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Un exercițiu de prudență

Rezultatele financiare ale 
companiilor pe anul trecut, 
publicate (în anumite cazuri) cu 
întârziere, prezintă o imagi-
ne similară cu cea din 2018: 

evoluție modestă a industriei FMCG, avans 
moderat al unor retaileri, marje ale profitu-
lui relativ scăzute în multe cazuri. Nu au fost 
cifre care să surprindă, mai ales în condițiile 
în care nu au existat tranzacții de amploare 
pe piața locală de retail. Și deși începu-
tul acestui an a fost unul extraordinar, 
companiile par să-și fi menținut planurile 
(aproape) intacte.
Cele mai recente date INS arată că în luna 
mai, adică cea de final a stării de urgență, 
vânzările de alimente și băuturi au crescut 
cu 5,2%, în vreme ce vânzările produselor 
nealimentare au scăzut cu 5,2%. Este o bună 
ilustrație a comportamentului atipic înregis-
trat în prima parte a acestui an.
Pe de altă parte, efectele crizei financiare 
care deja se manifestă în Statele Unite vor 
fi resimțite și în Europa peste câteva luni 
- doar dimensiunea acestora e imposibil 
de estimat, pentru că durata actualei crize 
e doar una dintre multele necunoscute 
cu care ne confruntăm. O alta e legată 
de tendințele ultimilor ani, unele anula-
te deja de tiparul primelor luni din 2020. 
Premiumizarea e un bun exemplu în acest 
sens. Se va manifesta acesta din nou odată 
cu ieșirea din criză sau va exista un feno-
men accentuat de downtrading? Un lucru 
este cert: chiar dacă istoria ne-a arătat că 
schimbările majore de consum nu vin ca 
urmare a unor crize, ci a momentelor de 
progres, lipsurile financiare inevitabile vor 
avea un impact semnificativ asupra indus-
triei de retail și FMCG.
Privit la nivelul întregului an 2020, compor-
tamentul de achiziție va fi diferit față de  cel 
de anul trecut. Prin urmare, este ușor de 
presupus că rezultatele pe 2020 nu vor mai 
arăta la fel, fie că vorbim de scăderea mar-
jelor - care, în destule cazuri, ar însemna 
trecerea pe pierderi - sau a cifrei de afaceri. 
Vor câștiga cei care au capacitatea să se 
adapteze situațiilor apărute pe parcurs – și, 
la fel de important, dorința să o facă. Dar 
exact acele situații, imposibil de anticipat, 
sunt cele care vor cere cumpătare.
Prudența, așadar, este sentimentul care 
ar trebui să ne guverneze în perioada 
următoare. Este valabil în cazul modului 
în care se fac calcule, a modului în care 
brandurile comunică sau a celui în care 
abordează shopperii. Prudența – care nu 
trebuie confundată cu lipsa de reacție – e 
cea care va stabili cine iese câștigător la 
finalul acestei crize. ç

Efectele crizei financiare care 
deja se manifestă în Statele 
Unite vor fi resimțite și în Europa 
peste câteva luni - doar dimen-
siunea acestora e imposibil de 
estimat.
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Vânzările supermarketurilor, 
creștere de 18% în luna mai

Investiție de 3 
milioane de euro 
în brandul Verdino

Preluarea Sam 
Mills, autorizată de 
Consiliul Concurenței 

Campanie de rebranding pentru Penny

Grupul Lactalis închide două fabrici

Luna mai a adus o normalizare în privința vânză-
rilor, creșterile fiind comparabile cu cele înregis-
trate la începutul acestui an, potrivit unui raport 
realizat de RetailZoom. Cele mai bune evoluții au 
fost raportate în dreptul alimentelor (+14%), urmate de produse-
le de curățenie (+9%). În cazul produsele pentru îngrijire perso-
nală, vânzările au continuat să scadă: -0,4%. Analizat pe tipul de 
magazine, supermarketurile au rămas cele mai căutate. Datele 
din luna mai arată o creștere de 18%  pe acest canal de vânzare, 
în timp ce hypermarketurile au raportat vânzări mai mari cu 4%. 
Câștigă tot mai mult teren magazinele de tip convenience, cele 
cu suprafețe de vânzare de cel mult 100 mp. Vânzările în cazul 
acestora au crescut cu 11% și au fost căutate pentru produse 
pentru casă și pentru îngrijire personală. În privința alimentelor, 
cea mai bună evoluție din luna mai a fost înregistrată de bere, 
cu un plus de 47%, urmată de vin cu 41%. De altfel, aceste evolu-
ții au însemnat o treime din toată creșterea sectorului alimentar.  

Compania Salconserv Food, deți-
nută de oamenii de afaceri Raul 
Ciurtin și Eberhart Răducanu, a 
investit trei milioane de euro în 
brandul Verdino. Verdino conține 
o gamă cu peste 30 de produse, 
toate pe bază de proteină de 
mazăre, care substituie carnea. 
Divizia a încheiat 2019 cu o cifră 
de afaceri de 8,3 milioane de lei 
și estimează o creștere de până 
la 12,2 milioane de lei în 2020. 
Verdino produce burgeri, mici, 
carne tocată, cârnăciori, dar și 
brânzeturi cu gust și textură simi-
lară produselor făcute din carne. 

Consiliul Concurenței a autorizat 
tranzacția prin care grupul Givesco 
preia pachetul majoritar Sam Mills 
Business Investment Holding. 
Concret, tranzacția presupune o 
singură acțiune, astfel raportul 
de 50% / 50% devine 50,001% în 
dreptul Givesco și 49,999% pentru 
Sam Mills. 
La începutul acestui an, repre-
zentanții Sam Mills susțineau că 
această acțiune poate fi răscum-
părată în viitor, dacă se va dori. 
În urma analizei, Consiliul 
Concurenței a constatat că 
tranzacția nu ridică obstacole 
semnificative în calea concuren-
ței efective pe piața românească 
sau pe o parte a acesteia și că nu 
există îndoieli serioase privind 
compatibilitatea lor cu un mediu 
concurențial normal. 

După o amplă campanie de remo-
delare a magazinelor existente în 
rețeaua națională, Penny a făcut 
schimbări la nivelul brandului și al 
conceptului de comunicare. Penny 
Market a devenit Penny. și noul slo-
gan al brandului este „Economisim 
bani, nu dragoste.” În interiorul 
magazinelor, accentul este pus pe 
un design modern, zonele dedicate 
produselor proaspete și a mărci-
lor proprii produse local au fost 
extinse, iar promoțiile și principalele 
categorii de alimente sunt semnali-
zate mai bine la raft. O altă compo-
nentă importantă a noii identități 
este grija pentru mediu și comuni-
tățile unde compania este prezentă. 
Multe dintre noile magazine Penny 
au echipamente cu un consum 

redus de energie, la fel și sisteme 
de iluminare cu LED în interior și 
panouri fotovoltaice sau acoperișuri 
verzi în exterior. Rețeaua Penny a 
început procesul de modernizare 
încă de anul trecut, iar până în pre-
zent există 26 de magazine în noul 
format. Până în 2022, toate magazi-
nele Penny din țară vor fi adaptate 
noului concept. Pentru anul 2020 
sunt planificate 75 de remodelări și 
între 20 și 25 de magazine noi. 

Grupul Lactalis a decis închiderea unităților de producție Floreni și Vatra 
Dornei din cadrul societății Dorna Lactate. Brand-ul LaDorna și societa-
tea Dorna Lactate își continuă, însă, existența în România, iar portofoliul 
de lactate se va împărți între fabrica Albalact din Oiejdea, județul Alba și 
fabrica Covalact din Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Compania a anun-
țat că angajații afectați de concedierea colectivă vor primi compensații 
salariale. Procesul de lichidare se va încheia la sfârșitul lunii august 2020. 
Reprezentanții grupului Lactalis susțin că activitatea de colectare a laptelui 
de la producătorii locali nu va fi afectată. Compania colectează și procesea-
ză anual aproximativ 250 de milioane de litri de lapte.
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Cele mai citite știri Exclusiv online Next events

ç Carrefour România, afaceri în 
creștere în 2019; 
ç Studiu: Inovatorii își vor reveni 
cel mai rapid după pandemie; 
ç Schimbări strategice de mana-
gement în Valvis Holding; 
ç Glovo lansează Prime, serviciu 
cu livrări nelimitate; 
ç Trei crame concurente lansează 
o platformă online comună.

Kaufland oferă finanțări pentru 
ONG-uri
Kaufland România anunță startul 
unui nou concurs de proiecte în 
cadrul programului „În stare de 
bine”, ce oferă organizațiilor ne-
guvernamentale granturi neram-
bursabile pentru a derula proiec-
te sustenabile pentru România. 
Bugetul actualului program este 
de peste 450.000 de euro.

27 - 29
apr. 
2021

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

4 – 7 
mai 
2021

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

Afaceri constante pentru 
Unicarm în 2019

Carrefour a lansat un nou 
concept de magazin

Râureni împreună cu Annabella au lansat proiectul 
„Născut și Crescut în România”. Campania presu-
pune că fructele și legumele produse la nivel local 
sunt vândute în cele 80 de magazine Annabella din 
județele Vâlcea și Argeș. 
Totodată, și producția de pe cele 550 de hectare 
pe care le deține grupul va fi comercializată în 
cadrul acestei campanii. Inițiativa retailerului este 
disponibilă și în mediul online, nu doar în maga-
zinele fizice. Grupul Annabella este unul integrat 
în amonte și aval, cu fermă agricolă, depozit de 
păstrare legume-fructe, fabrică de conserve, dar și 
80 de unități comerciale. 
Potrivit datelor financiare publicate de Ministerul 
Finanțelor, businessul Annabella a încheiat 2019 cu 
o cifră de afaceri de peste 317 milioane de lei, în 
creștere față de 2018. A doua jumătate a grupului, 
Râureni, a raportat pentru același interval afaceri 
de peste 95 de milioane de lei și un profit net de 
12,4 milioane de lei. 

Unicarm a raportat pentru anul trecut afaceri de 
667,3 milioane de lei și un profit de 12,6 milioane de 
lei, evoluție constantă față de anul precedent. În 
2018, indicatorii financiari ai companiei au fost de 
664,5 milioane de lei cifră de afaceri și 20,3 milioane 
de lei profit. Compania Unicarm, deținută de omul 
de afaceri Vasile Lucuț, este unul din cei mai mari 
jucători pe piața cărnii, dar și cel mai important 
retailer independent, cu o rețea de 120 de magazine 
la sfârșitul anului trecut. Pe platforma industria-
lă de la Vetiș în județul Satu Mare, compania are 
unități de abatorizare și procesare a cărnii de porc, 
de producție a mezelurilor și conservelor, fabrici de 
lactate și brânzeturi, de înghețată și de pâine. 

Bonteria Very & So, inaugurat la începutul lunii 
iulie, este un nou concept de magazin lansat de 
Carrefour, axat pe parfumuri, produse de make-up, 
cosmetice, produse de îngrijire a părului, produse 
bio, dar și produse pentru bebeluși și de îngrijire a 
casei. Magazinul este deschis în București, pe Calea 
Dorobanților nr. 103-105, are o suprafață de vânzare 
de 218 metri pătrați și 7.300 de produse disponi-
bile la raft. „Bonteria Very & So vine cu o ofertă 
de produse și branduri speciale, cu ingrediente 
naturale, fără amoniac sau aluminiu, bio sau vegane. 
Pe rafturile Bonteriei sunt disponibile produse de 
răsfăț, game noi de creme, măști, gomaje, precum și 
accesorii de păr, unghii și corp”, susțin reprezentan-
ții companiei. Bonteria este primul concept de acest 
fel lansat de Carrefour pe piața din România.

