 2-lea sunt monitorizate magazinele 
din centrul și nordul țării. 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

4 mai 2020

Online
Nr. Produs Cantitate carrefour.ro coradrive.ro mega-image.ro

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

1 Făină de grâu Băneasa, categ. 000, pungă de hârtie 1 kg 3,99 3,81 3,88
2 Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă de hârtie 1 kg 2,69 2,58 2,63
3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie carton 1 l 5,59 5,55 5,89
4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, PET 1 l 6,10 5,86 5,90
5 Ouă free range Toneli 10 buc. N/A N/A N/A
6 Apă minerală necarbogazoasă Borsec, PET 2 l 2,50 2,52 2,52
7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 5,29 5,36 5,09
8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l N/A 2,05 2,19
9 Cafea măcinată Jacobs Kronung Alintaroma verde 250 g 12,09 13,78 7,69
10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 0,99 N/A 0,98
11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 3,99 4,56 4,50
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,39 7,42 7,33
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,99 7,13 6,91
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g N/A 4,53 4,49

Produse nealimentare de marcă

1 Pastă de dinți Colgate Maximum Cavity Protection 125 ml sau 75  
+50 ml gratis 6,99 6,98 6,95

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 3,09 N/A 3,59
3 Șampon Head&Shoulders Classic Clean / 2 in 1 Classic Action 400 ml 24,66 20,71 24,19
4 Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 straturi, Piersică sau Mușețel 10 sau 8+2 role 18,95 18,99 19,93
5 Detergent capsule Ariel Mountain Spring/ Color3in1 15 buc. 25,90 N/A 23,49
6 Detergent de vase Fairy Lemon/Apple 450 ml 4,49 N/A N/A

Cost transport
Cost transport 20,00 15,00 20,00
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - fără transport 141,69 111,83 138,15
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - cu transport 161,69 126,83 158,15

Nr. Aspecte analizate carrefouro.ro coradrive.ro mega-image.ro
1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazinul online 11:18 - 11:28 11:32 - 11:44 11:46 - 11:56
2 Total minute petrecute pe site la cumpărături 10 12 10
3 Interval orar petrecut pentru finalizarea comenzii 11:28 - 11:34 11:44 - 11:49 11:56 - 12:02
4 Total minute petrecute pentru finalizarea comenzii 6 5 6
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Promoții/Campanii/Lansări

Lipton relansează două noi sortimente  
de Ice Tea

Lipton a reinventat rețeta sortimentelor de Ceai 
Verde și Ceai Verde Mint & Lime, care au acum un 
conținut redus de zahăr. Totodată, Lipton le oferă 
consumatorilor o nouă aromă light, de piersică.

 Noul Lipton Ceai Verde conține apă, frunze de ceai 
verde și fructe.
În acest context, Lipton a dezvoltat campania 
„What are YOU made of?”, care a adus universul 
Lipton aproape de consumatori.
Lipton este o marcă Unilever. Produsele Lipton Ice 
Tea sunt dezvoltate pe plan internațional sub um-

brela Pepsi Lipton Ltd., un joint venture între PepsiCo și Unilever. Produsele 
Lipton Ice Tea sunt îmbuteliate și distribuite în România de către Quadrant 
Amroq Beverages SA, membră a PepsiCo Beverages, sub licență Pepsi 
Lipton Ltd.

Noi arome de la Green Cola
Green Cola și-a extins portofoliul cu trei noi 
sortimente sub umbrela Green Flavors. Cu 
suc de portocală, lămâie, respectiv cire-
șe, acestea sunt o alegere ideală pentru a 
completa un stil de viață sănătos. 
Toate cele trei produse înlocuiesc îndulci-
torii tradiționali, precum zahărul și aspar-
tamul, cu stevia, un îndulcitor natural ce 

asigură un aport caloric redus, oferind alternativa unei băuturi răcori-
toare unice, mai sănătoase.
Green Cola a câștigat premiul Produsul Anului 2020 pentru produsele din 
gama Green Flavors: Green Orange, Green Lemon și Green Sour Cherry, în 
categoria băuturi răcoritoare carbonatate.
În România, Green Cola face parte din portofoliul companiei Elgeka 
Ferfelis România S.A.

Noua gamă Granini 
Light`n Clear

Granini, brandul de sucuri necarbo-
natate din portofoliul URBB, a lan-
sat noua gamă Granini Light̀ n Clear. 
Cu 10% conținut de suc de fructe și 
disponibilă în două variante, Lămâie 
cu mentă și Merișoare cu mentă, 
noua gamă are sub 5 grame de za-
hăr pe 100 ml și doar 19 kcal/100 ml 
fără îndulcitori artificiali. Produsele 
sunt disponibile pe piață începând 
cu luna iunie. URBB este unul 
dintre cei mai mari producători 
de bere de pe piața locală și are 
în portofoliu branduri precum 
Tuborg, Carlsberg, Holsten, SKOL, 
Guinness, cidrul Somersby și 
sucul Granini.Q.

Toneli relansează produsul Familia  
Toneli Kids

De 1 Iunie, Toneli Holding, cel mai mare 
producător de ouă din România, a 
relansat pe piață produsul Toneli Kids, 
ouă pentru copii cu aport de Omega 3 
și vitamine, singurul produs din piață ce 
are dublă recunoaștere internațională pe 
linie de calitate – ITI și Monde Selection.

Produsul este disponibil într-o singură variantă, caserolă de opt ouă. 
Acestea sunt provenite de la păsări crescute în sistem free range, cu 
acces în aer liber și hrană naturală din cereale nemodificate genetic. 
Produsele se adresează persoanelor orientate spre un stil de viață sănă-
tos, natural.

În aceste zile 
curățenia și igie-
nizarea casei sunt 
mai importante ca 
niciodată pentru 
sănătatea tuturor. 
Pentru curățenia 
locuinței este reco-
mandată folosirea 
de produse eficiente, 
a căror performanță este testată 
și apreciată de către consumatori. 
Prin campania „Curățenie eficien-
tă pentru casa ta”, pentru orice 
produs Persil, Perwoll, Silan, K2r, 
Pur, Somat, Bref și Clin cumpărat, 
1% din prețul acestuia este donat 
Asociației MagicCamp pentru achi-
ziționarea de materiale necesare 
spitalelor și cadrelor medicale. 
Campania se desfășoară în 
magazinele Carrefour în perioada 
04.06.2020-17.06.2020. 

Henkel și Carrefour 
susțin MagicCamp
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Strategii de piață

În bătălia pentru profitabilitate, un brand puternic este o armă redutabilă. 
Florin Panfile, Director Comercial Toneli Holding, spune că prioritățile acestui 
an și totodată ingredientele necesare supraviețuirii pe o piață dominată de 
mărci private sunt consolidarea structurală și operațională a afacerii, 
dezvoltarea brandului și creșterea cotei de piață. De Fulvia Meiroșu.

„Prioritatea noastră este să 
creștem sănătos brandul”

Cel mai mare producător de ouă din România, 
care deține 20% din efectivele de păsări din 
ferme și 21% din producția de ouă din ferme, 
își propune să crească „sănătos” brandul 
Toneli. Un target greu de atins, dar nu impo-

sibil, pe un segment în care mărcile private dețin o cotă 
de 60% ca volum și în care brandul a început să fie tot 
mai semnificativ pentru cumpărători.
Toneli Holding continuă în acest an implementarea 
strategiei de business începute în 2019, strategie cen-
trată nu atât pe profitabilitate, cât pe reorganizarea 
companiei pe principii profesioniste și dezvoltarea unui 
brand premium. În acest context, pe fondul deflației 
semnificative de circa 7%, grupul Toneli a obținut în 2019 
o creștere de volum de 13% față de anul anterior, cu un 
avans al cifrei de afaceri de 6%, până la 30 de milioane 
de euro. Florin Panfile subliniază că piața pe care Toneli 
este lider, cu o cotă de 6% din volum si 9% din valoare, 
se confruntă cu multe provocări.

De ce scade prețul produselor din categoria ouă? 

„Cauzele sunt multiple: presiunea asupra prețului 
venită din zona retailerilor, producția particulară din 
gospodării, prețurile reduse oferite de unii produ-
cători, importurile din Polonia – în ciuda faptului că 
acolo se manifestă de ceva timp focare de gripa aviară 
și izolări de salmonella. În timp ce România deține 9 
milioane de păsări în ferme, Polonia are 49,4 milioa-
ne păsări în ferme și este cel mai mare producător 
european de ouă pe sistemul de creștere în baterii, 
pe segmentul price-driven (peste 80% din producție)”, 
explică Florin Panfile. El detaliază că anul trecut au 
intrat pe piața locală peste 150 milioane de ouă, la un 
nivel de preț foarte scăzut, în ciuda faptului că oficial, 
la poarta fermelor, România a avut un preț de livrare 
cu aproximativ 30% mai redus decât cel din Polonia. 
În România, spune el, prețul pe unitate practicat în 
luna martie 2020 a fost cu 32% sub prețul mediu din 

Uniunea Europeană. Mai exact, în UE, prețul mediu pe 
ou este 8,8 eurocenti, în timp ce pe piața locală prețul 
este de 6 eurocenți.
În fermele de pe piața locală se produc anual 1,7-1,8 
miliarde ouă, ceea ce ar putea acoperi aproape integral 
cererea. Doar că, în paralel, există distribuitori sau retai-
leri care importă la prețuri mai mici.

Toneli, cel mai cunoscut brand pe plan local

Toneli Holding deține 18 ferme în România, cu o capacitate 
de producție anuală de 400 de milioane de ouă de con-
sum. Florin Panfile afirmă că studiile de piață și focus-gru-
purile comandate de companie arată că Toneli este cel mai 
cunoscut brand pe plan local. Pentru o imagine completă, 
ouăle de baterie (nivelul entry-level) constituie 63% din 
piața totală din România, iar 85% din acest segment ajun-
ge să fie comercializat ca private label.
„Este o industrie în care majoritatea retailerilor spun 
că nu există branduri. Totuși, studiile de piață și focus 
grupurile ne arată că brandul Toneli este recunoscut 
în rândul consumatorilor – avem 57% brand awareness 
national și 89% în București, peste tot ce înseamnă 
private label. Pentru comparație, și noi avem private 
label aproximativ 55% din vânzări”, spune Florin Panfile. 
Prin urmare, s-a decis ca în acest an 70% din bugetul de 
marketing să fie dedicat comunicării și susținerii bran-
dului la nivel național. „Anul acesta avem pentru prima 
dată marketing 360 de grade targetat. Suntem partenerul 
Naționalei României de Bucătari, suntem pe tv, în presă, 
în online, social media, pe panotajul din lifturile clădirilor 
de birouri, sponsorizăm echipa campioană de gimnastică 
aerobică, am creat canalul propriu de YouTube, am de-
marat acțiuni de CSR”, susține el. De asemenea, directo-
rul comercial planificase pentru 2020 o serie de acțiuni 
în modern trade, demarând un program de sampling și 
informare directă a consumatorului derulat în hypermar-
keturi, unde vin majoritatea cumpărătorilor Toneli. 
În condițiile în care vânzările din primele patru luni au 

Citiți versiunea completă a articolului 
pe www.revistaprogresiv.ro
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o dinamică pozitivă semnificativă, cu 29% mai mari față 
de perioada similară din 2019, Florin Panfile spune că 
a bugetat o creștere de volum de 30% pe tot anul. Dar 
el este reținut când vine vorba de estimări financiare. 
„Anul trecut prețul ne-a jucat feste, la fel și o parte din 
costuri. Am avut creșteri de cost la majoritatea materii-
lor prime și în zona de personal care nu s-au translatat 
din păcate și în prețul de vânzare, care a scăzut oricum. 
De aceea, ca profitablitate am fost puțin peste  
break-even”, explică directorul comercial. 
El nu declară închis capitolul cheltuielilor suplimentare 
legate de criză din acest an, pentru că nu știe cum va 
evolua situația în ultimele două trimestre. „Nu știm cât de 
mari vor fi costurile finale legate de pandemie. Compania 
a demarat un program de economii în toate zonele, ca 
să creem rezerve pentru mai târziu și fără a impacta per 
total nici producția, nici profitabilitatea țintită”, spune el.
Prețul ouălor a continuat să scadă și în primele luni ale 
acestui an, înregistrând un minus de 1,6% față de  ace-
eași perioadă din 2019. Pe de altă parte, spune directorul 
comercial, sunt categorii de costuri care au crescut, inde-
pendent de pandemie, cum ar fi prețul cerealelor româ-
nești, mai scumpe acum decât anul trecut cu 11-12%. El 
estimează că în actualele condiții meteo, toamna va adu-
ce foarte posibil o nouă creștere a prețului cerealelor. 
„Costurile acestea nu se reflectă în prețul produsului. 
Noi vindem acum mai ieftin decât în 2019, iar în 2019 am 
vândut mai ieftin decât în 2018. E adevărat că am vândut 
volume mai ridicate, dar produsul are costuri mai mari și 
un preț mai mic. Este important să vinzi mult, dar mult 
mai important e să vinzi profitabil pentru a putea relua 

sănătos ciclul de producție”, explică Florin Panfile. 
El spune că studiile derulate de companie arată că, deși 
majoritatea cumpărătorilor sunt dispuși să plătească 0,7 
lei pentru un ou, când vine vorba de siguranța alimenta-
ției, unii dintre ei au disponibilitatea de a majora suma 
până la 1,5 lei. Dar, cu toate că segmentul de clienți tar-
getat de Toneli este dispus să plătească mai mult, repre-
zentantul companiei spune că pentru a se stabili un preț 
corect este nevoie de acordul partenerilor din retail. „În 
plus, în perioada aceasta avem și decretul guvernamen-
tal care vizează înghețarea prețurilor și care, indiferent 
de nivelul costurilor, ne blochează majorarea prețurilor.”

Miza pe trendul bio 

„Prioritățile lui 2020 în ceea ce privește gama de pro-
duse sunt lansarea Toneli Kids, producția bio, ouă free 
range albe. Toate produsele noi sunt în tendințe”, suma-
rizează Florin Panfile. 
Toneli Holding a demarat anul trecut construcția a două 
ferme bio la Găești, unde grupul deține cea mai mare 
facilitate de producție. Segmentul de bio reprezintă în 
România sub 1% din total producție, în timp ce în UE 
procentajul este de 5,4%. În acest context, Toneli va de-
veni spre finalul anului singurul jucător care să acopere 
toată plaja de produse din categoria ouă: entry-level, 
mainstream, premium, funcțional (Omega 3 și Seleniu) și 
bio. Un alt proiect important din 2020 este modernizarea 
fabricii de nutrețuri concentrate deținută de grup. „Noi 
avem rețete proprii pentru hrănirea păsărilor, dezvoltate 
de specialiștii noștri”, spune Florin Panfile. 
Grupul are un sistem integrat de producție: de la o 
fabrică de nutrețuri combinate, care asigură necesarul 
efectivelor din fermele de creștere a păsărilor (de la pui 
de o zi la găini ouătoare adulte), până la un centru de 
sortare și ambalare, la Titu. Executivul Toneli detaliază 
că investițiile din ultimii trei ani au însumat 16 milioane 
de euro, „o sumă imensă pentru un produs final pe care 
noi îl vindem cu aproximativ 0,4 bani.” 
Grupul a modernizat deja toate fermele, aducându-le 
la nivelul din UE, iar Florin Panfile este sigur că in-
vestițiile vor face diferența în lupta cu competitorii. 
„Exportăm circa 20% din producție în Italia, Germania, 
Bulgaria,Grecia, etc. Anul acesta am luat decizia, odată 
cu pandemia, să păstrăm marfa în țară și să exportăm 
mai puțin”, explică directorul comercial. ç

Anul acesta avem pentru 
prima dată marketing 360 
de grade targetat. Suntem 
peste tot și conviețuim 
practic cu clientul  
nostru țintă.
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Fresh Veg, un business 
verde și proaspăt

Primul contact pe care fondatoarea Fresh Veg 
l-a avut cu agricultura nu avea nicio legătură 
cu legumele. Lucra împreună cu sora sa, care 
proiecta ferme și fabrici de lapte. Deși interacți-
unea cu fermierii făcea parte din rutina ei, când 

s-a decis să își lanseze prima afacere, agricultura nu a fost 
pe lista ei. În 2012, Cristina a pus pe picioare o agenție de 
marketing online, business care o ținea aproape tot timpul 
în birou. Cinci ani mai târziu a vrut să facă o schimbare. 

„A fost un impuls de moment, îmi doream să fac și 
altceva care să mă scoată din birou, să fiu iar în natură, 
și care totuși să aibă legătură cu activitatea din trecut 
la care colaboram cu sora mea. În perioada aceea, 
lucram cu foarte mulți fermieri și mi-a rămas cumva 
în sânge acest lucru”, povestește Cristina Zeamă. Acel 
„altceva” pe care și l-a dorit se numește astăzi Fresh 
Veg. A pornit la drum cu 70.000 de euro, fonduri proprii, 
și și-a dorit ca zona de producție să nu fie departe de 

Trei mii de metri pătrați într-o localitate de sub două mii de locuitori și 
70.000 de euro – acesta a fost începutul de drum pentru Fresh Veg, un 
business bazat pe legume și fructe. Cristina Zeamă avea 30 de ani când a 
decis că vrea să iasă din birou și să lucreze din nou pe teren. A format o 
echipă mică și, în doar trei ani, a reușit să crească Fresh Veg de la un câmp 
gol, la 20 de hectare cultivate și o cifră de afaceri de peste un milion de 
euro. De Simona Popa.
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Am considerat mereu  
că atuul meu principal  
a fost că nu provin 
dintr-o familie de 
producători. Am venit 
direct cu altă viziune și 
am vrut să dezvolt altfel 
acest business. 

București. Conta, în același timp, ca zona în care urma 
să pună bazele afacerii să fie una recunoscută pentru 
producția de legume.
„Așa am ajuns în localitatea Isvoarele, în județul 
Giurgiu. La început am avut o suprafață foarte mică de 
teren, 3.000 de metri pătrați, pe care am făcut solarii 
și cam asta era tot. Dar țelul meu era clar: voiam de la 
bun început să mă adresez exclusiv marilor lanțuri de 
magazine, nu magazinelor mici de la colț”, spune fonda-
toarea Fresh Veg.
Când a început să producă, lista ei cuprindea cinci tipuri 
de verdețuri: salată verde, ceapă verde, mărar, pătrunjel, 
ridichi și leuștean. 
„În momentul în care eram aproape gata cu prima 
producție, aveam cele două solarii și terenul din câmp, 
am luat legătura cu supermarketurile. Am început cu 
Auchan și am avut noroc pentru că oamenii de acolo au 
văzut potențialul de antreprenor, nu neapărat pe cel de 
producător de legume și au văzut că am venit cu altă 
mentalitate față de producătorul român clasic. Mi-au 
dat votul lor de încredere”, își amintește antreprenoarea.
Începuturile sale în retailul modern nu au fost tocmai 
reușite. Prima sa livrare, la finalul anului 2017, a fost 
refuzată. Era vorba de câteva sute de legături de verde-
țuri care nu se ridicau la standardele de calitate cerute 
de retailer. La acea vreme nu avea autoturisme dedi-
cate transportului de legume, nici spații adecvate de 
depozitare, livrările fiind pregătite în solar. La început, 
Cristina mergea la toate livrările și asculta întocmai 
explicațiile primite de la responsabilii de calitate. Ei au 
ajutat-o să înțeleagă care erau motivele pentru care 
marfa ei era refuzată.
„Am început apoi să produc marfă conformă, așa cum 
îmi explicau responsabilii de calitate ai retailerului. Am 
crescut treptat, iar ei au văzut că sunt un furnizor care 
se poate plia pe cererile lor și care înțelege practicile 
comerciale. M-au ajutat foarte mult, mai ales că au fost 
momente în care mă întrebau dacă aș putea să produc 
diverse legume. Mă documentam, testam terenul, și 
demaram producția. Planul meu era să mă dezvolt în 
zonă, să cumpăr terenuri sau să le iau în arendă”, com-
pletează Cristina. 

Drumul spre un business de 1,2 milioane euro

În acest fel, de la cinci produse la începutul businessu-
lui, în 2017, a ajuns acum la 14 tipuri de produse proas-
pete: salată verde, mărar, pătrunjel, leuștean, spanac, 
ridichi, ceapă verde, usturoi verde, varză albă, conopidă, 
broccoli, căpșuni, pepene verde și roșu. Și de la trei 
sute de legături, cât a însemnat prima livrare către un 
retailer internațional, a ajuns să trimită sute de mii de 
legături de verdețuri, lună de lună. Anul acesta Fresh Veg 
a obținut și certificarea Global G.A.P. (Good Agricultural 
Practices) pentru unele dintre produse. Practic, această 
certificare reprezintă bunele practici într-o unitate de 
producție. Ferma ca entitate avea deja toate certificările, 