2 - 3  
dec.

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

Campanie de susținere a 
producătorilor locali
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Știri interne

Farmec extinde rețeaua  
de magazine cu încă  
o locație Gerovital

România, statul european cu 
cele mai ieftine alimente

Farmec continuă investițiile în rețeaua națională 
de magazine proprii și a deschis încă o locație în 
Târgu Mureș. Rețeaua a ajuns astfel la un număr 
total de 29 unități naționale, dintre care 8 magazi-
ne Farmec și 21 de magazine Gerovital. 
Pe lângă acestea, Farmec are alte două centre des-
chise în sistem de franciză. Magazinul cu numărul 
29 se află în incinta Shopping City Târgu Mureș, 
amplasat pe Calea Sighișoarei, nr. 51, și are o su-
prafață totală de 44 metri pătrați.
Având în vedere condițiile actuale impuse de 
pandemie și măsurile de siguranță pe care fiecare 
comerciant trebuie să le implementeze, magazinul 
va fi dotat și igienizat conform recomandărilor 
autorităților. Farmec S.A. Cluj-Napoca este cel mai 
mare producător de cosmetice cu capital 100% 
românesc. Compania are certificare internațională 
GMP și comercializează produsele din portofoliu în 
aproximativ 30 țări. 
În 2018, potrivit ultimelor date disponibile la 
Ministerul Finanțelor, compania a înregistrat o 
cifră de afaceri de peste 236 de milioane de lei și 
un profit net de 9,2 milioane de lei.

Prețurile bunurilor și serviciilor de larg consum din 
România sunt printre cele mai mici din Uniunea 
Europeană, potrivit datelor Eurostat.
România și Bulgaria sunt statele unde bunurile 
sunt chiar și de trei ori mai ieftine decât în Țările 
Nordice, spre exemplu. Analiza Eurostat are la bază 
prețurile medii din 2019 calculate prin raportare la 
media europeană.
Prin urmare, în timp ce Danemarca este cu 41% pes-
te media Uniunii, Irlanda cu 34%, Luxemburg cu 31%, 
Finlanda cu 27% și Suedia cu 21%, România este 
sub acest prag cu 45%, în timp ce Bulgaria este sub 
media europeană cu 47%. 
Calculat însă doar pe categoria produselor alimen-
tare de larg consum, prețurile din România sunt cu 
34% sub media europeană, cel mai mic nivel dintre 
toate statele membre, față de 30% în Polonia  
și 22% în Bulgaria.
La polul opus, Danemarca, Luxemburg și Austria au 
cele mai scumpe alimente și băuturi non-alcoolice. 
În analiza Comisiei Europeane pentru Food și Non 
Alcoholic Beverages intră pâinea și cerealele, 
carnea, peștele, brânza, ouă, ulei și grăsimi, fructe, 
legume, dar și băuturile non-alcoolice.
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„Dacă mulți au impresia că în retail 
lucrurile au mers ca pe roate, pentru 
că asta a fost imaginea generală, 
trebuie să recunosc că a fost o 
perioadă în care a trebuit să regân-
dim strategii sau, de ce nu, să 
accelerăm anumite segmente 
precum livrările la domiciliu - un 
lucru care pentru noi era relativ 
la început”.

„Va exista o migrație între domenii, 
cred că barierele dintre industrii s-ar 
putea subția pentru angajați. Mă 
aștept ca migrarea să �e mai 
degrabă la baza și la vârful ierarhiei 
profesionale. Să nu uităm însă de 
disponibilizările masive ale multor 
companii, cu siguranță că acești 
angajați se vor uita către retail. Mi-e 
greu să cred că poți să treci de la un 
domeniu productiv la altul, mai 
curând de la producție la servicii”.

„Poziția retailerului este una de 
maximă responsabilitate, și nu doar 
în perioadă pandemică. În general, o 
companie care are de lucrat cu 
persoane �zice, ca și clienți, trebuie 
să aibă capacitatea de a anticipa 
nevoile, de a răspunde acelor nevoi 
și, în plus, de a se feri cât mai mult 
de nemulțumirile acelor clienți. E un 
lucru care probabil aduce foarte 
mult consum de neuroni pentru cei 
care prestează o astfel de muncă”.

CRISTINA HANGANU
Communication & CSR Director

LIDL ROMÂNIA

„Obiectivul nostru în acea primă 
perioadă a fost să ținem magazinele 
deschise și să avem marfă la raft, 
pentru că știam că asta poate să 
ofere un pic de confort psihologic 
oamenilor. Mai departe, am început 
să comunicăm aproape exclusiv pe 
responsabilitate, responsabilitatea 
pe care noi o avem, împreună, cu 
toții, pentru a � în siguranță”.

MIHAI BONCA
Consultant

BRAND ARCHITECTS

„Sunt câțiva câștigători ale acestei 
crize, și anume cei care au rămas 
consecvenți unor vectori de comu-
nicare extrem de clari și puternici. 
Atunci când construiești niște mărci 
timp 10-15 ani, cu o direcție foarte 
clară pe un anume vector, devine 
clar de ce marca există pe raft. Am 
un singur îndemn pentru branduri: 
să construiască solid, să iasă din 
zona tranzacțională și, dacă prețul 
este singura idee pe care o au, nu 
este direcția care trebuie”.

GABRIELA CREȚU
Trade Marketing Director

URSUS BREWERIES

„Unii vor rămâne cu anxietate, iar 
alții cu niște lucruri pe care le-au 
învățat în timpul pandemiei. Orice 
perioadă grea va � trecută de către 
brandurile care investesc pe termen 
lung și investesc pe toate zonele de 
brand. Crizele nu vor face altceva 
decât să recon�rme nevoia ca un 
brand să aibă un scop, iar aceasta e 
o caracteristică ce va dăinui mult 
timp de acum încolo”.

watch the recorded webinars 
on socialmedia/RevistaProgresiv

Episode 3 (11.06.2020)
Episode 4 (23.06.2020)
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în perioadă pandemică. În general, o 
companie care are de lucrat cu 
persoane �zice, ca și clienți, trebuie 
să aibă capacitatea de a anticipa 
nevoile, de a răspunde acelor nevoi 
și, în plus, de a se feri cât mai mult 
de nemulțumirile acelor clienți. E un 
lucru care probabil aduce foarte 
mult consum de neuroni pentru cei 
care prestează o astfel de muncă”.

CRISTINA HANGANU
Communication & CSR Director

LIDL ROMÂNIA

„Obiectivul nostru în acea primă 
perioadă a fost să ținem magazinele 
deschise și să avem marfă la raft, 
pentru că știam că asta poate să 
ofere un pic de confort psihologic 
oamenilor. Mai departe, am început 
să comunicăm aproape exclusiv pe 
responsabilitate, responsabilitatea 
pe care noi o avem, împreună, cu 
toții, pentru a � în siguranță”.

MIHAI BONCA
Consultant

BRAND ARCHITECTS

„Sunt câțiva câștigători ale acestei 
crize, și anume cei care au rămas 
consecvenți unor vectori de comu-
nicare extrem de clari și puternici. 
Atunci când construiești niște mărci 
timp 10-15 ani, cu o direcție foarte 
clară pe un anume vector, devine 
clar de ce marca există pe raft. Am 
un singur îndemn pentru branduri: 
să construiască solid, să iasă din 
zona tranzacțională și, dacă prețul 
este singura idee pe care o au, nu 
este direcția care trebuie”.

GABRIELA CREȚU
Trade Marketing Director

URSUS BREWERIES

„Unii vor rămâne cu anxietate, iar 
alții cu niște lucruri pe care le-au 
învățat în timpul pandemiei. Orice 
perioadă grea va � trecută de către 
brandurile care investesc pe termen 
lung și investesc pe toate zonele de 
brand. Crizele nu vor face altceva 
decât să recon�rme nevoia ca un 
brand să aibă un scop, iar aceasta e 
o caracteristică ce va dăinui mult 
timp de acum încolo”.

watch the recorded webinars 
on socialmedia/RevistaProgresiv

Episode 3 (11.06.2020)
Episode 4 (23.06.2020)



12  |  Iulie 2020

Actualitate

s-a prelungit până la sfârșitul lunii iulie – acesta este 
și motivul pentru care în cazul unor retaileri există, în 
clasament, estimări și nu cifrele finale.
La o distanță foarte mică se poziționează francezii de la 
Carrefour, care au raportat anul trecut o cifră de afaceri 
consolidată de 11,78 miliarde de lei, marcând un plus de 
11% față de valoarea înregistrată în 2018. Merită mențio-
nat faptul că dintre cele patru companii operate de fran-
cezi, cea mai mare creștere a fost raportată de Supeco 
Investment (+57%). La polul opus se situează Columbus 
Operational, cu o scădere de 2% a veniturilor până la 
valoarea de 1,26 miliarde de lei. 
Topul este completat de discounterul german Lidl, care, 
potrivit estimărilor Progresiv, se apropie de pragul de 10 

2019, un an favorabil pentru 
rețelele internaționale

Cu o rată medie de dezvoltare a afacerilor de 12%, 2019 se înscrie și el pe 
lista anilor buni pentru rețelele internaționale de retail prezente pe piața lo-
cală. Astfel, anul trecut a adus creșteri importante pentru majoritatea retai-
lerilor internaționali din România, dovadă stând și faptul că cifra de afaceri 
cumulată a IKA a crescut cu aproape 8 miliarde de lei. De Bogdan Angheluță.

Anul trecut nu a venit cu schimbări impor-
tante in topul celor mai mari jucatori in-
ternaționali care activează pe piața locală. 
Kaufland rămâne lider al clasamentului re-
tailerilor moderni, înregistrând o evoluție 

de 9% a afacerilor, până la 11,87 miliarde de lei. Avansul 
a fost susținut și de investițiile în expansiune, retailerul 
german extinzând rețeaua de magazine cu șapte unități. 
De altfel, pe lângă aceste investiții, retailerul s-a con-
centrat și pe remodelări, bugetul total ridicându-se anul 
trecut la circa 200 de milioane de euro. Este important 
de spus că raportarea financiară s-a făcut anul acesta 
în condiții atipice, determinate de starea de urgență din 
lunile martie-mai. Astfel, termenul limită de depunere 



    revistaprogresiv.ro |  13

Subiectul lunii

miliarde de lei. Astfel, vorbim despre o creștere de 25-
30%, peste nivelul înregistrat în 2018 (20%). Și în cazul 
discounterului o contribuție importantă în ecuație a 
avut-o expansiunea, retailerul adăugând în rețea nu mai 
puțin de 31 de magazine. 
Si pentru că am ajuns la capitolul reușite semnificati-
ve, Profi este unul dintre retailerii care au raportat cea 
mai bună evoluție a cifrei de afaceri. Astfel, după 260 
de deschideri bifate anul trecut, retailerul controlat de 
fondul de investiții Mid Europa Partners a încheiat anul 
2019 cu rezultate de 7,26 miliarde de lei, înregistrând un 
avans de 23% față de anul 2018. 