dar producătorul și-a dorit să obțină certificarea și pen-
tru produse, individual. Procesul presupune efectuarea 
anumitor teste, sunt analizate probe din producție, din 
sol, dar și din apa cu care sunt udate legumele, pentru 
a dovedi că producția este sigură și că nu sunt folosite 
substanțe care ar putea dăuna consumatorilor.
„Am considerat mereu că atuul meu principal a fost 
că nu provin dintr-o familie de producători. Am venit 
direct cu altă viziune și am vrut să dezvolt altfel acest 
business. Am învățat în perioada asta că entuziasmul 
meu m-a ținut pe linia de plutire. La început, nici nu 
aveam înțelegeri semnate cu retailerii, dar am crezut 
mult în oameni și, evident, în mine. M-am gândit că voi 
lua fiecare supermarket în parte, voi bate la toate ușile 
și cineva îmi va răspunde la un moment dat. Nu m-am 
lăsat descurajată de nimic, orice s-ar fi întâmplat. Îmi 
era refuzată marfa, nu mă lăsau condițiile meteo să 
recoltez, nu știam dacă pot să onorez comenzile agreate, 
îmi era teamă. Dar am avut noroc să întâlnesc oameni 
înțelegători, care au ținut cont de punctul meu de vede-
re ca producător și nu doar de necesitățile lor din ziua 
respectivă”, povestește Cristina. 
După parteneriatul cu Auchan, a urmat Profi. Cu acești 
doi mari retaileri Cristina lucrează pe toată perioada 
anului, iar cu Carrefour are colaborări sezoniere, doar pe 
anumite produse. Recent, a adăugat pe lista partenerilor 
și Selgros. Pe lângă producția de legume și verdețuri de 
la ferma de lângă București, Fresh Veg ambalează și mi-
xuri de legume pentru ciorbă din alte surse, pe care mai 
apoi le revinde către marile rețele de magazine. 
De asemenea, în Dolj, la Moțăței, cultivă pepeni, pentru că 
știe că solul de acolo este perfect pentru aceste fructe. 
Reușește astfel să fie printre primii producători români 
care livrează pepeni la începutul lunii iunie. Pentru a se-
curiza producția, Cristina a decis să producă și răsadurile. 
Dacă pentru verdețuri folosește semințe, pentru varză, 
salată, broccoli și conopidă produce propriile răsaduri. 
Consumul de legume dictează și fluxurile de producție.
„Pe partea de verdeață, consumul este foarte mare pri-
măvara, la prima recoltă, adică în luna martie.  
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În general, în preajma sărbătorilor înregistrăm creșteri 
considerabile, urmând ca apoi, după ce trece vârful de 
consum din primăvară pe categoria verdețuri, să înceapă 
recolta de pepeni. Anul trecut am început să recoltăm 
pe 12 iunie și am încheiat în septembrie, la final. Varză 
produceam doar primăvara și toamna, dar anul acesta 
încercăm să recoltăm mai devreme, în august. Broccoli și 
conopidă avem doar toamna, în octombrie și noiembrie”, 
relatează antreprenoarea.
La începutul fiecărui an, producția Fresh Veg este gân-
dită pentru perioada de Paște. Anul acesta, deși în plină 
pandemie, producătorul de legume și-a păstrat planul 
inițial. Concret, a fost vorba despre 400.000 de legături 
de ceapă verde, mărar, pătrunjel, leuștean și aproximativ 
80.000 de fire de salată verde recoltate și trimise către 
marile magazine. Tradus în cifra de afaceri, luna aprilie a 
contribuit cu 160.000 de euro. 
Cristina Zeamă spune că în perioadele aglomerate, asi-
gurarea recoltei se face cu ajutorul zilierilor. „La început 
aveam trei salariați, acum sunt 14 permanenți, dar lu-
crăm foarte mult cu zilieri în perioadele foarte aglome-
rate. De la Paște până în noiembrie lucrăm cu zilieri. 
De fapt, în perioadele de vârf, numărul oamenilor cu 
care lucrăm se triplează. Cei din localitatea unde avem 
solariile ne spuneau la început că vom avea probleme 
cu angajările, că vom găsi greu oameni pe care să îi 
aducem la lucru. Nu a fost așa. Dacă le poți oferi condiții 
decente de lucru și un salariu motivant, ei vor veni  
la muncă.”
În 2019, Fresh Veg a vândut 1.560.000 de legături (ceapă 
verde, ridichi, mărar, pătrunjel și leuștean), 600 de 
tone de varză albă și 1.140 de tone de pepene verde. 
Pentru anul acesta, producătorul estimează o creștere 
de cel puțin 15%. Pentru a duce businessul mai depar-
te, fondatoarea Fresh Veg reinvestește tot ce câștigă. 
În 2018, al doilea an de la înființare, producătorul a 
atins o cifră de afaceri de 800.000 de euro. Anul trecut 
a adăugat alte 400.000 de euro, până la un total de 1,2 
milioane de euro cifră de afaceri și un profit net de 
aproape 50.000 de euro.

Planuri pentru viitor

„Pregătim un teren pentru un proiect nou. Este vorba 
de aproximativ 5.000 de metri pătrați pe care să ridicăm 
o seră complet automatizată și încălzită, care să ne 
permită să producem și pe perioada geroasă. Noi pro-
ducem și acum, mai ales că iernile nu au mai fost atât 
de geroase și ne-am extins cu producția inclusiv până 
în ianuarie. Astfel că ieșim mult mai repede cu legumele 
pe piață, adică la final de februarie. Dar o seră încălzită 
îmi va permite să produc tot timpul anului. Vrem și un 
depozit nou, pentru că cel pe care îl avem acum are 
600 de metri pătrați, spațiul fiind insuficient”, spune 
fondatoarea Fresh Veg. Acest proiect vizează fonduri 
europene, iar valoarea totală se ridică la 1,5 milioane de 
euro. Pe lângă cele 14 legume cultivate acum, producția 

ar urma să se extindă cu ardei kapia, dovlecei, vinete. De 
altfel, acestea sunt și legumele pe care Cristina vrea să 
le facă în conversie bio, pe o suprafață care se ridică la 
două hectare de teren.
„Această conversie poate dura până la doi ani. Pentru 
început e nevoie de o probă de sol și, în funcție de 
rezultat, vom ști cât durează până obținem certificatul 
bio. Depinde foarte mult cu ce substanțe a fost stropit 
terenul înainte și ce a fost cultivat pe el. În ceea ce ne 
privește pe noi, tot ce vom produce acolo va fi stropit 
cu substanțe bio. Mai mult, în perioada de conversie, 
vom putea vinde produsele noastre - ardei kapia, ardei 
gras, vinete și dovlecei - ca fiind produse cu reziduuri 
zero. Iar prima producție 100% bio probabil că va ieși 
pe piață abia în 2021”, adaugă omul din spatele busi-
nessului Fresh Veg. 
Pentru producător, conversia la legume și fructe bio 
poate reprezenta și o posibilitate de a face export. Este 
un scenariu de lucru pe care Fresh Veg îl ia în calcul 
în condițiile în care pe piața din România nu va exista 
destulă cerere. 
„Sunt omul momentului, lucru pe care mulți uneori chiar 
mi-l reproșează. Dar nu stau mereu să calculez toate 
posibilitățile, plec la drum și le mai rezolv și din mers. 
De câte ori am făcut așa, lucrurile au funcționat. Cred 
că entuziasmul este principalul atu pe care trebuie să 
îl ai într-un business”, concluzionează Cristina Zeamă, 
fondatoarea Fresh Veg. ç
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Produsele de curățenie, o categorie 
impulsionată de pandemie

Categoria produselor de curățenie pentru casă a devenit una dintre cele mai 
căutate categorii la raft în primul trimestru al anului, odată cu apariția primelor 
cazuri de COVID-19 în România. Interesul pentru curățenie și dezinfectarea 
obiectelor și gospodăriei s-a intensificat și aceste produse s-au bucurat de creșteri 
de două cifre ale vânzărilor pe toate segmentele. Iar creșterea, spun jucătorii din 
piață, va continua pe tot parcursul anului. De Fulvia Meiroșu.

Peste 60% dintre familiile din România au 
cumpărat cel puțin o dată produse pentru 
curățenie în primul trimestru din 2020, iar 
hypermarketul a fost canalul cu cel mai 
ridicat număr de cumpărători. În medie, o 

familie a achiziționat produse din această categorie de 
aproximativ 3 ori în cele 3 luni analizate și a plătit, 42 lei 
pentru produsele aferente, cu aproape 10 lei mai mult 
decât în ianuarie-martie 2019. Per total, categoria pro-
duselor de curățenie pentru casă a înregistrat o creștere 
valorică de 16% în perioada aprilie 2019-martie 2020 
și de 38% pe primul trimestru din 2020, comparativ cu 
aceleași perioade anterioare, arată datele GfK România 
Consumer Panel & Services.
Categoria a avut o evoluție pozitivă în toate canalele 
de vânzare, însa cea mai spectaculoasă dinamică a fost 
în magazinele de tip discount și cele de proximitate. 
Hypermarketurile continuă să dețină cea mai ridicată 
pondere în vânzări, mai exact 37%.
în categoria produselor de curățenie, cele mai căutate 
au fost brandurile. Primii patru jucători, Unilever, Henkel, 

SC Johnson si Interstar Chim, au acoperit jumătate 
dintre vânzările pe primul trimestru din 2020, în valoa-
re. Mărcile private dețin un loc fruntaș în segmentele 
de servețele umede pentru casă, lavete și bureți, arată 
datele GfK România Consumer Panel & Services.
Dacă vorbim de detergenții multi-purpose, tot brandurile 
s-au regăsit cel mai des în coșurile clienților, Ajax, Cif, 
Clin, Sano și Triumf având împreună o cotă valorică de 
48% din piață, conform datelor Nielsen, perioada analiza-
tă fiind aprilie 2019 - martie 2020. În ceea ce privește dez-
infectanții, cinci branduri, Ace, Dettoll, Domestos, Igienol 
și Sanytol au împreună o cotă valorică de piață de 86%. 

Creșteri explozive în primul trimestru  
din acest an

Unilever, cu brandurile Domestos, Cif și Savo a cunoscut 
o evoluție a vânzărilor peste nivelul pieței. 
„În primul trimestru din 2020, nevoia de produse de 
curățenie a casei și, îndeosebi, dezinfectanți pe bază 
de clor, a accelerat semnificativ. În luna martie, piața 
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aproape s-a dublat în valoare. Conform datelor noastre 
pentru acest prim trimestru, vânzările Unilever au cres-
cut cu aproape 50%. Domestos a fost brandul preferat 
de români în această perioadă, fiind un produs pe bază 
de clor”, spune Cristina Brîndușoiu, Category Manager 
Home & Hygiene Unilever South Central Europe.
Cifre în creștere raportează și producătorul Farmec. 
„Vânzările produselor de curățenie pentru casă au 
crescut în 2019 cu 16% față de rezultatele din 2018. De 
asemenea, în primele 4 luni din acest an, observăm o 
creștere pe această categorie de 34%, comparativ cu 
aceeași perioadă din 2019”, declară Aura Carabiber, 
Product Manager Farmec.
Denisa Oană, Marketing Manager Sano România, a remar-
cat interesul crescut al consumatorilor pentru produsele 
de curățenie pe bază de clor și/sau alcool: dezinfectanți, 
soluții de curățare pentru geamuri dar și pentru alte ca-
tegorii, de exemplu detergenții degresanți ca Sano Forte 
Plus. Și Marian Nedelea, Commercial Manager Central 
Europe în cadrul companiei Fater Central Europe, care 
comercializează Ace, a observat același trend. El spune 
că în primul trimestru din 2020 vânzările per total com-
panie au crescut semnificativ, cu peste 50%, produsele 
pe bază de clor performând cel mai bine. Consumatorii 
au început să folosească mai des acest tip de produse, 
trecând de barierele de până acum (miros puternic, tea-
ma de a decolora hainele colorate etc.). 
Diana Vasiliu, Country Manager AC Marca, grup ce are în 
portofoliu Sanytol, afirmă că în ultimii cinci ani catego-
ria de produse dezinfectante a avut un trend în ascensi-
une, cu o cu o creștere medie de minimum 25% de la an 
la an. „Anul 2019 a fost încheiat cu o creștere de peste 
30% la produsele dezinfectante. În primele luni din 2020, 
piața pentru produsele de curățenie a casei și, în speci-
al, cea a produselor dezinfectante, a cunoscut o expan-
siune imediată. Promovarea intensă prin mass-media a 
necesității produselor dezinfectante în perioada stării 
de urgență a dus la o stocare a produselor generată de 
panică, dar și la un consum mult mai ridicat comparativ 
cu anii anteriori”, spune reprezentanta AC Marca.
Pentru rețeaua Kaufland România, universul categoriei 
de produse pentru îngrijirea locuinței a avut o perfor-
manță foarte puternică, cu o sinergie coerentă între 
branduri populare și marcă proprie. „În ce privește  
dezinfectanții, piața a înregistrat o creștere exponențială 
în 2020, din datele noastre, cu o creștere de două cifre, 
însă și în 2019 s-a aflat pe un trend pozitiv. De asemenea, 
și soluțiile universale de curățat au înregistrat o evoluție 
semnificativă. Astfel, pe acest segment au apărut noi bran-
duri, listate și în magazinele Kaufland, precum Disinfekto, 
Asevi și SeptoSurf”, detaliază Valer Hancaș, Director 
Comunicare și Corporate Affairs Kaufland România.
O creștere explozivă a vânzărilor pe primul trimestru 
a obținut și compania Grande Gloria, susține Andreea 
Nicolae, Sales Director. Compania produce gama de  
dezinfectanți Hygienium, o gamă de produse biocide care 
cuprinde gel, soluție și șervețele umede dezinfectante. 

Inovații și promoții

În ultimii ani, Farmec și-a asumat rolul de producă-
tor sustenabil din punct de vedere al ingredientelor 
selectate, tehnicilor de producție, grijii față de mediu și 
consumatori. În categoria produselor de îngrijire a casei, 
gama Nufăr Verde reprezintă o inovație, având produse 
concepute pe bază de principii active de origine natura-
lă. Produsele sunt complet biodegrabile, iar ambalajele 
sunt reciclabile. 
În cazul Unilever, în ultimii ani, inovațiile din piața pro-
duselor de curățenie au fost reprezentate de alternative 
sustenabile, mai prietenoase cu mediul și cu consuma-
torul, fiind în același timp produse care au eficiența de 
care consumatorii au nevoie. 
La rândul său, AC Marca a reușit să aducă pe piață produ-
se unice sub brandul Sanytol, venind în întâmpinarea  
noilor nevoi ale consumatorilor: dezinfectant pentru pan-
tofi, Sanytol Anti Acarieni, dezinfectant Anti Alergeni pen-
tru pardoseli, dezinfectant Anti Alergeni pentru suprafețe.
Lucia Dincă, Marketing Manager Oti Group, companie 

Promoțiile la produse pentru curățenia casei vs. totalul 
categoriei de detergenți şi igienă casnică

2018 2019 Evoluție
Produse pentru curățenia casei 3.178 3.505 10%
* din care pentru produse BIO/ECO 14 17 21%
Total detergenți și igienă casnică 10.877 11.888 9%

Cele mai promovate branduri
2018 2019 Evoluție

Bref 147 183 24%
Domestos 157 155 -1%
Mr. Proper 111 125 13%
Cif 99 122 23%
Ajax 104 84 -19%
Alte mărci 1.464 1.503 3%
Total 2.082 2.172 4%

Cei mai activi retaileri în privința promoțiilor
2018 2019 Evoluție

Selgros 319 394 24%
Penny 302 295 -2%
Cora 214 274 28%
Carrefour 212 154 -27%
Kaufland 138 178 29%
Alți retaileri 897 877 -2%
Total 2.082 2.172 4%

Legendă: total promoții de preț comunicate de 
retaileri în revistele proprii, spoturi radio și TV.

Legendă: total apariții săptămânale ale mărcilor în promoțiile 
comunicate de retaileri prin revistele proprii, spoturi radio și tv.

Pe parcursul anului 2019 au fost promovate 5 mărci de către 4 
retaileri în 12 spoturi radio și 7 mărci de către 6 retaileri în 10 
spoturi TV. În câte 2 cazuri au fost promovate mărci proprii.

Legendă: total apariții săptămânale ale 
mărcilor în promoțiile comunicate de 
retaileri prin revistele proprii, spoturi  
radio și tv.

Sursa:
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românească specializată pe piața consumabilelor de cu-
rățenie, menționează gama de produse Smart Cleaning, 
care are la bază microfibra și cuprinde lavete, sisteme 
și mopuri de curățenie cu numeroase avantaje inovative 
ce țin de funcționalitatea acestuia. Produsul vedetă al 
gamei, mopul spray cu două fețe din microfibră, s-a do-
vedit un aliat de încredere în noile condiții de protecție 
a casei, dat fiind faptul ca soluția de curățare și igieni-
zare este pregătită în recipientul încorporat, nemaifiind 
nevoie de găleată. 
Cât despre promoții, consumatorul e conștient de influ-
ența lor, crede Diana Vasiliu (AC Marca) și se poate adap-
ta: de exemplu, poate amâna consumul pentru sărbători, 
pentru că se așteaptă ca aceleași produse să fie reduse  
sau poate alege un produs promoțional special creat pen-
tru acea perioadă (on pack, overfill). Mai mult, opinează 
ea, consumatorul nu vrea doar un preț mic, ci vrea ca 
produsul să fie important pentru el și pentru nevoile lui.
Promoțiile rămân în continuare importante, confirmă 
și Marian Nedelea (Fater Central Europe), consumatorii 
căutând produse eficiente la un preț accesibil. 

Evoluția categoriei în retail

Lucia Dincă (Oti Group) declară că izolarea și interac-
țiunile limitate au condus numeroși consumatori către 
canalul online de vânzare, pentru toate categoriile de 
produse, trecând astfel peste bariera psihologică a 
cumpărăturilor online. „În acest sens, e-shopul nostru 
ne-a confirmat trendul, tot mai mulți clienți alegând 
acest canal pentru aprovizionarea cotidiană de produse 
de curățenie”, spune ea.
Aceeași tendință a cumpărătorilor de a migra către 
online este remarcată și de reprezentanta Farmec. 
„Magazinul online este canalul de vânzare cu evoluția 
cea mai spectaculoasă în această perioadă. Numărul 
comenzilor plasate pe platforma de e-commerce s-a tri-
plat în primele luni din acest an, comparativ cu rezulta-
tele obținute în aceeași perioadă din 2019. Până la debu-
tul crizei, canalul principal de vânzare pentru această 
categorie de produse era reprezentat de marile lanțuri 
de magazine, acest canal urmând un trend ascendent în 
ultimul an”, detaliază Aura Carabiber (Farmec).
Andreea Nicolae (Grande Gloria) notează că în ulti-
ma perioadă, comerțul online a înregistrat o creștere 
foarte mare și estimează că aceasta va rămâne la cote 
mult mai ridicate față de perioadele anterioare, chiar 
dacă starea de urgență s-a încheiat. „La raft, categoria 
de produse dezinfectante s-a mărit semnificativ, atât 
cu produse de import, cât și cu produse realizate în 
România”, spune ea.
Diana Vasiliu (AC Marca) afirmă că pandemia a creat noi 
oportunități în ceea ce privește distribuția produselor 
dezinfectante și în alte canale decât cele deja cunoscu-
te: benzinăriile, farmaciile, magazinele online. Retailul 
modern este preferat mai ales pentru cumpărăturile de 
weekend, iar bugetul alocat acestuia este considerabil 

mai mare decât cel alocat magazinelor din comerțul 
tradițional. Trendul categoriei de produse dezinfectante 
este în continuă creștere, iar acest lucru s-a văzut prin 
mărirea spațiului la raft a întregii categorii în maga-
zinele cu format mare. Însă, în perioada de distanțare 
socială și izolare, magazinele de proximitate au început 
să câștige un avans în vânzări față de magazinele de 
format mare, luând cotă de piață și din coșurile mari, de 
stocare. 
Pentru Sano, rămâne constantă ponderea din anii pre-
cedenți între comerțul modern și cel tradițional.
Denisa Oană declară că a observat o diferență în cazul 
gramajelor. „Ambalajele mai mici sunt preferate în proxi-
mitate, iar cele mari în hypermarketuri”, explică ea.
Alhassan Alkuhlani, Brand Manager Home Care South 
East Europe Procter&Gamble, susține că nevoia de a 
evita riscurile generează o creștere a vizitelor la super-
marketurile din apropiere, precum și a numărului de 
comenzi online. 
Cu toate acestea, consumatorii au nevoie de o gamă va-
riată de produse care, în comparație cu hypermarketuri-
le, este mai limitată în magazinele mai mici. 
Cristina Brîndușoiu (Unilever) menționează că, pe 
fondul măsurilor impuse de autorități, dar și a unui 
comportament mai precaut al cumpărătorilor, cate-
goria a devenit una de „destinație” în toate canalele 
de distribuție, chiar și în distribuția de proximitate, 
înregistrând creșteri importante comparativ cu me-
dia de vânzare. Pentru perioada următoare, ea este 
sigură că această categorie va rămâne în topul listei 
de cumpărături. Referitor la spațiul de la raft, ea crede 
că în viitor această categorie va primi spațiu adițional 
și va avea o distribuție extinsă, lucru necesar pentru a 
răspunde nevoilor consumatorilor.
Opinia este susținută și de reprezentantul Fater Central 
Europe. El precizează că spațiul alocat produselor de cu-
rățare pe bază de clor s-a micșorat în ultimii ani în de-
trimentul altor categorii, pentru ca în primul trimestru 
din 2020 acest spațiu să devină mai generos, beneficiind 
de numeroase plasări suplimentare. Pe de altă parte, el 
observă că magazinele de tip discount și magazinele de 
proximitate au cele mai mari creșteri față de anii trecuți.

Trenduri și prognoze

Lucia Dincă (Oti Group), este convinsă că 2020 este și va 
rămâne cu certitudine un an atipic pentru FMCG, date  
fiind noile condiții de siguranță impuse de pandemie. „Așa 
cum era firesc, scăderea numărului de vizite la magazine, 
corelată cu petrecerea timpului în locuință și preocuparea 
firească pentru asigurarea igienei la standarde ridicate, 
a condus într-o primă fază la o stocare de produse, iar 
ulterior la creșterea consumului acestora”, spune ea. 
Reprezentanta Farmec completează lista și remarcă 
printre tendințele de consum din 2020 prioritizarea achi-
ziției soluțiilor de curățenie pentru diverse suprafețe. 
Un alt efect generat de situația actuală este dezvoltarea 

Focus
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mall. În același timp, importanța acordată igienei va 
continua. În baza acestor factori, categoria ar trebui să 
continue să crească. 
Totodată, în opinia lui, cel mai vizibil trend se referă la 
cererea în creștere pentru toate produsele de curăța-
re a casei, datorată timpului petrecut mai mult acasă, 
„Imaginați-vă că cele 8 - 10 ore pe care oamenii le petre-
ceau între muncă / școală și navetă, acum au devenit, 
în principal, timp petrecut acasă. O altă tendință de con-
sum este definită de consumatorii care solicită produse 
mai calitative care oferă o curățare igienică, fiind, în 
același timp, sigure pentru folosire”, spune reprezentan-
tul Procter&Gamble.
Andreea Nicolae (Grande Gloria) este de părere că o 
consecință a perioadei pe care o parcurgem este creș-
terea explozivă a consumul de dezinfectanți, iar acest 
obicei de consum va rămâne constant de acum încolo, 
cel puțin până la finalul anului.
„Cu siguranță o tendință de luat în calcul este cea de 
creștere a pieței produselor eco friendly de curățenie, 
ca o urmare firească a faptului că românii sunt din ce 
în ce mai atenți la mediul înconjurător și stilul de viață. 
Și această tendință este bine reprezentată la raft în 
magazinele Kaufland, fiindcă ne dorim să fim aproape 
de clienți cu soluții pentru cele mai noi și actuale nevoi. 
În ce privește marca proprie, acoperim cu succes sfera 
value for money în categoria de produse de curățare a 
casei”, declară Valer Hancaș (Kaufland România).