Rezultate mixte pentru restul jucătorilor 

Cât despre performanța celorlalți jucători, nu sunt 
schimbări majore la nivelul clasamentului. Astfel, Mega 
Image a continuat trendul ascendent al ultimilor ani. În 
2019, retailerul deținut de grupul Ahold Delhaize a ra-
portat o majorare de 16% a  veniturilor, în linie cu rezul-
tatele raportate în anii precedenți. Valoarea afacerilor 
s-a ridicat la 6,65 miliarde de lei, o contribuție având-o 
expansiunea, retailerul concentrându-se anul trecut pe 
explorarea unor piețe noi.
Un alt exemplu de creștere susținută este dm drogerie 
markt, cu un avans de 19% în 2019, după cel de 24% înre-
gistrat în exercițiul financiar anterior. Astfel, dm droge-
rie markt a finalizat 2019 cu venituri de 454 milioane de 
lei și previzionează că va atinge, anul acesta, nivelul de 
540 mil. lei.
Și în dreptul rețelei de magazine Penny Market, deținută 
de grupul german Rewe, se observă rezultate peste me-
die. Retailerul a încheiat anul 2019 cu o cifră de afaceri 
de 3,96 miliarde de lei, în plus cu 15% față de anul fiscal 
precedent. Anul trecut, retailerul a investit peste 280 
milioane de lei în modernizarea și extinderea rețelei 
de magazine, care a crescut cu 20 de unități. Pentru 
următorii ani, Penny Market are în vedere investiții 
considerabile, de 2 miliarde de lei, care se vor reflecta 
atât în deschiderea unor noi locații cât și a celui de-al 
patrulea centru logistic. Iar investițiile făcute în ultimul 
an nu au rămas fără ecou, retailerul urcând o poziție în 

topul celor mai mari retaileri. Penny Market a devansat 
Selgros și a ajuns  pe locul al optulea. 
Și evoluția retailerului Auchan a fost una pozitivă, însă 
în acest caz vorbim despre  un procent modest de doar 
1-2%. Similar, Selgros România a raportat o creștere a 
businessului de 3%, ajungând la 3,83 miliarde de lei. Anul 
trecut, Selgros a inaugurat primul său magazin din Baia 
Mare, acesta fiind de altfel singurul cash&carry lansat în 
2019. Cel de-al 23-lea magazin Selgros din rețea are o su-
prafață medie de vânzare de 6.000 de metri pătrați, față 
de 10.000 metri pătrați, respectiv 4.000 de metri pătrați, 
cât au celelalte unități pe care retailerul le operează 
deja pe piața locală. Cât despre Metro Cash&Carry, jucă-
tor care activează și el pe același segment, 2019 a fost 
un an mai bun decât pentru competitorul său direct. 
Potrivit raportului financiar anual al grupului, retailerul 
a înregistrat afaceri de aproximativ 5,75 miliarde de lei 
în România, ceea ce înseamnă un avans de 8% față de 
anul 2018. Această performanță a venit la pachet pentru 
Metro și cu o poziție mai bună în clasament, germanii 
devansându-i pe francezii pe la Auchan, care au coborât 
anul trecut pe locul șapte.
Nu același lucru putem spune despre franco-belgienii de 
la Cora, ale căror operațiuni au înregistrat o scădere cu 2%, 
până la 1,72 miliarde de Lei și pierderi de 1,1 milioane de lei.

Dezvoltarea businessului nu înseamnă  
și majorarea profitului

Dacă la nivelul cifrei de afaceri 2019 a fost un an bun, 
când vine vorba despre profit, peisajul este unul divers. 
Spre exemplu, retaileri precum Carrefour, Mega Image și 
Selgros și-au menținut marja de profit înregistrată în anul 
precedent, în vreme ce Penny Market aproape că a reușit 
dublarea acesteia – cu mențiunea că profitul înregistrat 
rămâne, în continuare, sub 2%. În același timp, Profi și 
Cora au reușit să își reducă în mod semnificativ pierderi-
le. Kaufland rămâne compania cu cea mai bună marjă de 
profit, de 7%, similară cu cea înregistrată în 2018.
Mai exact, germanii de la Kaufland au terminat 2019 
cu un profit de 847 milioane de lei, cu 59 milioane de 
lei peste nivelul din 2018, potrivit datelor publicate 
de Ministerul Finanțelor. Anul trecut, Kaufland a bifat 
șapte deschideri, iar anul acesta retailerul a inaugurat  
deja patru unități comerciale. Profitul Carrefour a fost 
anul trecut de 227 milioane de lei, neschimbat practic 
față de valoarea din anul precedent, în condițiile în 
care trei dintre cele patru companii prin care france-
zii operează magazine au înregistrat profit, excepție 
făcând Supeco Investment.
Selgros România a obținut anul trecut un profit net 
cu aproape 13% mai mare decât în anul precedent, 
depășind pragul de 82 milioane de lei. Mega Image, 
care a inaugurat anul trecut 92 de magazine, continuă 
trendul ascendent al ultimilor ani. Anul trecut, retaile-
rul a înregistrat un profit net de 272,6 milioane de lei, 
mai mult cu circa 10% față de 2018. Pe de altă parte, 
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în cazul Auchan, care a deschis 10 noi unități în 2019, 
profitul a scăzut de la 35 milioane de lei la 28 milioane 
de lei anul trecut. 

Evoluția canalelor de vânzare în 2019

Cu o cifră de afaceri cumulată de peste 68 miliarde de 
lei, cei 11 retaileri internaționali prezenți pe piața locală 
au reușit să bifeze anul trecut o creștere medie de 12%, 
similar cu rezultatul din 2018, și semnificativ peste rata 
de dezvoltare a pieței FMCG. 
Astfel, potrivit datelor GfK România Consumer Panels & 
Services, piața FMCG a marcat un avans de 2% în valoare 
în 2019 față de 2018, mult sub cel înregistrat în 2018, de 
6%, sau cel din 2017, de 7%. Merită menționat însă faptul 
că magazinele de tip discount au ajuns în 2019 la o cotă 
de piață de 16%, în plus cu 2% față de anul precedent. 

Potrivit datelor GfK, sursa creșterii acestora  a fost co-
merțul tradițional (care a pierdut 2%), dar și alte formate 
moderne precum hypermarketurile și supermarketurile. 
Iar acest lucru este vizibil în performanța raportată de 
jucătorii internaționali la nivel de canale de vânzare. 
Rețelele internaționale și-au continuat expansiunea în 
2019 prin lansarea unui număr total de 484 de magazine, 
peste nivelul înregistrat la nivelul anului 2018 (400 de 
magazine). Numărul hypermarketurilor deschise anul tre-
cut a fost unul scăzut, respectiv 9, în vreme ce numărul 
supermarketurilor a crescut cu 152. Magazinele de pro-
ximitate au câștigat cel mai mult teren în 2019, cu peste 
254 de unități noi. Formatul de magazine cash&carry și-a 
continuat evoluția modestă, cu o singură locație inau-
gurată în 2019 de Selgros. Nu în ultimul rând, numărul 
magazinelor de tip discount a crescut cu 50% anul trecut 
(58 unități deschise), continuând trendul ultimilor ani. ç

TOPUL REȚELELOR INTERNAȚIONALE DE RETAIL

Poziție Dinamică Compania
Cifra de afaceri (mil. lei) Profit net / 

pierdere  
(mil. lei) 2019

Număr de magazine

2019 2018 Dinamică  
2019 vs. 2018 2019 2018

1 = Kaufland 11.877,24 10.889,96 9% 847,66 127 120

2 = Carrefour 11.785,79* 10.567,89 11% 227,41 376 360

3 = Lidl 9.920,00** 7.789,91 27% N/A 261 238

4 = Profi 7.264,76 5.921,48 23% -35,65 1181 928

5 = Mega Image 6.650,44 5.730,58 16% 272,60 761 670

6 é Metro 5.757,13*** 5.303,12 8% N/A 30 30

7 ê Auchan 5.480,38 5.405,47 1% 28,16 59 52

8 é Rewe (Penny 
Market) 3.961,09 3.453,62 15% 69,97 252 236

9 ê Selgros 3.831,43 3.719,98 3% 82,40 23 22

10 = Cora 1.723,50 1.753,10 -2% -1,1 11 11

11 = dm drogerie 
markt 454,18 379,90 19% N/A 109 101

TOTAL 68.715,64 60.914,06 12% 3.190 2.768

Note: *Cifra de afaceri și profitul Carrefour cumulează rezultatele raportate de cele patru firme prin care grupul francez operează în retailul 
local: Carrefour România SA, Artima SA, Supeco Investment SRL și Columbus Operational SRL. 
**Estimare Progresiv pe baza datelor din piață
***Potrivit raportul anual al Metro, la cursul de schimb de la data redactării materialului. 
Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, www.universulderetail.ro, companii
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„Lucrăm la o strategie de 
hypermarket platformă”

Într-o perioadă în care consumul se schimbă radical, Ionuț Ardeleanu, 
Directorul General Auchan Retail România, detaliază modul în care evo-
luează strategia de business a companiei. Planurile de afaceri sunt axate, 
pe de o parte, pe transformarea unora dintre hypermarketuri în magazine 
platformă, care își vor păstra funcția comercială și experiențială, iar pe 
de altă parte, pe dezvoltarea canalului de e-commerce. De Fulvia Meiroșu.

Cum arată bilanțul anului trecut?
Am finalizat 2019 cu o cifră de afaceri de 5,48 miliarde de lei, 
cu 1,39% mai mare decât în anul anterior. A fost un an per 
ansamblu pozitiv, în care am testat multe lucruri și am învă-
țat segmentul de proximitate. Suntem mulțumiți de evoluția 
noastră și cu siguranță vom putea să facem lucruri foarte 
interesante în viitor pe această linie de business. 

Cum v-a afectat pandemia de COVID-19?
A trebuit să ne adaptăm foarte rapid la noua realitate. 
Până acum, în retail era de neimaginat să lucrezi de 
acasă. Noi avem 9.500 de angajați, dintre care circa 500 
se pot califica, în mod normal, pentru lucrul de acasă. 
Am schimbat orarele de lucru, am împărțit echipele în 
două, fiecare echipă venind câte două zile la magazin, 
ceea ce ne-a permis să limităm riscurile și să asigu-
răm continuitatea activității, pentru că echipele nu se 
întâlneau niciodată. Am pus în aplicare un plan extins 
de proceduri stricte care sunt respectate de către toți 
angajații, de la cei din depozitele logistice, la magazine 
și la sediul central, dar și de către clienți. Pandemia și 

măsurile aferente implică un cost operațional foarte 
ridicat. Estimăm că în total în 2020 acesta se va ridica la 
circa 8 milioane de euro pentru compania noastră.

Care sunt în acest moment prioritățile companiei?
În această perioadă finalizăm migrarea logistică: închi-
dem cinci depozite pe care le-am avut în jurul Capitalei 
și încheiem procesele în campusul logistic deschis la 
Ștefănești, care, cu o suprafață de 75.000 mp, este unul 
dintre cele mai mari din România. Este cea mai impor-
tantă realizare din prima parte a anului. 
De asemenea, finalizăm migrarea informatică, un pas 
uriaș și foarte dificil. Accelerăm dezvoltarea a tot ceea 
ce înseamnă digital și am profitat de momentul acesta 
pentru a realiza multe lucruri într-un timp foarte scurt. 
Înregistrăm creșteri de trei cifre pe comerțul online, citim 
și ascultăm feedbackurile clienților și ne așteptăm la 
rezultate foarte bune în această zonă, la finalul anului. În 
4-5 luni din 2020 cifra de afaceri pe comerț online a de-
pășit de patru ori rezultatele din același canal pe tot anul 
trecut. Trendul va continua, deși nu mai sunt creșterile 
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de acum câteva luni, dar se comandă masiv în online în 
comparație cu 2019. Noi avem suprafețe mari de vânzare 
și credem foarte mult și în retailul fizic, dar considerăm 
că, în viitor, modul în care vom face comerț offline se va 
schimba radical. Vedem tot mai mult tendința clienților 
de a reduce cumpărăturile în magazinele fizice pentru 
produse de uz curent, dar, în același timp, o creștere a 
preferinței lor de vizitare doar pentru produse fresh și 
ultrafresh, respectiv cele tradiționale. Considerăm că „în 
viitor” shopperii vor prefera să vină în magazine să își 
aleagă carnea, peștele, pâinea, fructele, legumele și își 
vor completa cumpărăturile prin comenzi online, fie cu 
livrare la domiciliu, fie cu ridicare din magazin.
De asemenea, în această perioadă am putut vedea o 
creștere semnificativă a cumpărăturilor de mic dejun 
(băuturi calde, cereale etc), deoarece oamenii stau 
acasă, lucrează de acasă și mănâncă tot acasă. În acest 
context, așa cum era de așteptat, s-au majorat și vânză-
rile pe categoriile de menaj și gătit la domiciliu.

Care este strategia privind deschiderile  
de magazine în acest an?
Avem două inaugurări programate pentru 2020. Am 
deschis la Timișoara un supermarket de 2.500 mp și des-
chidem încă unul în luna iulie la Turda, într-un proiect cu 
Dedeman. Astfel, vom avea un parc de patru supermar-
keturi de circa 2.000-2.500 de mp. Este un format în care 
noi avem încredere și care azi nu este acoperit. Noi îl 
testăm și vom trage concluziile la sfârșitul anului, când 
vom decide cum vom merge mai departe. Celelalte două 
supermarketuri au fost inaugurate anul trecut, în Liberty 
Mall și Bucur Obor, două centre comerciale total atipice. 
Zona Obor este o zonă emblematică a Capitalei, fiind 
zona zero a comerțului bucureștean, iar magazinul se 
află la demisol. A debutat bine, dar a suferit mult din 
cauza pandemiei, întrucât accesul a fost complicat, însă 
acum începe să își revină. În plus, deținem la parterul 
centrului comercial, în zona pietonală, un spațiu de 
700 mp (n.r. fostul McDonald’s), unde vom deschide în 
curând un restaurant. Nu ne grăbim, așteptăm să vedem 
cum evoluează pandemia. 
Conceptul acestuia va fi axat pe gastronomia româ-
nească, pe ceea ce facem noi deja în hypermarketuri, și 
va include o terasă, un coffee corner, o zonă dedicată 
de take-away și ready-to-eat, deoarece se află într-o 
zonă cu un trafic uriaș, mai exact 50.000 oameni pe zi. În 
restaurant vom avea pizza, paste, salate și bucătărie ro-
mânească. Targetăm clienți din zonă, care se duc la birou 
sau acasă, dar și tot ce înseamnă traficul din Piața Obor.
Una din direcțiile noastre de dezvoltare în viitor este 
legată de gastronomie, în contextul în care preferința 
clienților către alimentație in-store și totodată către 
toate formele de livrare de mâncare la domiciliu este 
foarte clară. Conturăm un concept de redescoperire a 
gastronomiei tradiționale românești, cu produse locale, 
care acompaniază strategia generală a grupului. 
De asemenea, lucrăm la o strategie de hypermarket 

platformă. Deținem cele mai generoase magazine din 
România ca spațiu, echipate cu laboratoare cu capacita-
te ridicată de producție, într-o perioadă în care consu-
mul se schimbă radical. Va trebui deci să găsim o nouă 
viață pentru hypermarket, un nou model de business. 
Hypermarketul platformă propune clienților produse, ser-
vicii și experiențe, dar va produce și pentru alte hypermar-
keturi sau pentru alte formate, toate din portofoliul nostru. 
Avem deja șase unități care au devenit magazine platformă, 
de unde se livrează comenzile online și vom opera modifi-
cări în alte șase hypermarketuri, în perioada următoare.
De asemenea, avem în derulare două proiecte mai vechi 
în care Auchan este proprietar, respectiv co-proprietar: 
unul este Timișoara Plaza, celălalt este One Floreasca 
City din București. 

Cum vedeți evoluția pieței de retail  
în viitorul apropiat?
Depinde foarte mult de modul în care va evolua pan-
demia de coronavirus și de deciziile pe care le va lua 
guvernul. În funcție de acest lucru vom avea modificări 
în consum, retailerii fiind foarte dependenți de mediul 
economic și de deciziile autorităților. 
Este foarte complicat să estimăm cum va evolua piața 
la toamnă, în contextul în care avem variații extrem 
de mari între magazine și între luni. Am traversat luni 
în care vânzările au avansat cu 20% și luni în care s-au 
redus cu 10%. Există zile în care vânzările cresc cu 15% 
și zile în care scad cu 2%. Pe moment nu știm exact 
cauzele, găsim explicațiile ulterior, în diverse decizii sau 
comunicări guvernamentale.
În ansamblu, încheiem primele șase luni cu rezultate 
pozitive, dar subliniez că dinamica vânzărilor fluctuează 
considerabil. Am înregistrat creșteri importante în pri-
mele luni, vorbim inclusiv de luni cu double-digit, apoi 
o scădere în aprilie, după care luna mai a revenit pe 
creștere. Cred că există o scădere a încrederii consuma-
torilor în evoluția economiei, ceea ce îi face mai atenți 
cu ce cumpără, mai reticenți și mai predispuși către 
economisire în aceste perioade destul de tulburi.
Dacă înainte vedeam o tendință masivă de premiumiza-
re, acum lucrurile s-au schimbat și observăm creșterea 
vânzărilor de produse mainstream. Este adevărat, valoa-
rea coșului de cumpărături s-a majorat semnificativ, dar 
numărul de vizite în magazine s-a redus. ç

Pandemia și măsurile 
aferente implică un cost 
operațional ridicat. În 
2020, acesta se va ridica la 
circa 8 milioane de euro 
pentru compania noastră.
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Retail Magazinul lunii

l-a reîntâlnit pe Sebi Vasilescu și i-a povestit ideea sa de 
a dezvolta un concept de magazin de proximitate inspi-
rat de Whole Foods, businessul a prins contur. 
„Dacă nu îl reîntâlneam pe Sebi, probabil că nu aș fi înce-
put acest business pentru că nu aș fi avut resursele ma-
nageriale, de know-how și așa mai departe. În echipă cu 
el am dezvoltat acest concept”, declară Augustin Drăgan.
El voia pentru magazinele sale un design diferit deoa-
rece în materie de sortimentație este condiționat de 
consumator, de lucrurile pe care și le dorește acesta și, 
cel mai important, pe care și le permite.
Magazinul din Ștefan cel Mare, cel mai nou din rețea, a 
fost gândit de la zero. Blocul în care se află a fost con-
solidat integral și, în urma consolidării, au rămas câteva 
spații aproape goale la parter. Unul dintre acestea i-a 
permis antreprenorului să își pună ideile în practică. Pe 
1 iulie 2019 semna contractul pentru spațiu și în două 
luni magazinul era finalizat. 

„Un concept de magazin de proximitate care să arate mai bine decât ceea ce există 
acum pe piață”. De la această idee a luat naștere U-Shop, un supermarket de inspi-
rație americană pe care Augustin Drăgan, omul din spatele businessului, a vrut să 
îl pună pe harta retailului din București. O locație „de impuls”, după cum o descrie 
proprietarul, dar una în care brandurile românești să se regăsească tot mai des la 
raft. De Simona Popa.

Cu o experiență vastă în zona de achizi-
ții, vânzări, import și distribuție, Augustin 
Drăgan a decis la începutul anului trecut că e 
timpul să facă pasul spre retailul alimentar. 
Avea în minte un concept de magazin pentru 

piața locală, unul inspirat de călătoriile sale în Statele 
Unite ale Americii. Ca să pună pe picioare U-Shop, l-a 
avut alături pe Sebi Vasilescu, vechi prieten cu back-
ground extins în zona comercială și actual Director de 
Operațiuni U-shop. „În 2018 am cumpărat o clădire pe 
strada Făinari. La parter și subsol era un fost magazin 
Diverta, printre primele deschise în țară. Am păstrat ma-
gazinul, dar l-am reconfigurat pe o gamă office supply 
unde aveam experiență, precum și echipamente de 
retail pe care firma mea de servicii IT le vindea oricum. 
Acesta a fost primul pas spre retail”, relatează Augustin 
Drăgan, Managing Director U-Shop, menționând că avea 
deja în minte cum vrea să arate locația. Însă abia când 

Magazin de inspirație 
americană, deschis la un pas  
de centrul Capitalei
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Listarea la bursă, între planurile de extindere

Planurile de viitor ale proprietarului sunt legate de 
magazinul online unde a identificat un mare potențial. 
El afirmă că va continua să investească în promovare și, 
pe măsură ce va dezvolta platforma online, va ști și care 
sunt cele mai bune cartiere pentru extinderea rețelei de 
magazine fizice. „Planul meu este să avem măcar un ma-
gazin mediu, adică în jur de 200 de mp, în fiecare sector. 
Până în 2021, ne gândim să ajungem la cinci locații și 
fiecare dintre ele să aibă vânzării medii de 10.000 de lei 
pe zi”, explică proprietarul U-Shop.
Augustin Drăgan nu exclude nici extinderea spre marcă 
proprie și detaliază chiar că la un moment dat și-a setat 
în minte un brand. Până la marca proprie, se concen-
trează pe extinderea rețelei, dar pentru acest lucru 
are nevoie de o finanțare considerabilă pe care pentru 
moment nu o poate asigura din surse proprii. 
„Putem susține până la 10 magazine cu resurse proprii, 
dar după acest prag avem nevoie de finanțare pentru 
extindere. Probabil cea mai bună opțiune ar fi să ne 
listăm la bursă”, declară acesta. Acest pas, spune antre-
prenorul, le-ar asigura și o vizibilitate mai bună în fața 
furnizorilor, dar și a consumatorilor. Mai ales că 2020 a 
fost până acum un an bun pentru businessul U-Shop. 
Consumatorii s-au reorientat spre magazinele mici și 
spre online în același timp, iar magazinul virtual a deve-
nit un susținător cu potențial mare al businessului. 
„Ca plan de business, pentru 2020 estimăm o cifră de 
afaceri de cel puțin 4 milioane de lei. Pentru anul viitor 
însă, în funcție de evoluția pe online și numărul locați-
ilor noi, țintim o cifră de afaceri de 7-8 milioane de lei”, 
concluzionează Augustin Drăgan, proprietarul U-Shop. ç

Amenajările au costat 20.000 de euro, echipamentele 
15.000 de euro, la care se adaugă stocul de marfă evaluat 
la 20.000 de euro, suficient pentru o suprafață de vânza-
re de 75 de metri pătrați.