Noutăți în 2020

Ca urmare a lipsei acute de biocide pe piață, Farmec a 
dezvoltat produsul Nufăr dezinfectant universal pentru 
suprafețe atât într-un ambalaj cu trigger, cât și la volu-
me mai mari, respectiv 3 și 5 litri.
La sfârșitul lunii aprilie, producătorul român a început 
producția de biocide pentru uz personal și profesio-
nal pe bază de alcool. Noutatea absolută o reprezintă 
gama Dermofarm, care conține dezinfectanți pentru 
mâini și suprafețe. 
Unilever relansează în 2020 gama de spray-uri Cif Power 
& Shine, ce adresează nevoia consumatorilor de produse 
pentru o curățenie eficientă, cu formule noi.
P&G a adus unele dintre cele mai bune inovații pe piața 
din România: Mr. Proper Ultra Power Hygiene, foarte 
eficient în curățarea tuturor suprafețelor; Mr. Proper Pet, 
conceput pentru a oferi o mai bună curățare locuințe-
lor celor care au animale de companie; Mr. Proper care 
păstrează rețeta tradițională de curățare a bunicilor, pe 
bază de bicarbonat.
La rândul său, Sano a adăugat în colecția de soluții 
degresante un nou produs, SANO Forte Plus Lămâie, o 
spumă puternică pentru a îndepărta murdăria de pe 
grătar, plită, pereții de ceramică ai bucătăriei, cuptor, 
aragaz sau tăvi. Două lansări noi au avut loc și în colec-
ția de produse Sano JET+, care curăță suprafețe multiple 
precum: marmură, aluminiu, plastic, ceramică. ç

MAT = Apr. 2019 - Mart. 2020;
MAT-1 = Apr. 2018 - Mart. 2019.

unui curent favorabil achiziționării și consumului de 
produse locale, fabricate în România. La nivel global, se 
remarcă o preferință pentru produsele cu eficiență spo-
rită, chiar dacă au un preț puțin mai mare decât media 
produselor de la raft, pentru că acestea ajută la câști-
garea de timp, o resursă tot mai prețioasă. În general, în 
rândul populației active – persoane tinere și de vârstă 
medie – acest trend se observă și în România. Există 
însă și un public semnificativ, care este foarte atent și 
sensibil la oferte speciale și promoții, prețul jucând un 
rol foarte important.
Pentru anul 2020, Cristina Brîndușoiu (Unilever) esti-
mează că obiceiurile de consum deprinse în perioada 
de vârf a pandemiei se vor păstra relevante chiar și 
după ce măsurile de distanțare socială se relaxea-
ză, iar populația se întoarce la vechile comporta-
mente. De aceea crede că această categorie va fi pe 
un trend ascendent în acest an. Alhassan Alkuhlani 
(Procter&Gamble) spune că este foarte dificil să indice 
o direcție clară pentru 2020, având în vedere schimba-
rea rapidă care se întâmplă în lume. Dar oamenii vor 
continua să petreacă mai mult timp acasă, să iasă mai 
puțin în oraș la cină, la cinema, sau pentru plimbări în 

Total produse pentru curățenia casei - evoluție pe canale 
(MAT vs. MAT -1)

Evoluție 
în valoare

Evoluție 
în volum

Evoluția 
prețului

Importanță 
canale (valoare)

Total România 16% 7% 8% 100%
Hypermarketuri 13% 4% 9% 35%
Supermarketuri 22% 12% 9% 17%
Discounteri 19% 14% 4% 8%
Comerț tradițional 16% 7% 8% 39%

Dezinfectanți (MAT vs. MAT -1)

Evoluție 
în valoare

Evoluție 
în volum

Evoluția 
prețului

Cotă de piață 
valorică

Dezinfectanți 27% 13% 12% 100%
Pe bază de clor/
amoniac - gel/lichid 18% 9% 8% 73%

Lichid 59% 47% 8% 26%
Șervețele 40% 42% -1% 1%

Detergenți multisuprafețe (MAT vs. MAT -1)

Evoluție 
în valoare

Evoluție 
în volum

Evoluția 
prețului

Cotă de piață 
valorică

Detergenți 
multisuprafețe 16% 10% 5% 100%

Cremă/Gel/Lichid 16% 9% 6% 88%
Pudră/Detergenți 
multisuprafețe 2% -5% 8% 2%

Șervețele 40% 32% 6% 5%
Detergenți de scos 
pete (lichid) 12% 8% 4% 5%

Sursa:
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Aroma, instrument de marketing 
esențial în deciziile  
de cumpărare

Curiozitatea în materie de gusturi își schimbă încet sensul. A început de la dorința 
de a încerca cât mai multe arome și a ajuns în punctul în care decizia de a cumpăra 
un produs este bazată mai degrabă pe povestea din spatele său și modul în care 
este spusă, decât pe gustul acestuia. De Simona Popa.

Noile arome rămân o provocare continuă pen-
tru producători, iar diversificarea lor poate 
duce la revitalizarea unor mărci. Ce trebuie 
avut totuși în vedere este că, oricât de noi ar 
fi aromele și oricât de mare ar fi curiozitatea 

de a le încerca, în alegerea lor de către consumatori va 
cântări tot mai mult locul de unde provin ingredientele și 
cât de sustenabil este procesul de producție. Innova Market 
Insights a dezvăluit recent concluziile unui studiu realizat 
la nivel global cu privire la importanța aromelor. Concluzia? 
Aroma „care nu spune o poveste” va rămâne la raft. 

Aromele sunt mai mult că niciodată în centrul inovației 
când vine vorba de produse noi pentru că rețetele au-
tentice continuă să se extindă la nivel global. 56% dintre 
consumatorii globali recunosc să povestea din jurul 
produsului le-a influențat decizia de cumpărare, 41% 

susțin că vor să știe backgroundul de producție pentru 
că îi interesează sursa materiilor prime și, nu în ultimul 
rând, contează dacă procesul de producție este unul 
artizanal sau la scară industrială. În raportul său, Innova 
Market Insights are și câteva exemple despre cum modul 
în care este subliniată proveniența unui produs poate să 
facă diferența dintre un bestseller și un produs comun. 
Drept urmare, o pungă de caju pe care scrie că este pro-
dusă de mici meșteșugari de la poalele unui vulcan din 
Bali, Indonezia, va atrage mai repede atenția la raft decât 
produsele similare care nu au informații nici despre prove-
niența ingredientelor, nici despre procesul de producție.

Un alt aspect extrem de important pentru consumatorii 
din întreaga lume este legat de ingredientele vegetale. 
Trei din cinci consumatori care au luat parte la sondajul 
Innova Market Insights declară că introduc tot mai des 
ingredientele vegetale în dieta lor din dorința de a avea 
un stil de viață cât mai sănătos. De altfel, datele analizei 
arată că întreaga categorie a snackurilor pe bază de 
plante a avut o creștere medie anuală de 58%. Printre 
produsele bazate pe plante care își fac tot mai mult loc 
în coșurile de cumpărături se numără și cele cu aro-
me florale, „împrumutate” din natură. Un exemplu din 
Thailanda arată cum o înghețată cu aromă de „cherry 
blossom” a avut o creștere de 29% anul trecut față de 
2018, fiind vorba totuși doar de o ediție limitată, lansată 
primăvara, în perioada în care cireșii înfloresc în Japonia. 

Adoptarea unui stil de viață sănătos a dus la dezvoltarea 
unui alt trend în materie de arome. Dincolo de produse 
cu arome bazate pe plante, există și arome care vizea-
ză o stare de bine generală, atât mentală, cât și fizică, 
bazată pe relaxare, reducerea stresului ori îmbunătăți-
rea somnului. Aceste arome au la bază toate analizele 

Storytelling. Consumatorii sunt captivați de 
povestea din spatele produsului.

1

The power of plants. Produsele pe bază de 
plante devin mainstream.

2

Wellness flavors. Stilul de viață agitat duce 
la inovație în materie de bunăstare.

3

Consumator
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potrivit cărora burnoutul a devenit oficial o problemă 
medicală. Prin urmare, companiile au adaptat rapid aro-
mele folosite și așa au apărut ceaiurile stress-control, 
cele cu canabis pentru relaxare, snackurile cu lavandă 
care te ajută să te relaxezi și să dormi mai bine, cele cu 
turmeric și ghimbir cu efect calmant, tot pentru controlul 
stresului, ori băuturile asociate stărilor de spirit.

Stilul de viață sănătos și deciziile de achiziție luate în 
acord cu acesta duc la o altă provocare, cea a macronu-
trienților. În timp ce consumatorii din Statele Unite aleg 
produsele bogate în proteină, vitamine și minerale, dar 
fără zahăr, francezii pun mai mult accent pe produsele 
fără zahăr și fără grăsimi. În Brazilia, vitaminele sunt în to-
pul preferințelor când vine vorba de decizia de a cumpăra 
sau nu un produs, în timp ce pentru chinezi contează cel 
mai mult să fie sărace în grăsimi. Pentru producători este 
însă foarte important să păstreze gustul la fel, chiar dacă 
reduc semnificativ cantitatea de zahăr, grăsimi și, implicit, 
numărul caloriilor. Ingredientele active afectează aromele 
produselor, însă companiile au venit cu soluții punctuale: 
Kellogg's a lansat o versiune de cereale pentru copii fără 
zahăr adăugat și cu arome obținute cu ajutorul fructelor.  

Textura unui produs este pe locul cinci când vine vorba 
de preferințele consumatorilor. Fie că este vorba de 
alimente sau băuturi, consumatorii recunosc că influ-
ența texturii asupra experiențelor culinare este tot mai 
importantă. Șapte din zece consumatori la nivel global 
recunosc că textura poate face un aliment mai intere-
sant decât altul, în timp ce șase din zece spun că atunci 
când au mers la cumpărături, au ales produsele tocmai 
în funcție de textura lor. Iar pentru consumatorii cu 
vârste cuprinse între 26 și 35 de ani, textura ajunge să 
conteze mai mult decât ingredientele de bază. Exemplul 
oferit de Innova Market Insights are la bază clătitele. 
Majoritatea consumatorilor spun că cele pufoase sunt și 
mai gustoare, chiar dacă în privința calității nu există o 
diferență notabilă. Innova subliniază că există un inte-
res din ce în ce mai mare pentru aromele care creează 
o experiență mai bogată în privința texturii, precum 
mierea și caramelul.

Consumatorii nu rămân totuși fideli aromelor clasice, 
ci sunt dispuși să încerce noi gusturi, unele „hibrid”. 
Concret, poate fi vorba despre combinații de hummus cu 
ciocolată, de chifle pentru burger, dar în combinație cu 
înghețată vegană, în loc de carne, de mixuri între iaurt și 
ceai sau ceai și pizza. 56% dintre consumatorii britanici 

spun că își doresc și experimentează gusturi noi ori de 
câte ori este posibil, același lucru fiind susținut și de 70% 
dintre spanioli. În Statele Unite procentul este de 62%, în 
China 77%, iar în Brazilia 82%. 