Sortimentația „ideală”, axată pe produse locale

În privința sortimentației, proprietarul spune că și-ar dori 
să pună mai mult accent pe zona de fresh, dar și pe pro-
duse locale. „Dacă nu ai legume și fructe, clientul merge 
la concurență să le caute și va cumpăra și restul lucruri-
lor de care are nevoie. În acest moment, la raft, accentul 
cade pe zona de food. Fără lactate, pe care noi le avem 
incluse la altă zonă, și fără legume, zona de food înseam-
nă în jur de 30 - 35%, băuturile 20%, lactatele, mezelurile 
și congelatele în jur de 10 - 15%, legumele și fructele 10%, 
curățenie și menaj 25 -30%”, explică Augustin Drăgan. 
În total, în locația U-Shop din Ștefan cel Mare, sunt în jur 
de 2.500 de produse unice. Dacă vorbim despre valoarea 
bonului, media este în jur de 20 - 21 de lei la un număr 
de 250 de clienți pe zi. Un calcul simplu arată că locația 
generează vânzări de peste o sută de mii de lei lunar.
„Cei mai mulți dintre clienții noștri vin din comoditate, 
până la urmă aceasta este și ideea unui magazin de 
proximitate. Vin și cumpără două, trei produse și pleacă 
rapid. Sunt cumpărături de impuls. Sunt și cumpărători 
care vin pentru produsele românești pe care știu că le 
găsesc la noi”, susține proprietarul U-Shop. El afirmă 
că, deși și-ar dori să aducă mai multe produse româ-
nești în magazin, se lovește de diverse probleme. La 
legume-fructe, de exemplu, nu reușește să aibă o gamă 
diversificată de produse românești. Nefiind o rețea 
extinsă de magazine, nu poate să achiziționeze direct 
de la producători. În plus, unii producători nu furnizează 
constant aceeași gamă, iar în aceste condiții este dificil 
să construiască un portofoliu de produse.
„Avem însă alte produse românești la raft și facem 
eforturi constante să listăm o paletă cât mai largă. Vom 
extinde considerabil gama, deoarece apar tot mai mulți 
producători noi și, spre surpriza noastră, unii dintre ei 
ne abordează direct”, detaliază Augustin Drăgan. 
Sortimentația U-Shop este disponibilă și online. Dacă 
la finalul anului trecut, proprietarului i se părea prema-
tur să investească în magazinul virtual, pandemia l-a 
determinat să grăbească lansarea. „Serviciile de livrare 
erau luate cu asalt, magazinele online la fel. Ne-am 
mobilizat rapid, din aprilie am început să investim în 
magazinul online și l-am lansat pe 15 mai. La doar o lună 
de la inaugurare, magazinul online a ajuns să aibă până 
la cinci comenzi pe zi, comenzi de minimum 150 de lei 
per bon. Dacă inițial aveam limitări în privința cantită-
ții, ne-am dat seama că e mai bine să renunțăm la acel 
prag. Am investit în tot ce înseamnă proces de livrare la 
temperaturi optime și acest lucru are rezultate, pentru 
că cele mai multe comenzi sunt pe segmentul de food, 
inclusiv fructe și legume, ba chiar și înghețată”, poves-
tește proprietarul.
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Un business care completează 
perfect o tradiție de familie

În căutarea unor produse tradiționale, cu gust autentic, în magazinele din Capitală, 
Denis Marica a descoperit, de fapt, o oportunitate de business. Antreprenorul din 
spatele magazinului Cămara Măriucăi din Pleșcoi și-a dorit să aducă rețetele din 
copilăria lui în agitația Bucureștiului, iar bilanțul după primul an de existență pe piața 
locală de retail îi arată că decizia sa a fost una profitabilă. De Simona Popa.

De la produse din carne, la lactate, dulce-
țuri și miere din liniștita vale a Buzăului, 
toate se regăsesc pe rafturile magazinului 
Cămara Măriucăi din Pleșcoi. Pentru Denis 
Marica, fondatorul businessului, locația 

deschisă în București reprezintă închiderea unui cerc. 
Familia sa produce deja de patru ani alimente specifice 
zonei în care a copilărit, dar vânzarea se făcea tot la 
nivel local. „Eu am locuit până acum 10 ani în Pleșcoi. 
Când am venit în București, am identificat oportunita-
tea de a crea un business în jurul tradiției din zona în 
care am copilărit eu. Am văzut că în Capitală nu prea 
sunt promovate produsele din Pleșcoi și m-am gândit 
că aceasta poate fi șansa mea. Însă ideea a rămas doar 
la stadiul de idee pentru că, în momentul în care m-am 
mutat în București, m-am axat pe studii. Oricum la acea 
dată nu aveam nici disponibilitatea financiară să deschid 
un astfel de magazin, nu îmi permiteam o asemenea 
investiție”, povestește Denis Marica. Nouă ani mai târ-
ziu, timp în care a lucrat în companii multinaționale, 
iar focusul său a fost pe inginerie mecanică, a făcut 
pasul spre retail. Prima încercare a reprezentat-o un 

magazin amplasat pe Șoseaua Alexandriei, în aprilie 
2019 și, pentru Denis, acel magazin a constituit prima 
sa lecție de retail. Știa că vrea să deschidă un magazin 
cu un concept diferit, care să ducă potențialii clienți cu 
gândul la tradițional, la produsele fără chimicale. Un 
magazin pe care și el să îl viziteze recurent dacă ar fi 
fost un simplu cumpărător. „Unul dintre factorii decisivi 
în hotărârea de a deschide un astfel de magazin a fost 
faptul că fratele meu, care are o carmangerie în Pleșcoi, 
a extins producția suficient de mult încât să acopere 
cererea venită de la unitatea din București. El a preluat 
businessul de la bunicul soției sale în urmă cu patru 
ani și a crescut treptat producția. Anul trecut ne-am dat 
seama că putem să închidem perfect acest cerc și că e 
rândul meu să pun bazele unor puncte de desfacere în 
București”, spune antreprenorul. 

Relocarea, primul pas spre un business stabil

După experiența cu magazinul din Șoseaua Alexandriei, 
antreprenorul a căutat o zonă cu vad mult mai bun și 
cu trafic generos. Bulevardul Iuliu Maniu a fost zona 

Retail
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cu potențial crescut identificată de Denis, iar în octom-
brie 2019 a inaugurat noua locație Cămara Măriucăi din 
Pleșcoi. Magazinul are 45 de metri pătrați și investiția nu 
a fost atât de mare precum s-ar fi așteptat mulți, spune 
Denis. A fost vorba de 5.000 de euro și, în plus, a bene-
ficiat de sprijinul familiei sale. Sfaturi privind designul 
interior au venit tot de la rude pentru că acestea au o 
afacere în domeniu. Dar, când a venit vorba să aducă spe-
cificul zonei printre rafturi, dincolo de produsele pe care 
le comercializează, s-a bazat pe amintiri. „Sfoara pe care 
am utilizat-o la sistemul de iluminat, de exemplu, este o 
sfoară pe care fermierii o folosesc ocazional pentru a ține 
oile legate. Când eram mic, bunicul meu m-a pus să țin 
așa o oaie, doar că nu am avut destulă forță și am scă-
pat-o. Sfoara aceea mi-a făcut rană în palmă. Chiar dacă 
pare o amintire oarecum dureroasă, nu este. De aceea am 
și folosit-o în magazin, face parte tot din tradiție și din 
legătura cu familia”, punctează Denis Marica. 
La raft sunt listate 120 de produse unice, specifice zonei 
din care vine antreprenorul, cum sunt cârnații de Pleșcoi, 
babicul ori ghiudemul, telemeaua de vacă ori de oaie, 
diferitele tipuri de miere aduse de la un producător din 
Pătârlagele ori dulceața furnizată de un producător din 
Monteoru. „Ce îmi doresc eu să fac prin intermediul ma-
gazinului este să aduc tradiția și autenticitatea zonei mai 
aproape de consumatorul sofisticat de la oraș. În doar 
un an de existență pe piața din Capitală, am ajuns la o 
bază de clienți premium”, declară fondatorul businessu-
lui Cămara Măriucăi din Pleșcoi. Zilnic, aproximativ 70 de 
clienți trec pragul locației de pe bulevardul Iuliu Maniu 
și, dacă ne raportăm la valoarea medie a bonului, suma 
ajunge la 60 de lei. În cazul magazinului online însă, bonul 
mediu depășește 150 de lei. 

Platforma online, motor de creștere în perioada 
stării de urgență

Încă de la deschiderea magazinului, fondatorul a pus și 
bazele platformei online, dar nu a gândit-o inițial ca un 
canal de vânzare, ci ca pe un site de prezentare. Când a 
fost instaurată starea de urgență din cauza pandemiei, a 
modificat rapid strategia de business. A decis să mențină 
magazinul deschis, dar a redus programul de lucru. „Am 
făcut acest lucru, deși știam că traficul va fi mult redus, 

dar ne-am putut baza pe online, vânzările au fost asigu-
rate de acest canal. Am ajuns la 20 de livrări pe zi în acea 
perioadă, livrări pe care le-am făcut noi. Chiar înainte de 
starea de urgență am semnat un parteneriat cu Bringo, 
dar nu au avut posibilitatea să ne includă atunci în plat-
formă pentru că nu făceau față comenzilor. Am început 
colaborarea la începutul lunii iunie. În prezent lucrăm cu 
ei, dar și cu Glovo și cu Foodpanda”, susține Denis Marica.
Datorită comenzilor online, luna aprilie a adus pentru 
Cămara Măriucăi din Pleșcoi cele mai mari vânzări în-
registrate de la inaugurarea magazinului. Livrările sunt 
disponibile în București și Ilfov și pentru acestea există 
posibilitatea ambalării produselor. Este însă un serviciu 
la cerere, pentru că retailerul își dorește să reducă pe cât 
posibil consumul de plastic. Inclusiv în magazin pungile 
clasice sunt înlocuite treptat cu unele din hârtie.

Extindere bazată pe cererea venită din online

Planurile pe termen scurt vizează deschiderea unui nou 
magazin în Popești Leordeni, idee care a apărut în urma 
unei livrări. „Avem multe comenzi în acea zonă și într-una 
din zile, când mă întorceam spre magazin, am văzut un 
spațiu de închiriat. Mi s-a părut că se potrivește con-
ceptului nostru și am demarat investiția”, explică Denis 
Marica. De altfel, zonele de interes sunt identificate 
cu ajutorul comenzilor online. După oportunitatea din 
Popești Leordeni, antreprenorul nu exclude posibilitatea 
ca următoarea locație să fie deschisă în nordul Capitalei. 
Dacă în primul an de existență, cifra de afaceri a magazi-
nului Cămara Măriucăi din Pleșcoi este estimată la 150.000 
de euro, după deschiderea locației din Popești Leordeni, 
rulajul ar urma să ajungă la aproape 210.000 de euro. Însă, 
până la  o nouă locație fizică, are și planuri pe care vrea 
să le implementeze în online, cum ar fi extinderea sorti-
mentației. „Mi-aș dori să am și legume, un mix de legume 
pe care să le livrezi clienților direct în lădițe. Nu am găsit 
însă un producător capabil să livreze constant legumele 
pe care le doresc eu. Nu vreau să iau din mai multe locuri 
pentru că nu aș avea control asupra calității și, din mo-
ment ce ai obișnuit consumatorul cu un gust, trebuie să îl 
păstrezi”, spune fondatorul businessului. ç

Magazin specializat

Vezi galerie foto extinsă pe
www.revistaprogresiv.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 3,95 4,00 3,99 3,99

2 Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă  
de hârtie 1 kg 2,55 2,69 2,59 2,49

3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime,  
cutie carton 1 l 5,55 5,50 5,85 5,65

4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, PET 1 l 5,95 5,86 N/A 5,99

5 Ouă free range Toneli 10 buc. 9,79 11,45 N/A 9,85 (prețul produsului în 
afara promoției 10,17)

6 Apă minerală necarbogazoasă 
Borsec, PET 2 l 2,45 2,50 2,55 2,45

7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 5,16 3,89 5,09 4,80
8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l 1,95 2,05 2,15 2,15

9 Cafea măcinată Jacobs Kronung 
Alintaroma verde 250 g 11,90 11,99 11,49 7,49 (prețul produsului în 

afara promoției 7,99)
10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 0,94 0,98 0,99 0,99
11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 3,75 3,76 3,69 3,69

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

6,49 (prețul produsului 
în afara promoției 7,29)

6,45 (prețul produsului în 
afara promoției 7,49)

13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,95 7,13 6,99 6,95
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g 4,45 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 7,25 N/A 7,49 6,94

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 2,65 3,79 2,99 3,06 (promoție de preț)

3 Șampon Head&Shoulders Classic 
Clean / 2in1 Classic Action 400 ml 21,20 25,99 22,65 24,66 (promoție de preț)

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

10 sau 8+2 
role 18,90 19,09 18,95 17,00 (prețul produsului 

în afara promoției 18,95)

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

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 19:05 - 19:38 15:00 - 15:44  18:45 - 19:20 12:00  - 12:41

2 Total minute petrecute în magazin la cumpărături 33 44 35 41

3 Există 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 (dintre care 6 self pay) 19 (dintre care 4 self pay)
7 Câte case de marcat erau deschise? 6 10 8 (dintre care 6 self pay) 12 (dintre care 4 self pay)

8 Câte coșuri de cumpărături erau la coadă  
înaintea voastră? 0 2 1 1

9 Au existat nemulțumiri din partea celorlalți 
cumpărători la coada de la casă? Nu Nu Nu Da (nu corespundea prețul raft / 

casa de marcat pentru un produs)
10 Intervalul orar petrecut la casa de marcat 19:35 - 19:38 15:37 - 15:44 19:14 - 19:20 12:30 - 12:41
11 Total minute petrecute la casa de marcat 3 7 6 11
12 Casierul a salutat cumpărătorul? Da Nu Da Da
13 Casierul a ajutat la împachetarea produselor în pungi? Nu Nu Da Da
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4 iunie 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 3,99 N/A 3,85

2 Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă 
de hârtie 1 kg 3,77 2,63 2,99 N/A

3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie 
carton 1 l 6,45 5,63 5,65 5,55

4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, 
PET 1 l 5,99 6,49 5,89 N/A

5 Ouă free range Toneli 10 buc. 10,15 N/A N/A N/A
6 Apă minerală necarbogazoasă 

Borsec, PET 2 l 2,39 2,52 N/A 2,50

7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, 
PET 2 l 4,80 5,09 4,49 (prețul produsului 

în afara promoției 5,09) N/A
8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l 2,16 N/A 2,05 2,00
9 Cafea măcinată Jacobs Kronung 

Alintaroma verde 250 g 11,49 11,39 11,99 11,30

10 Iaurt Danone natural, 3,5% 
grăsime 130 g 0,99 0,98 0,89 (prețul produsului 

în afara promoției 0,99) 0,94
11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 2,49 4,50 3,69 4,15
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,29 6,54 (prețul produsului în 

afara promoției 7,33) 7,29 7,25
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,35 6,42 N/A 6,40
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 7,34 N/A 7,25

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 3,08 (promoție de preț) 3,59 2,99 2,95
3 Șampon Head&Shoulders Classic 

Clean / 2 in 1 Classic Action 400 ml 24,66 (promoție de preț) N/A 22,99 N/A

4 Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 
straturi, Piersică sau Mușețel 10 sau 8+2 role 17,00 19,03 N/A 18,90

5 Detergent capsule Ariel Mountain 
Spring/ Color3in1 15 buc. 25,90 19,73 19,49 23,30

6 Detergent de vase Fairy Lemon/
Apple 450 ml 5,80 4,49 N/A 5,55

Nr. Aspecte analizate Market  
Alba Iulia 

Mega Image  
Cluj

Profi  
Avrig

MyAuchan  
Cluj

1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazin 16:03 - 16:34 12:15 - 12:39 12:50 - 13:15 12:51 - 13:18
2 Total minute petrecute în magazin la cumpărături 31 24 25 27
3 Există 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 Insuficient Insuficient
6 Câte case de marcat are magazinul? 6 2 2 4
7 Câte case de marcat erau deschise? 1 1 1 2
8 Câte coșuri de cumpărături erau la coadă înaintea voastră? 1 0 1 2

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

Da (reducerea de la raft nu s-a 
aplicat la casă. Problema a fost 
soluționată prin ramburs)

10 Intervalul orar petrecut la casa de marcat 16:30 - 16:34 12:37 - 12:39 13:11 - 13:15 13:12 - 13:18
11 Total minute petrecute la casa de marcat 4 2 4 6
12 Casierul a salutat cumpărătorul? Da Da Nu Da
13 Casierul a ajutat la împachetarea produselor în pungi? Nu Nu Nu Nu
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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 Ambalare Cantitate Ambalare Cantitate

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

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

3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie 
carton 1 l 5,56 Bucată 1 5,39 (promoție de preț) Bucată 1

4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, 
PET 1 l 5,88 Bax 6 6,10 Bucată 1

5 Ouă free range Toneli 10 buc. N/A 11,55 Bucată 1

6 Apă minerală necarbogazoasă 
Borsec, PET 2 l 2,50 Bax 6 2,51 Bax 6

7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 4,60 Bax 6 4,56 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 8,15 (promoție de preț) Bucată 1

10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 0,92 (promoție de preț) 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 7,29 Bucată 1 7,25 (promoție de preț) Bucată 1
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 5,98 (promoție de preț) Bucată 1 5,98 (promoție de preț) 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 6,09 Bucată 1 5,42 Bucată 1

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 2,50 Pachet 4 2,76 Pachet 4

3 Șampon Head&Shoulders Classic 
Clean / 2 in 1 Classic Action 400 ml 23,62 Bucată 1 23,62 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 19,49 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 18:10 - 18:41 17:45 - 18:28
2 Total minute petrecute în magazin la cumpărături 31 43
3 Există cărucioare/coșuri disponibile la intrarea în magazin? Da Da
4 Nivelul curățeniei în magazin? Curat Curat
5 Nivelul de mercantizare al magazinului? Bun Bun
6 Câte case de marcat are magazinul? 9 14
7 Câte case de marcat erau deschise? 4 6
8 Câte coșuri de cumpărături erau la coadă înaintea voastră? 2 3
9 Au existat nemulțumiri din partea celorlalți cumpărători la coada de la casă? Nu Nu
10 Intervalul orar petrecut la casa de marcat 18:28 - 18:41 18:16 - 18:28
11 Total minute petrecute la casa de marcat 13 12
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 iunie 2020

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

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

1 Făină de grâu Băneasa, categ. 000, pungă de hârtie 1 kg 3,99 4,00 3,99

2 Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă de hârtie 1 kg 2,49 (prețul produsului 
în afara promoției 2,69) 2,58 2,63

3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie carton 1 l 5,65 N/A 5,89
4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, PET 1 l 5,99 5,86 6,49
5 Ouă free range Toneli 10 buc. N/A 11,45 N/A
6 Apă minerală necarbogazoasă Borsec, PET 2 l 2,59 2,50 2,52
7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 4,80 3,89 5,20
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 7,49 11,99 11,56
10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 0,99 0,97 N/A
11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 3,69 3,76 4,50
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,39 7,42 7,33
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,95 7,13 6,91
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g 4,50 4,53 4,74

Produse nealimentare de marcă

1 Pastă de dinți Colgate Maximum Cavity Protection 125 ml sau 75 
+50 ml gratis 6,99 7,33 7,34

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 3,06 2,99 2,99
3 Șampon Head&Shoulders Classic Clean / 2in1 Classic Action 400 ml 24,66 25,69 28,74

4 Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 straturi, Piersică sau Mușețel 10 sau 8+2 role 17 (prețul produsului  
în afara promoției 18,95) 18,99 19,93

5 Detergent capsule Ariel Mountain Spring/ Color3in1 15 buc, 19,69 24,59 23,49
6 Detergent de vase Fairy Lemon/Apple 450 ml 4,49 5,19 4,99

Cost transport 20,00 15,00 20,00
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - fără transport 112,92 152,91 151,43
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - cu transport 132,92 167,91 171,43

Nr. Aspecte analizate carrefour.ro cora.ro mega-image.ro
1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazinul online 12:42 - 12:50 12:56 - 13:03 13:10 - 13:19
2 Total minute petrecute pe site la cumpărături 8 7 9
3 Interval orar petrecut pentru finalizarea comenzii 12:50 - 12:54 13:04 - 13:09 13:19 - 13:25
4 Total minute petrecute pentru finalizarea comenzii 4 5 6
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Promoții/Campanii/Lansări

Farmec lansează două noi geluri de duș
Farmec, cel mai mare producător român de 
cosmetice, cu capital 100% românesc, își extinde 
portofoliul cu două noi geluri de duș. Sunrise 
Energy&Shine, special formulat pentru dușul de 
dimineață, îmbunătățește circulația și pulsul și 
eliberează tensiunile musculare. 
Sunset Delicate&Relaxing, gândit pentru dușul de 
seară, reduce nivelul de cortizol, stresul și tensiu-
nea. Ambele variante sunt disponibile în ambalaj 

de 250 ml, respectiv 400 ml. 
Compania are certificare internațională GMP și comercializează produ-
sele din portofoliu în aproximativ 30 țări. În 2018, potrivit ultimelor date 
disponibile la Ministerul Finanțelor, compania a înregistrat o cifră de afa-
ceri de peste 236 de milioane de lei și un profit net de 9,2 milioane de lei.

Nou sortiment de Lambrusco în Colecția  
Bella Vita

Zarea extinde gama de vinuri frizzante Colecția Bella Vita 
cu sortimentul Zarea Lambrusco alb, cu gust delicat și 
arome de flori de citrice. 
Primele două vinuri frizzante din gamă, Lambrusco rosé 
și roșu, au fost lansate anul trecut, cucerind medalia de 
Aur la Londra la Women's Wine & Spirits Awards 2020.
Pe lângă cele trei tipuri de Lambrusco dulci, din 
Colecția Bella Vita fac parte și Zarea Prosecco extrasec 
și demisec, toate fiind vinuri spumante proaspete și 
ușoare. Producătorul a lansat în magazine promoția 
cu dop gratuit pe gâtul sticlei, care permite închiderea 
completă a sticlei atunci când băutura nu este consu-
mată în totalitate, oprind eliberarea dioxidului  
de carbon. 

FruFru intră pe nișa 
de înghețată
FruFru aduce 
în scenă no-
ile înghețate 
delicioase, 
cu lapte și 
smântână 
proaspe-
te. Gama 
introduce 
4 produ-
se din ingrediente de calitate: 
Choco Late, Vanilla Nice, Very 
Strawberry și, în premieră pe 
piața de retail din România, un 
nou gust – Milky Rice, înghețată 
cu orez cu lapte și scorțișoară. 
FruFru este un brand românesc 
care nu încetează să inoveze, 
aducând pe mesele consu-
matorilor mâncare proaspătă, 
sănătoasă și fără bazaconii, de 
peste 14 ani.

Ediție limitată Tchibo Exclusive
Tchibo lansează pachetul promoțional 
Tchibo Exclusive, potrivit pentru a  
savura zeci de rețete perfecte pentru 
sezonul estival.
Setul Tchibo conține o cafea instant 
Tchibo Exclusive 100g și o cană de sticlă, 
iar pe ambalaj producătorul recomandă o 
rețetă de preparare a unui Frappe răcori-
tor cu sirop de vișine.

Compania Tchibo este prezentă în peste 10 țări, iar istoria sa în România 
începe încă din 1997. În prezent, sortimentele diferite de cafea Tchibo fac 
parte din coșurile de cumpărături zilnice ale românilor, plasând marca 
Tchibo printre principalii jucători din piața locală. Mărcile comercializate 
în România sunt: Tchibo Exclusive, Tchibo Family, Tchibo Privat Kaffee, 
Tchibo Espresso, Davidoff Café, Eduscho, precum și sistemul Tchibo 
Cafissimo (espressoare și capsule).