Pentru a nu pierde teren în fața noilor „gusturi”, pro-
ducătorii reinventează vechile arome. Spre exemplu, 
clasica aromă de cafea a fost introdusă în rețeta unor 
bomboane moi, care nu conțin zahăr. Un astfel de pro-
dus a devenit atractiv în special pentru consumatorii 
care au peste 45 de ani, în timp ce cei cu vârste cuprinse 
între 18 și 35 de ani aleg mult mai des aromele „îndrăz-
nețe și ciudate”, cum ar fi iaurtul cu mango și chilli sau 
berea cu gust de desert.

Când vine vorba despre arome preferate în cazul bă-
uturilor, există câteva condimente care și-au făcut loc 
în topul opțiunilor de consum. Ghimbirul, de exemplu, 
reprezintă alegerea a 40% din consumatorii globali, iar 
chilli este o opțiune pentru 15% dintre ei, la egalitate 
cu... piperul. În privința snackurilor, unul din trei con-
sumatori la nivel global declară că alege produsele cu 
arome intense, cum ar fi paprika.

În materie de răsfăț al gusturilor, „brown flavours” au 
devenit rapid favoritele gurmanzilor, deși la finalul unui 
top zece cu toate îmbunătățirile aduse în timp. În 2019, 
podiumul a fost ocupat de miere, caramel și arțar. Însă, 
într-un top al creșterilor medii anuale, caffe macchiato 
se remarcă printr-o evoluție de 62% în 2019 față de 2018, 
tiramisu a crescut cu 47%, iar caramelul sărat cu 19%, 
potrivit studiului Innova Market Insights. Iar aromele 
care au la bază zahărul brun nu se regăsesc doar în 
dulciuri, fie că sunt ele prăjituri sau shake-uri, ci și în 
condimente. În Statele Unite există un mix de condimen-
te pentru marinat carnea, dar și un mix de condimente 
pentru grătar, care includ zahăr brun.

Unu din cinci participanți la Innova Consumer Survey 
susține că și-ar dori să creeze produsul său în ediție 
limitată. Unii dintre producătorii de ciocolată permit 
clienților să aleagă tipul de ciocolată și ingredientele 
preferate, să își facă propriul design al ambalajului și să 
scrie un mesaj personalizat pe acesta. Raportul Innova 
arată că 35% dintre consumatorii globali cumpără ediți-
ile limitate sau de sezon ale produselor, în detrimentul 
celor clasice. ç

Macronutrient challenge. Influență globală, 
dar implicare locală.

4

Hello hybrids. Concepte hibrid pentru a 
atrage consumatorii „aventuroși”.

6

All time favourites. Arome clasice reinventate.7

Triggering the taste buds. Aromele picante 
în centrul atenției.

8

Brown flavors. De la răsfățul culinar clasic 
la experiențele bogate.

9

Flavors unlimited. Personalizarea aromelor.10

Tapping into texture. Cazul clătitelor pufoase.5
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Noua ordine globală după 
pandemie

Pandemia de COVID-19 a adus provocări nemaiîntâlnite, iar companiile, indiferent 
de domeniul de activitate, au trebuit să reacționeze rapid pentru a-și proteja 
afacerile. Retailul și industria bunurilor de larg consum au fost în mod special 
afectate, confruntându-se atât cu faptul că angajații sunt expuși pericolelor, cât și 
cu o cerere care fie depășește capacitatea logistică, fie generează o 
supraîncărcare a spațiilor de depozitare. De Bogdan Angheluță

Pe măsură ce companiile își regândesc mo-
delele de business, compania de cercetare 
McKinsey a determinat șapte tendințe care 
vor defini noua ordine globală după încheie-
rea pandemiei.

Resetarea modelului de business și stabilirea unui 
ritm de lucru bazat pe o listă clară de priorități

În perioada recentă, companiile și-au asumat o serie 
de noi priorități, îndreptându-și întreaga atenție către 
acestea și lăsând la o parte, cel puțin temporar, restul 
activităților. Un studiu McKinsey bazat pe răspunsuri-
le primite de la peste 100 de directori din organizații 
centrate pe consumator a relevat dorința acestora de 
a scurta lista de priorități, iar tendința va continua să 
existe și după pandemie.
Susținerea unei astfel de strategii necesită însă dedi-
care din partea celor aflați la conducere, iar acest lucru 
poate fi făcut prin organizarea ședințelor de manage-
ment și structurarea unui calendar concret. Întâlnirile 

directorilor din management trebuie stabilite astfel 
încât aceștia să se poată concentra pe deciziile impor-
tante și să poată evita discuțiile de formă. Cele mai mul-
te companii au fost de acord că revizuirea priorităților 
strategice este benefică. Aceste revizuiri pot lua forma 
unor întâlniri trimestriale, în care să se decidă dacă 
anumite probleme trebuie tratate urgent sau amânate 
sau dacă planurile pe termen lung trebuie regândite, 
astfel încât implementarea să fie urgentată.
Mai mult, scurtarea listei de priorități poate permite 
unei companii să pună în practică restructurări organi-
zaționale și operaționale.

Restructurarea costurilor
Pentru a ajunge din nou la marjele existente înain-

te de pandemia de COVID-19, companiile vor fi nevoite să 
restructureze costurile. În vreme ce anumite categorii de 
produse au fost puternic afectate, altele, care au înregis-
trat creșteri semnificative în această perioadă, vor avea 
de suferit pe termen lung din cauza schimbărilor apărute 
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în comportamentul consumatorilor. Estimările celor de la 
McKinsey arată că retailerii care nu se vor putea adapta la 
noile condiții vor înregistra pierderi importante din cauza 
creșterilor de costuri apărute în zona forței de muncă. Mai 
exact, impactul pe termen lung va echivala cu o creștere 
cuprinsă între 20 și 30% a costurilor administrative.
În cazul companiilor din industria bunurilor de consum, 
situația diferă în funcție de categorie, unele fiind mai pu-
ternic afectate decât altele. Cu toate acestea, nevoia de 
a investi în tehnologii emergente este universal valabilă. 
Prioritizându-și acțiunile, companiile au, cu atât mai mult, 
ocazia să își redefinească structura costurilor. Situația 
actuală ridică și ea anumite obstacole: protocoalele nece-
sare pentru asigurarea distanței fizice între angajați sau 
oferirea posibilității de a lucra de acasă vor avea implica-
ții substanțiale asupra departamentelor de HR și IT.

Redistribuirea resurselor pentru a se asigura 
capacitățile esențiale

Lunile trecute au forțat accelerarea unor trenduri care 
se manifestau deja de mult timp, așa cum ar fi digita-
lizarea, prezența online sau flexibilizarea lanțului de 
aprovizionare. Spre exemplu, cumpărăturile online au 
crescut cu procentaje cuprinse între 20 și 70%, dar direc-
ția era deja trasată de o bună perioadă de timp. Cei de 
la McKinsey mai scriu că magazinele ar putea deveni no-
duri centrale în lanțul de aprovizionare al unui retailer și 
ar putea reflecta profilul consumatorului local, adap-
tând prețurile, oferta și promoțiile în funcție de piață.
Pe de altă parte, există trenduri născute acum și care 
s-ar putea manifesta și după ce pandemia se va încheia. 
Un exemplu în acest sens este atenția oferită igienei în 
timpul crizei, care a dus la folosirea unei cantități mai 
mari de plastic și șervețele de unică folosință, iar acest 
fenomen va forța companiile să inoveze în domeniul al-
ternativelor ecologice și sustenabile. Regulile de distan-
țare fizică au adus nevoia instalării de sisteme de plată 
contactless, iar analiștii de la McKinsey scriu că unul din 
trei consumatori va continua să folosească sistemele de 
self check-out și atunci când pericolul nu va mai exista.
Cel mai îngrijorător pentru retaileri este însă procenta-
jul mare al celor care au schimbat magazine și branduri 
în timpul crizei, lăsând pe plan secund loialitatea față 
de acestea: 40%! Rămâne de văzut dacă acesta va fi sau 
nu un comportament de consum pe termen lung.
Este important, așadar, ca retailerii să fie în poziția de a 
profita de aceste noi trenduri, dar și de acutizarea celor 
deja existente. Dacă în prezent companiile din retail 
alocă între 6 și 9% pentru e-commerce, depreciere, 
epuizare și amortizare (DD&A) sau lanțuri de aprovizio-
nare flexibile, procentul pe care vor fi nevoiți să îl aloce 
acestora în viitor va fi de două sau trei ori mai mare.

Flexibilizarea condițiilor de muncă
Pandemia de COVID-19 a creat contextul pentru 

a testa cu adevărat ideea de muncă la distanță. Gradul 
de utilizare a aplicațiilor de videoconferințe a crescut de 

șapte ori pe măsură ce companiile s-au văzut nevoite să 
permită angajaților lucrul de acasă.
În această situație, analiștii McKinsey vorbesc despre 
două trenduri majore care ar urma să se manifeste. În 
primul rând, o distribuție mult mai extinsă din punct 
de vedere geografic a echipei de angajați și, în al doilea 
rând, apariția unor „marketplace-uri” de angajați, de 
unde companiile care nu concurează direct să poată 
apela la angajați pe perioadă determinată.
Nu în ultimul rând, nevoia de personal specializat, spre 
exemplu designeri, s-ar putea traduce în crearea unor 
centre de excelență.

Noua dinamică a relației angajator-angajat
Dacă înainte de criza generată de pandemie 

beneficiile din pachetul salarial jucau un rol extrem de 
important în procesul de recrutare și retenție a perso-
nalului, este posibil ca acum să vedem o reconfigurare 
care să aducă în centrul discuției normele de protecție 
și cele sanitare. În vreme ce angajații în pericol de a-și 
pierde locul de muncă vor fi dispuși la mai multe con-
cesii în timpul procesului de angajare, cei din sectoarele 
critice nu vor accepta mai puține beneficii decât ar fi 
primit înaintea crizei.
Toate aceste schimbări vor presupune costuri, iar echi-
pele de conducere vor avea responsabilitatea de a ur-
mări cu atenție atât performanțele echipelor de vânzări, 
cât și toate celelalte costuri existente în companie.

Luarea mai rapidă a deciziilor
Peste 80% din managerii intervievați de McKinsey 

au spus că iau decizii mai repede în această perioadă 
decât o făceau înainte. Pe de altă parte, deciziile majore, 
așa cum ar fi închiderea unei unități sau renunțarea la 
una dintre divizii, au fost luate după mai puține întâlniri 
decât în mod normal. Acest mod de lucru poate fi susți-
nut prin segmentarea procesului decizional și alocarea 
de timp în funcție de urgență sau importanță.
Astfel, managementul ar avea mai mult timp pentru a se 
concentra pe deciziile esențiale, în timp ce alți angajați 
ar putea prelua coordonarea unor activități care nu sunt 
critice din punct de vedere operațional.