Dero, brand prezent 
de peste 50 de ani 
în viețile români-
lor, s-a relansat 
în prima parte a 
acestui an. Noua 
comunicare de 
brand marchează o 
întoarcere la origini 
și la mesajul ce a 
consacrat brandul, „Dero scoate 
99 de pete frecvente”. Relansarea 
constă și în schimbarea desig-
nului ambalajelor, păstrând în 
linii mari portofoliul actual de 
gramaje și parfumuri. Totodată, 
Dero vine cu o noutate în ceea ce 
privește gramajul detergentului 
lichid – alături de variantele de 
1l, 2l și 3l, acesta este acum dis-
ponibil și în varianta de 4l.  
Campania ATL va fi completată 
și de campanii in-store, adresate 
punctual în funcție de specificul 
canalelor de vânzare.

Imagine nouă 
pentru Dero
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Peste jumătate dintre shopperi construiesc 
relații cu brandurile datorită valorilor simi-
lare pe care le împărtășesc. Identitatea de 
brand este crucială, deoarece diferențiază 
un retailer de altul și spune o poveste care 

determină consumatorii să se asocieze – sau nu – cu 
respectivul lanț de magazine.
Așadar, când un retailer decide să inaugureze un magazin 
într-o anumită zonă, trebuie să își adapteze categoriile 
de produse la profilul clienților din cartierul respectiv, 
dar și să se asigure că identitatea de brand este complet 
translatată în experiența acestora la cumpărături.

De exemplu, conceptul unui magazin de proximitate 
trebuie să reflecte inclusiv în nume și logo această 
poziționare, iar pentru lanțurile de retail locale este 
obligatorie diferențierea de cele internaționale, fie prin 
sortimentație, fie prin serviciile oferite clienților. Rețele 
precum Biedronka și Netto din Polonia sunt perfect 
adaptate pieței, combinând un concept de discounter cu 
un format de supermarket și devenind în scurt timp cele 
mai populare lanțuri de magazine.
Totodată, apropierea de potențialii shopperi poa-
te fi concretizată în serviciile oferite. În acest sens, 
o spălătorie auto unde aceștia să își poată lăsa 

În teorie, e simplu să transformi un magazin într-o destinație de shopping. Nu trebuie 
decât să creezi o comunitate, să oferi clienților un mediu interactiv și să îți comunici 
corect brandul. Practic, puțini retaileri reușesc acest lucru. De Dochița Zenoveiov.

Cum transformi un magazin 
într-un brand

Branding corner
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autoturismul pentru a fi curățat, în timp ce ei își fac 
cumpărăturile în drum spre casă, arată grija față de 
timpul clienților. 
În ansamblu, experiența clientului cu brandul, în toate 
punctele de comunicare, trebuie să fie la fel de favorabi-
lă. Fie că vorbim de semnalizarea brandului în parcarea 
supermarketului, de mesajele transmise pe paginile de 
social media, de etichetele și semnalistica din interio-
rul magazinului, de identitatea vizuală a website-ului 
companiei, totul trebuie să evoce aceeași emoție, 
același brand. Consistența este cuvântul cheie. Culorile, 
designul, luminile din zonele de produse proaspete, 
organizarea rafturilor, circuitul în magazin, dar și mi-
rosurile, contribuie la crearea unei experiențe in-store 
pozitive sau negative. Dacă poziționarea brandului este 
una prietenoasă și cool, mesajele vor fi amuzante. Dacă 
poziționarea este aspirațională, comunicarea cu clientul 
trebuie să fie pe măsură.
Cu cât mesajul principal este mai simplu, mai coe-
rent și mai consecvent în diverse puncte de contact 
din magazin, cu atât clientul va simți mai bine vibe-ul 
brandului respectiv. Magazinele care își susțin mesajele 
și promisiunile de brand vor fi cele care își vor păstra 
clienții pe termen lung, deoarece ele vorbesc despre 
valori, comunitate și stil de viață. Mai ales la intrarea în 
magazin, identitatea de brand trebuie puternic scoasă 
în evidență: shopperul trebuie să aibă sentimentul că 
pășește în lumea retailerului. 
Comercianții au oportunitatea să afișeze peste tot bran-
dul, de la uniforma angajaților, până la rafturi, etichete, 
semnalistica diverselor categorii, casele de marcat și 
podeaua magazinului. 
Identitatea de brand este ancorată în logo, iar acesta 
va fi plasat pe etichete, bonuri fiscale, pungi de cum-
părături, rafturi etc. Schema de culori de succes este 
simplă și aleasă cu grijă, fiind nenumărate exemplele de 
retaileri recunoscuți de clienții lor numai după culorile 
din magazine.
Cum poate face retailerul ca experiența de cumpărături 
să fie facilă pentru client? Ar putea pune la dispoziția 
clienților asistenți de cumpărături, care să pună deja în 
coșul real sau virtual ceea ce aceștia cumpără de obicei. 
Este esențial ca grija față de client să fie transmisă 
prin acțiuni concrete, nu doar la nivel verbal. Nu este 
necesară reorganizarea unui magazin ca să îi determini 
pe clienți să cumpere mai mult sau mai des. Atitudinea 
angajaților este și ea foarte importantă. Calitatea pro-
duselor, mai ales în zona de legume și fructe, este la fel 
de importantă. Un corner de panificație și unul de cafea 
pot schimba radical atmosfera dintr-un hypermarket. 

Strategii in-store

Oferiți WiFi gratuit - Una din cele mai accesibile 
modalități de a ajunge la clienții care vizitează 
magazinele fizice este oferirea de WiFi gratuit. 

După ce se vor conecta, clienții vor primi și mesajele 

retailerului, care poate comunica direct ofertele speciale 
din perioada respectivă.

Încurajați cumpărătorii să anunțe vizita în 
social media. WiFi-ul gratuit pentru clienți îi 
poate determina pe mulți dintre aceștia să 

posteze vizita la magazin și fotografii cu produsele în 
rețelele de social media. Puteți testa diferite mesaje de 
call-to-action.

Vindeți mai mult. Semnalizarea adecvată în 
magazin a ofertelor speciale este una din cele 
mai bune soluții pentru creșterea vânzărilor. 

Pachetele de produse și promoțiile de sezon sunt de 
obicei semnalizate, dar există și alte opțiuni, precum 
cele legate de explicarea beneficiilor unui produs.

Oferiți experiențe. Procesul de achiziție și 
vizita la un hypermarket s-au transformat în 
ultimii ani într-o experiență, iar componenta 

strictă de tranzacție a trecut pe plan secundar. De la îm-
bunătățirea interacțiunii dintre angajați și clienți și până 
la lumina din magazin, o vizită banală la magazin poate 
deveni una memorabilă.

Furnizați informații cumpărătorilor. Distracția 
este o componentă importantă a experienței 
de shopping, dar la fel este și educarea clien-

ților. Ei revin la un anumit brand deoarece îl consideră 
credibil și de încredere, prin prisma informațiilor comu-
nicate de acesta.

Trasmiteți mesaje audio shopperilor. Acestea 
sunt o ocazie excelentă de a comunica eveni-
mente viitoare, campanii promoționale sau noi 

servicii. Mesajele audio pot fi foarte rar ignorate, spre 
deosebire de vizualurile din magazin.

Vorbiți cu clienții. Multe companii se bazează 
pe sondajele privind satisfacția clienților pen-
tru a-și îmbunătăți produsele și serviciile. Este 

relativ simplu să realizați astfel de sondaje în magazine  
cu ajutorul unor ecrane interactive, oferind premii sau 
reduceri participanților.

Organizați evenimente. Un târg de bere arti-
zanală în interiorul hypermarketului sau un 
festival de street-food în parcare sunt eveni-

mente care pot majora atât vânzările, cât și notorietatea 
brandului, cu condiția să fie comunicate din timp bazei 
existente de clienți.

Analizați traficul. O analiză detaliată a călă-
toriei clientului în magazin poate duce la o 
mai bună organizare a zonelor și categoriilor, 

precum și la implementarea cu succes a proiectelor 
speciale de categorie. 

Distrați vizitatorii, dar nu uitați de brand. Dacă 
alegeți să distrați cumpărătorii în timp ce aceș-
tia stau la coadă la casă, de exemplu, indife-

rent că optați pentru mesaje audio, video sau digitale, 
asigurați-vă că sunt ele sunt relevante pentru brand.

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

Branding corner

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



36  |  Iulie 2020

surprinși. Noi nu mai consumam proteină animală, eu 
eram chiar raw-vegană, dar din tot ce obișnuiam să 
mâncăm înainte, ne era dor de brânză. Când ne-am 
întors în țară știam că nu avem de unde să cumpărăm 
un produs similar, așa că am încercat să facem acasă”, 
își amintește Marisha.
Soțul ei, Ștefan, a început să comande toate cărțile de 
profil și să se intereseze care sunt etapele de produc-
ție, ce ingrediente sunt necesare și care este procesul 
corect de fermentare pentru caju. Apoi a început să 
producă pentru consumul propriu. Marisha a postat pe 
rețelele sociale fotografii cu sortimentele de brânză pe 
care le făceau acasă, iar reacția oamenilor a fost rapidă. 
Au întrebat cât costă și cum pot cumpăra de la ei. De 
aici și până la planurile de extindere la scară largă a 

Când au pus bazele Rawckers, Ștefan Földi și Marisha Zaporojan aveau în minte un 
business axat pe alimentație sănătoasă, prietenos cu mediul, dedicat celor care au 
grijă ce consumă și, totodată, cum reciclează. Fondatorii au axat producția exact 
pe alimentele pe care ei le preferă și au pus accent pe materie primă de calitate, 
chiar dacă această strategie implică importuri de la zeci de mii de kilometri dis-
tanță. De Simona Popa.

Doi oameni pasionați și creativi, care și-au 
propus să aducă în premieră pe piața 
românească gustul adevărat de brânză, 
într-o formă vegană – așa este descris 
businessul Rawckers de către fondatorii 

săi. Ștefan și Marisha s-au cunoscut la Timișoara, locul 
în care urmau să fie colegi în cadrul unui restaurant 
raw-vegan. Locația nu a mai fost inaugurată, dar inte-
resul celor doi pentru alimentația sănătoasă a rămas 
constant. Drept urmare, au cules din toate călătoriile 
lor prin lume informații și detalii despre cum reușesc 
alte națiuni să producă alimente vegane, sănătoase și 
gustoase, pe care nu le găseau în România.
„Am descoperit în Spania, Barcelona mai exact, într-un 
bistro raw-vegan, un platou cu brânzeturi și am rămas 

Rawckers, un business 
sustenabil și unic

Antreprenoriat





38  |  Iulie 2020

„Am fost sprijiniți de European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) printr-un program de finanțare 
pentru start-up-urile care au grijă de planetă. Concret, 
ei alocă fonduri pentru toate afacerile ce ajută la re-
ducerea poluării. Iar noi, prin faptul că nu mai folosim 
atât de mult teren și apă pentru că nu avem nici fermă, 
nici animale, cum se întâmplă în cazul producătorilor de 
brânză clasică, facem economie de resurse. Businessul 
nostru este o alternativă green la producția clasică, 
lucru apreciat de EIT. Ba chiar ne-au numit poveste de 
succes în portofoliul lor”, declară fondatorii Rawckers. 