Dezvoltarea liderilor
Într-o astfel de perioadă ieșită din comun, lide-

rii intuitivi pot fi mai eficienți decât cei experimentați, 
consideră analiștii McKinsey. Cum abilitățile dobândite 
în mod tradițional ar putea să nu mai fie suficiente, 
liderii ar trebui să dea dovadă de empatie, să urmeze o 
direcție clară și să transmită celorlalți o stare de calm 
și optimism.
Privind toate aceste trenduri în ansamblu, devine 
evident că perioada de criză va obliga companiile să 
ia o serie de măsuri importante. În funcție de cum vor 
răspunde acestor provocări, organizațiile pot ieși mai 
puternice din această criză. Oportunități vor exista, iar 
cei care vor profita de ele pot deveni liderii de mâine. ç
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Profitul operațional Orkla la nivel global 
s-a majorat cu 12% în Q1
Compania norvegiană Orkla a rapor-
tat pentru primul trimestru din 2020 
un profit operațional de 1.143 milioa-
ne de coroane (104 milioane de euro), 
cu 12% mai mare decât în perioada 
similară de anul trecut. Divizia de 
Branded Consumer Goods a obținut 
un profit operațional mai mare cu 
18%, cu precizarea că Țările Baltice și 
Europa Centrală au înregistrat creș-
teri mai mari decât piețele nordice.
Veniturile totale operaționale au 
atins 11.507 milioane coroane (1.082 
milioane de euro), în creștere cu 
13%. În plus, în raportul Orkla 
se arată că prețurile la materiile 

prime au avansat, influențând 
negativ costurile companiei. Cele 
mai semnificative creșteri au fost 
la carne, zahăr și ulei. Pe de altă 
parte, evoluția cursurilor de schimb 
valutar a influențat negativ bilanțul 
companiei, pe fondul scăderii coroa-
nei norvegiene.

Știri externe

Grupul Schwarz 
intră pe piața 
serviciilor cloud

Grupul german Schwarz, care 
operează lanțurile Lidl și 
Kaufland, a anunțat că va lansa 
propria companie de servicii 
cloud, intrând astfel în competiție 
directă cu Amazon. La începutul 
acestei luni, Schwarz a achiziți-
onat compania software Camao 
IDC și a demarat transformarea 
diviziei de IT într-una care să ofe-
re servicii și unor clienți externi. 
Potrivit celor de la Lebensmittel 
Zeitung, grupul Schwarz se va 
diferenția de Amazon printr-o 
atenție suplimentară acordată 
protecției datelor personale, un 
subiect extrem de important în 
rândul consumatorilor europeni.
Divizia de IT a Schwarz are 3.000 
de angajați și deține aproximativ 
20.000 de servere. 

Facebook lansează 
Shops și intră în 
competiție cu Amazon

Spar, 35% cotă de 
piață în Austria

Facebook a dezvăluit o nouă opțiune, 
denumită Shops, care va permite celor de 
pe rețeaua socială să cumpere produ-
se direct de pe pagina unei companii sau a unui brand. Astfel, 
Facebook devine unul dintre cele mai mari magazine online din 
lume, intrând în competiție directă cu alte companii precum 
Amazon sau Alibaba. Până acum, Facebook permitea comercia-
lizarea produselor de către companii prin folosirea unui buton 
care trimitea către un site extern. De asemenea, rețeaua de 
socializare condusă de Mark Zuckerberg folosea și un marketpla-
ce, facilitate introdusă încă din 2016. Prin Shops, fiecare pagină 
de companie sau brand va putea fi transformată într-un magazin 
online. Noua opțiune va fi disponibilă și pe Instagram, platforma 
achiziționată de Facebook în 2012.

Retailerul olandez Spar a ajuns la 
o cotă de piață record în Austria, 
de 35,6%, având performanțe 
mai bune decât restul industriei. 
Datele sunt valabile pentru luna 
aprilie, potrivit ESM Magazine.
Compania a anunțat o creștere a 
afacerilor de 23%, aproape dublu 
față de media de 12,6% înregistra-
tă la nivelul întregului sector de 
retail alimentar.
Spar operează peste 16.000 de 
unități în 30 de țări, având în jur 
de 350.000 de angajați. La nivel 
de grup, Spar a încheiat anul 2018 
cu venituri consolidate de 35,8 
miliarde euro. 

Valoarea bonusurilor oferite de 
Walmart se apropie de 1 mld. dolari
Walmart a oferit o nouă serie de bonusuri angajaților, ducând valoarea totală 
a acestora la 935 milioane dolari. Retailerul american a anunțat că va oferi 
300 de dolari fiecărui angajat full-time și câte 150 celor part-time sau celor 
care lucrează în regim temporar regim temporar. Valoarea cumulată a aces-
tora este de peste 390 milioane dolari, potrivit celor de la Chain Store Age. 
„Angajații noștri asigură cetățenilor americani alimente, medicamente și alte 
bunuri de care aceștia au nevoie, asigurând în tot acest timp condițiile de 
igienă și făcându-i pe cei care ne vizitează să se simtă în siguranță și bineve-
niți”, a declarat John Furner, președinte și CEO al Walmart Statele Unite. 
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Știri externe

Amazon deschide 
depozitele din Franța 
cu 30% dintre angajați

Esselunga se 
dezvoltă în 
proximitate

Depozitele Amazon din Franța s-au re-
deschis cu o treime din forța de muncă, 
potrivit șefilor de sindicat citați de Reuters. Momentul marchează 
finalul unei dispute care a început acum mai bine de o lună, având 
în centru acuzația că Amazon nu ia suficiente măsuri pentru a-și 
proteja angajații. Cele șase depozite din Franța ale companiei erau 
închise ca urmare a unei decizii judecătorești venită pe fondul 
unei plângeri depusă de sindicate. Cei 10.600 de angajați au reve-
nit la locul de muncă în etape, iar compania s-a angajat să le achi-
te un bonus de 2 euro pe oră fiecăruia, până la data de 2 iunie. În 
plus, și programul zilnic de lucru a fost redus cu 15 minute. Pentru 
a verifica eficiența și constanța măsurilor de protecție a sănătății 
implementate de Amazon, a fost angajată conform acordului o 
firmă externă, Progexa. 

Retailerul italian Esselunga a 
anunțat că se va concentra pe zona 
magazinelor de proximitate, cu 
intenția de a deschide cel puțin 12 
noi unități până la finalul acestui 
an. Noul CEO a spus că strategia se 
concentrează pe consumatorii care 
caută „o abordare multi-channel, 
ce include e-commerce și super-
marketuri.” Esselunga a deschis 
primul magazin de proximitate sub 
brandul La Esse în Milano, la finalul 
anului trecut, și a continuat proce-
sul de expansiune chiar și în timpul 
pandemiei de COVID-19.

Aldi introduce un sistem tip semafor pentru 
a limita numărul clienților în magazine
În contextul pandemiei, Aldi anunță că a implementat un sistem similar sema-
foarelor din trafic la intrarea în magazine pentru a gestiona accesul clienților. În 
funcție de numărul acestora, acest sistem blochează și deblochează ușile auto-
mat. Dacă este atins numărul maxim de clienți permis în magazin, la intrare este 
aprinsă lumina roșie, semn că ușile nu se mai deschid. Lumina de avertizare devine 
verde pe măsură ce clienții din interior termină cumpărăturile și părăsesc magazi-
nul. Retailerul calculează pentru fiecare locație în parte numărul maxim de clienți 
ținând cont de faptul că distanța între aceștia trebuie să fie de cel puțin doi metri.

JDE Peet's obține 
2,25 mld. euro în 
urma listării

Prin oferta publică inițială, JDE 
Peet's, companie care deține 
branduri precum Douwe Egberts, 
Peet's Coffee sau Jacobs, a adunat 
2,25 mld. euro. Vânzarea de acți-
uni a devenit cea mai mare listare 
a anului în Europa. Acțiunile de 
marketing desfășurate virtual 
s-au dovedit a fi cel puțin la fel 
de eficiente ca cele clasice, cu 
costuri mult reduse. Potrivit celor 
de la Reuters, rezultatul listării la 
bursă ar putea determina și alte 
companii să își reevalueze strate-
gia de promovare premergătoare 
unui astfel de eveniment. Jacobs 
Douwe Egberts și Peet's Coffee, 
ambele deținute de JAB Holding 
Company, au fuzionat la finalul 
anului trecut.

930 de milioane de dolari investite în 
„proteine alternative” la începutul acestui an
Companiile care produc alimente 
pe bază de proteină vegetală ca 
înlocuitor pentru carne și lactate 
au primit infuzii de capital record 
în 2020. Este vorba despre 930 de 
milioane de dolari doar în prime-
le trei luni ale acestui an, potrivit 
unor studii publicate de Good Food 
Institute. Suma este cu 11% mai 
mare decât investițiile totale reali-
zate în 2019, adică 824 de milioane 
de dolari. Companiile care produc 
alternative vegetale pentru carne, 
ouă și lactate au primit finanțări de 
737 de milioane de dolari la înce-
putul acestui an, în timp ce produ-
cătorii de carne făcută în laborator 
au primit 189 de milioane de dolari. 
Impossible Foods, producătorul 

burgerului făcut din plante, a primit 
o finanțare de 500 de milioane de 
dolari, în timp ce LiveKindly, com-
panie care se concentrează tot pe 
produse vegetale care pot înlocui 
carnea, a atras 200 de milioane. 
Compania Memphis Meats a obținut 
161 de milioane de dolari într-o 
singură rundă de finanțare.
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Nimic din compania Bergenbier nu este nou 
pentru Mihai Voicu. Aniversează în 2020 
fix zece ani de când s-a alăturat produ-
cătorului de bere, ca Modern Trade Sales 
Director. A avansat apoi, pe poziția de 

Sales Director, pentru ca în 2019 să preia conducerea 
companiei soră din Bulgaria, Kamenitza Brewery, deținu-
tă, ca și Bergenbier, de grupul american Molson Coors.
După un an de navetă în Bulgaria, în urma unor schim-
bări la nivel de structură globală, Mihai Voicu a revenit în 
compania din România, de data asta la conducerea ei.
Cu 650 de angajați și o cifră de afaceri de 644,5 milioane 
de lei în 2018, Bergenbier SA este al treilea cel mai mare 
jucător pe piața locală a berii, după Ursus Breweries și 
Heineken. „La Bergenbier am reușit să construiesc o echi-
pă solidă, experimentată, în cadrul căreia s-a creat o at-
mosferă de lucru ca între prieteni, atmosferă pe care nu 
o găsești în multe companii. Este un nou inceput pentru 
fiecare dintre noi și de aceea ne dorim să găsim împreu-
nă cât mai multe oportunități, să ne unim forțele, să ne 
dezvoltăm pentru a deveni prima alegere pentru clienții 
și consumatorii noștri”, spune Mihai Voicu, precizând 
că industria berii este foarte activă și are foarte multe 
provocări față de industria în care a activat anterior, cea 
a produselor cosmetice. Mai exact, el definește industria 
berii ca fiind extrem de competitivă, riguroasă și corectă, 
definită într-adevăr de o sezonalitate puternică, dar în 
același timp deloc plictisitoare, dinamică și mereu vie.

Criza schimbă planurile

„Revenirea mea aici concide cu debutul pandemiei, 
motiv pentru care planurile pe care le aveam în minte, 
atât la nivel comercial, cât și la nivel de structură de 

organizație, s-au schimbat radical”, spune Mihai Voicu. El 
detaliază că a trebuit să ia măsuri rapide în acest sens, 
grija față de angajați devenind principala sa prioritate.
Apoi, s-a concentrat pe respectarea planurilor de busi-
ness, asigurându-se că nu sunt afectate sub nicio formă 
angajamentele deja luate față de partenerii din comerț.
Și nu în ultimul rând, directorul general a avut grijă de 
cei 40 de distribuitori Bergenbier și le-a oferit suport în 
zona financiară, dar și în zona de know-how, pentru a 
se asigura că post-criză compania va avea în continuare 
parteneri pe care să se bazeze.
„Închiderea canalului on-trade a avut un impact major, 
care se va vedea în business. Dar dacă tragem linie in 
acest moment al crizei COVID-19, pot să spun că, din 
perspectiva unui lider de organizație, sunt fericit: toți 
oamenii sunt sănătoși, nu am avut niciun caz de îm-
bolnăvire, am rămas în echipă completă și nu am avut 
sincope în producție sau livrări”, spune Mihai Voicu. El 
consideră că acesta a fost cel mai bun moment pentru 
echipa Bergenbier să arate că nu s-a schimbat și că, în 
continuare, are prietenia în ADN-ul organizației. „A fost 
o perioadă în care am fost extrem aproape de partenerii 
noștri, de oamenii noștri, o perioadă în urma căreia pot 
spune cu mândrie că suntem o adevarată familie – fami-
lia Bergenbier.” Un exercițiu scump, dar care a reamintit 
tuturor de lucrurile care contează. 
„Backgroundul meu de vânzări mă face să nu fiu un lider 
clasic. Nu spun neapărat că urăsc ședințele, pentru că 
ele fac parte din planificarea activității, dar prefer să fiu 
printre oameni, printre clienți, în fabrică, pe rutele de 
vânzări, oriunde este nevoie de mine”, mărturisește Mihai 
Voicu. El crede că, mai ales în acest context de criză, orice 
lider trebuie să simtă pulsul organizației. Criza a resetat 
puțin lucrurile, dar principala prioritate a Bergenbier a 

Profil de manager

Mihai Voicu a preluat poziția de General Manager al 
Bergenbier aproape simultan cu izbucnirea pandemiei
de coronavirus în România, adică în luna martie a 
acestui an. La multiplele provocări din industria berii
s-a mai adăugat astfel încă una, pe care el este sigur 
că o va depăși cu succes. De Fulvia Meiroșu.

O provocare 
spumoasă
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Backgroundul meu de 
vânzări mă face să nu 
fiu un lider clasic. Nu 
spun neapărat că urăsc 
ședințele, pentru că ele 
fac parte din planificarea 
activității, dar prefer 
să fiu printre oameni, 
printre clienți, în fabrică, 
oriunde e nevoie de mine.

fost și va fi grija față de oameni. Comunicarea perma-
nentă cu angajații și partenerii este singura modalitate 
prin care un manager poate înțelege cum să adapteze 
businessul la nevoile clienților și angajaților. Managerul 
recunoaște că îi place să fie în linia întâi. „Evident că 
îmi doresc să am lucrurile sub control, dar prefer stilul 
consultativ. Evit zona de micromanagement, deoarece am 
încredere în echipa mea”, afirmă Mihai Voicu.
El își încurajează colegii să fie deschiși, pozitivi, și afir-
mă că nu are un birou al său și nici nu va avea. În trecut, 
precizează el, exista în sediul companiei o zonă dedica-
tă directorilor, dar în viitorul apropiat această zonă va 
dispărea din configurația sediului.

Fiecare om este unic

Deși lui Mihai îi raportează direct 10 colegi, el știe nume-
le mic al tuturor celor de la sediu, din vânzări și, în mare 
parte, al celor din fabrică. Și nu știe doar numele, le știe 
pasiunile, familia, modul în care gândesc, ce nemulțu-
miri sau bucurii au, lucruri pe care le consideră normale 
pentru un lider de echipă. „Cel mai mult apreciez la un 
coleg care intră în echipă sa aibă o atitudine proactivă, 
deschidere pentru schimbare și o gândire pozitivă. Nu 
fac rabat de la niciunul din aceste trei criterii. Tot ce 
s-a întâmplat bun în Bergenbier s-a întâmplat datorită 
oamenilor”, spune Mihai Voicu. 
Filosofia după care și-a construit echipele este să aibă 
lângă el oameni cu calități diferite, caractere unice, ca-
pabilități diferite, care să poată să facă echipă împreună 
și din care a reușit să scoată tot ce a fost mai bun.
Ușurința naturală în interacțiunea cu oamenii l-a 
ajutat mereu în carieră. Deși a studiat Dreptul, Mihai 
Voicu a debutat în carieră ca agent de vânzări pentru o 

companie multinațională de cosmetice în 1999. „Cred că 
fac parte din prima generație de agenți de vânzări din 
România. Îmi place mult să lucrez cu oamenii, îmi place 
competiția, iar zona de vânzări a fost zona în care m-am 
simțit cel mai bine”, spune Mihai Voicu.

MBA, un salt în carieră

În 2018 Mihai Voicu a absolvit un Executive MBA la 
Tiffin University, experiență care a însemnat un salt 
major. Motivația de a urma EMBA-ul este legată de 
ceea ce considera a fi una din principalele provocări în 
cariera sa. Pentru el, această provocare a fost depăși-
rea unei stări de confort instalate la un moment dat, 
când credea că participase la toate trainingurile din 
lume, că a învățat tot ce se putea învăța și că succesul 
era garantat. 
Prioritățile pentru restul lunilor rămase din 2020 sunt 
readucerea pe linia de plutire a segmentului on-trade, 
dar și redefinirea modelului de business al Bergenbier. 
„Trebuie să vedem dacă va fi nevoie de o reorganizare 
la nivelul structurilor asociate canalelor de vânzare, 
pentru a răspunde cât mai bine nevoilor actuale din 
piață. A doua parte a anului va avea un focus major pe 
recuperarea a ceea ce s-a pierdut în al doilea tri-
mestru. În rest, nu ne schimbăm strategia stabilită la 
începutul anului, vom continua să investim în cei trei 
piloni importanți - oameni, branduri și parteneriate”, 
afirmă directorul Bergenbier. El mai spune că, indife-
rent dacă va veni sau nu un al doilea val al pandemiei, 
Bergenbier are temele făcute. 
Mihai Voicu nu își dorește să facă previziuni despre vii-
torul industriei de bere în 5 ani, însă știe cu certitudine 
unde va fi el. Contractul său de management are o pe-
rioadă inițială de patru ani, dar chiar și după acești ani, 
Mihai se vede în continuare în Bergenbier. „Sunt fidel 
acestei companii pentru că mă regăsesc din perspec-
tiva viziunii de business, îmi place atmosfera și modul 
de lucru și mai ales apreciez oamenii și echipa cu care 
lucrez”, spune el. Și, bineînțeles, iubește berea.  ç

Profil



62  |  Iunie 2020

Produse noi

Sortimente noi în 
gama Cheerios

Peroni, și în 
versiunea de 660ml

Nestlé își extinde por-
tofoliul de cereale și 
lansează două noi vari-
etăți în gama Cheerios. 
Noul Nestlé Cheerios 
Ovăz conține 91% 
cereale integrale de 
ovăz și oferă combina-
ția potrivită de gust și 
beneficii nutriționale. 
Noul Nestlé Cheerios 
Ovăz măr și scorțișoară are un 
gust inedit de mere și scorțișoară, 
sub forma delicioasă a inelușelor 
crocante cu 85% cereale integrale 
de ovăz. Se combină ușor cu lapte, 
iaurt sau alternative pe bază de 
plante, fructe uscate, miere etc. 
Logistică: pungă, formate de 400g; 
Producător: Cereal Partners 
Poland Torun – Pacific, Polonia; 
Distribuitor: Nestlé România SRL; 
Adresă: Strada George 
Constantinescu, nr.3, intrarea A, 
etaj 7, sector 2, București; 
Tel.: 021 204 4000; 
Contact: contact@ro.nestle.com.

Noi batoane KitKat de la Nestlé
Nestlé își consolidează portofoliul cu două noi 
versiuni premium ale clasicului KitKat - KitKat 
Ruby și KitKat Gold. Culoarea roz a ciocolatei 
KitKat Ruby Chocolate și gustul intens de fruc-
te de pădure provin de la boabele naturale de 
cacao Ruby. KitKat Gold Edition Deluxe caramel 
conține ciocolată albă cu zahăr caramelizat și 
ciocolată cu lapte, cu interior de napolitană 
crocantă. 

Logistică: KitKat Ruby: 24x41,5g; KitKat Gold: 27x41,5g; 
Preț recomandat: 2,90 lei fără TVA; 
Producător: Nestlé; 
Distribuitor: Nestlé România SRL; 
Adresă: Str. George Constantinescu nr 3, sc. A, et. 7, sector 2,  
București 020339, România; 
Tel.: 021 204 40 00; 
Contact: contact@ro.nestle.com.

Două noi sortimente de la Siviero Maria
Siviero Maria a lansat două sortimente inspirate din 
desertul tipic italian Tartufo, obținut din două sau mai 
multe sortimente de gelato. Tartufo Nero combină 
gelato de ciocolată și cremă de ou, având deasupra 
un strat de cacao fină, iar Tartufo Bianco, decorat 
cu bucăți de meringue, este combinația între gelato 
de frișcă și cafea, cele 2 sortimente fiind așezate în 
straturi. Siviero Maria a fost lansat în 1958, în Italia, iar 
astăzi este distribuit în peste 45 de țări, fiind similar 

cu gelato autentic italian. În România brandul este prezent de 10 ani, într-o 
varietate de 25 de arome și combinații.
Promovare: Campania „Gelateria Ta Italiană, acasă” - online, in-store;
Logistică: Caserole pătrate, transparente, 1 litru; 
Preț recomandat de vânzare: 24.90 lei;
Distribuitor: Maresi Foodbroker SRL;
Adresă: Arad, Str. 9 Mai, nr. 3;
Tel.: 0257 28 11 77; Contact: office@maresi.ro.

Peroni Nastro Azzurro 
lansează sticla nere-
turnabilă de 660ml. 
Produsă din cele mai 
bune ingrediente, Peroni 
Nastro Azzurro este 
o bere lager ușor de con-
sumat, cu gust răcoritor, 
ce oferă un echilibru 
delicat între note amărui 
și citrice subtile. La 
începutul anului 2019, 
brandul s-a relansat la 
nivel internațional cu 
o nouă identitate vizuală, logo și 
ambalaj. În România, Peroni Nastro 
Azzurro face parte din portofoliul 
Ursus Breweries. 
Logistică: sticlă nereturnabilă de 
330 ml sau 660ml; sticlă returnabi-
lă de 550ml; doză de 550ml;
Producător: Ursus Breweries;
Adresă: Șoseaua Pipera nr. 43, 
Sector 2, București;
Website: www.peroniitaly.ro.

Unilever lansează Magnum Ruby
Magnum, brand aflat în portofoliul compa-
niei Unilever, lansează o nouă înghețată, 
Magnum Ruby. Magnum este primul brand 
de înghețată ce a adus laolaltă ciocolata 
Ruby, al patrulea tip de ciocolată apărut în 
lume, și înghețata. Ciocolata Ruby, lansată 

în 2017, este produsa dintr-un soi diferit de boabe de cacao, are o aromă 
distinctă de celelalte tipuri de ciocolată, note de fructe de pădure și culoa-
re naturală rozalie.
Promovare: In store & Online; 
Logistică (ambalaj, cantitate): Folie + Cutie Carton pentru Multipack; 
Preț recomandat de vânzare: Magnum Ruby 90ml - 8,50 lei; Magnum Ruby Mini 
6x55ml - 22 lei. 
Producător: Caivano, Italia; 
Distribuitor: Unilever South Central Europe SA; 
Adresă: B-dul Republicii 291, Ploiești, România; 
Tel.: TelVerde 0800 150 150.