Producție bazată pe caju organic

Aproape toată materia primă folosită în fabrica 
Rawckers este importată pentru că proprietarii vor să 
respecte un anumit standard de calitate. Businessul 
este certificat eco și toate ingredientele și condimentele 
sunt certificate organic. Cum în România nu există pro-
ducători nici de caju, nici de migdale, Ștefan și Marisha 
sunt dependenți de importuri.
„Achiziționăm caju din Vietnam sau Brazilia, iar condimen-
tele pe care le folosim le aducem din Germania pentru a fi 
siguri că vom păstra mereu aceeași calitate a produselor. 
Ca idee, kilogramul de condimente costă în medie 25 de 
euro fără TVA. Dar produsele noastre sunt premium, prin 
urmare și materia primă trebuie să fie la același nivel. Nu 
avem de ce să facem rabat la calitate pentru că noi înșine 
rămânem primii consumatori”, declară fondatorii Rawckers. 
Lunar, în fabrica de la Timișoara sunt produse în jur de 
10.000 – 12.000 de alimente raw-vegane, dar volumul 

producției în Timișoara a fost doar un pas. Se întâmpla 
în 2018 și pentru Ștefan, antreprenoriatul nu constituia 
o noutate, avea deja experiență de 22 de ani în domeniu. 
Înainte de Rawckers, el a deținut două restaurante și o 
cofetărie. Prin urmare, domeniul alimentar reprezintă un 
sector pe care Ștefan îl înțelege bine. Elementul de nou-
tate pentru el a fost producția alimentelor raw-vegane. 
Chiar dacă la nivel mondial există producători de brânză 
din caju, niciunul nu a făcut public modul în care a ajuns 
la producție industrială. 
„Nu există cărți care să îți detalieze procesul de produc-
ție la scară largă. Acasă, la nivel micro, e relativ simplu. 
Cumperi ustensile, un blender și produci pentru tine. 
Când vrei însă să scalezi, nu știi exact care sunt etapele, 
ce trebuie exact să faci ca să crești producția sustenabil, 
cum obții un produs de calitate și gustos. Am inventat 
noi toate procesele, am adaptat utilaje din alte industrii. 
A fost greu să găsim echipamentele necesare, pe unele 
dintre ele le ținem nefolosite pentru că, după ce le-am 
testat, ne-am dat seama că nu ne ajută să ajungem la 
produsul final pe care îl dorim”, spune Ștefan.

Trecerea de la vânzarea la târguri,  
la parteneriate pe piețele externe

În 2018, produsele Rawckers erau disponibile în maga-
zinul propriu online și la târgurile de profil. Fondatorii 
businessului își amintesc că abia făceau față comenzi-
lor primite, cu utilajele pe care le aveau la acea dată. 
Acesta a fost și motivul pentru care nu luau încă în 
calcul vânzarea către alți parteneri. La începutul anului 
trecut, după ce au reușit să crească producția, au 
semnat primele contracte cu băcăniile din țară. În acest 
moment, cei doi au peste 50 de magazine partenere la 
nivel național, dar pun în continuare accent și pe maga-
zinul online.
„Livrăm lunar câteva sute de colete doar în urma co-
menzilor primite pe site. Pe perioada pandemiei, maga-
zinul online a reprezentat aproximativ 70% din vânzări, 
deși în mod normal, acest canal de vânzare asigură 30% 
din cifra de afaceri”, spune Ștefan. 
Rawckers este prima fabrică din România care produce 
brânză raw-vegană. Dacă la început compania avea doar 
șase produse în portofoliu, numărul lor a ajuns la 13 și 
există planuri clare de extindere a sortimentației. 
„Vrem să dezvoltăm portofoliul de produse. Le-am mai 
schimbat și pe cele cu care am început după ce am 
văzut ce își doresc consumatorii. De exemplu, cel mai 
bine vândut sortiment al nostru în acest moment este 
untul pe care am început să îl producem anul trecut. 
Recunosc că eu nu eram foarte deschis spre acest tip de 
produs, dar a ajuns în topul preferințelor cumpărători-
lor”, detaliază Ștefan.
Investiția în utilajele folosite în fabrică s-a ridicat la 
250.000 de euro. Din această sumă, 60.000 de euro au 
fost asigurați de Institutul European de Inovare  
și Tehnologie.  

Antreprenoriat
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Antreprenoriat

crește treptat. Din luna mai, antreprenorii ambalează 
produsele în atmosferă controlată. 
„Acest tip de ambalare în atmosferă modificată ne 
ajută să ne extindem, să intrăm în comerțul modern și 
să exportăm, pentru că reușim să creștem termenul de 
valabilitate fără să adăugăm conservanți sau aditivi. 
Este o atmosferă protectoare formată dintr-un gaz inert 
care se folosește în general în industria alimentară și nu 
afectează produsul în sine”, explică Ștefan Zaporojan.
De altfel, acesta este planul lor pentru următoarele luni: 
listarea în comerțul modern și extinderea pe piețele 
externe. În prezent, produsele Rawckers pot fi găsite 
în Viena și Londra, iar antreprenorii vor să se extindă 
în primă fază în Ungaria și Austria. Dar, în momentul în 
care vânzările cresc, va fi necesară o nouă investiție în 
utilaje. Cei doi fondatori sunt într-o permanentă căutare 
de utilaje performante și de procese tehnologice prin 
care pot mări capacitatea fabricii. În pandemie, de 
exemplu, vânzările au fost mai mari decât în aceeași pe-
rioadă a anului trecut, deși magazinele au fost închise. 
„Suntem la jumătatea anului și aproape am depășit 
cifra de afaceri pe care am obținut-o tot anul trecut. Am 
realizat repede implicațiile pandemiei și am cumpărat 
înainte de starea de urgență materia primă și ingredien-
tele necesare pentru trei luni. Am funcționat la capa-
citate normală în această perioadă și am angajat încă 
două persoane”, detaliază proprietarii Rawckers.
Pentru cei doi antreprenori, perioadele cu post religios 
reprezintă vârfuri de vânzări, cu creșteri medii de 20 - 
30% față de o lună normală. Însă doar 10% dintre clienții 

Rawckers sunt vegani sau raw-vegani. Între shopperii fi-
deli se regăsesc foarte mulți părinți care caută alimente 
pentru copiii lor cu intoleranță la lactoză, dar și consu-
matori care vor o alternativă pentru proteină animală 
și, în plus, sunt interesați de procesul de producție al 
alimentelor pe care le cumpără.

Business axat pe economia circulară

„Clienții care cumpără produsele noastre sunt interesați 
și de partea ecologică. Mulți pun întrebări legate de 
plasticul folosit, de hârtia utilizată, le place să citească 
pe ambalaj că este fabricat din hârtie reciclată. Ne-am 
dorit să avem un ambalaj reciclat 100%, deși aveam unul 
biodegradabil. Dar cel reciclat este mult mai sustena-
bil, pentru că practic nu mai consumi resurse pentru 
producția sa. Susținem activ economia circulară, vrem 
să fim cât mai green, până și site-ul este green host”, 
explică cei doi fondatori. 
În septembrie anul trecut ei au decis să facă trecerea 
spre un nou tip de ambalaj, dar a durat opt luni să gă-
sească furnizori de carton, unul făcut din deșeuri agrico-
le, să îl importe și să îl trimită către tipografie. Mai exact, 
cartonul folosit de cei doi este importat din Olanda, iar 
caserolele vin din Danemarca, de la singura fabrică din 
lume care face caserole alimentare din plastic 100% 
reciclat. „Ne concentrăm mult pe acest concept «green», 
inclusiv detergenții folosiți în fabrică sunt ecologici. Dacă 
la noi conceptul nu este foarte dezvoltat, pe piețele ex-
terne consumatorii sunt mult mai conștienți de compo-
nenta ecologică a economiei circulare. Pe scurt, cumperi 
un produs, arunci ambalajul și acesta este reciclat și se 
va întoarce la tine sub o altă formă. Economia circulară 
este foarte importantă pentru tot ce înseamnă materii 
prime virgine. Plasticul biodegradabil presupune totuși o 
materie primă virgină, pe când ceea ce folosim noi vine 
din reciclarea unora deja consumate”, subliniază Marisha. 
În 2019, businessul Rawckers a ajuns la o cifră de afaceri 
de 270.000 de euro, iar pentru anul acesta, proprieta-
rii estimează că vor depăși de trei ori acest prag dacă 
lucrurile evoluează bine și în a doua jumătate a anului, 
având în vedere planurile legate de listarea în rețele-
le de retail. Extinderea vânzărilor necesită evident și 
majorarea producției, lucru care de această dată se 
va traduce printr-o nouă fabrică. „Vrem să achiziționăm 
un spațiu mai mare, de 400 de metri pătrați, pe care să îl 
putem extinde până la 800 de metri pătrați. Acum operăm 
într-un spațiu de aproximativ 150  metri pătrați, dar sun-
tem sufocați. Ne-am propus ca în acest an să ne mutăm în 
noua fabrică. Pe lângă achiziția spațiului, vom investi în jur 
de 250.000 de euro în utilaje”, afirmă proprietarii.
În noua fabrică își vor face loc pe linia de producție alte 
20 de produse aflate acum în teste. „Mulți dintre consu-
matorii noștri sunt copii și știm că ei își doresc dulciuri. 
Atunci am gândit o variantă sănătoasă de desert dedicat 
lor, produs pe care ne gândim să îl ambalăm în sticlă”, 
completează fondatorii Rawckers. ç
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O strategie aliniată celor mai recente tendințe de consum și un 
portofoliu de produse fabricate în România, ambele învelite în 
investiții media consistente. Iată rețeta cu ajutorul căreia 
producătorul de dulciuri Eti European Food Industries speră că va 
ajunge într-o poziție de top pe piața locală de profil. Marian Bălan, 
General Manager Eti, detaliază toate ingredientele rețetei. 
De Fulvia Meiroșu.

Strategii de piață

„Vom ajunge în top trei pe piața 
locală în următorii doi ani”
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Cum arată bilanțul companiei pe 2019?
Anul trecut a fost un an extraordinar. Ne-am propus 
o creștere ambițioasă, o dublare a businessului și am 
reușit mai mult de atât. Am încheiat anul cu un avans al 
vânzărilor de 128% și o cifră de afaceri a operațiunilor 
locale de 56 milioane de lei. În total, incluzând exportu-
rile din România, am finalizat anul cu o cifră de afaceri 
de peste 120 de milioane de lei. Suntem încrezători că 
ne vom menține ritmul de creștere și în 2020.

Ce a determinat această creștere?
Avem în portofoliu brandul Dare, care performează din ce 
în ce mai bine. Ne-am majorat cota de piață atât pe Dare, 
cât și pe Milk Burger. De asemenea, am înregistrat creș-
teri pe tablete, ciocolată neagră cu incluziuni și brownie.

Cum ați traversat prima parte a acestui an?
Anul acesta reprezintă o experiență unică, cu provocări 
foarte mari, dar și satisfacții pe măsură. Este un test 
important pentru noi, am încheiat primul trimestru cu 
un avans considerabil, mai exact 60% față de ceea ce 
bugetasem. În al doilea trimestru am evoluat conform 
estimărilor. Per ansamblu, primul semestru din acest 
an este marcat de o creștere semnificativă față de 
anul trecut. 
Pandemia nu a avut un impact deosebit asupra noastră, 
deoarece avem o echipă extraordinară care și-a dovedit 
agilitatea în acest context. Mare parte din comunicarea 
noastră era gândită în jurul susținerii unor branduri 
prin comunicarea lor la festivalul Untold și a trebuit să 
regândim totul în două săptămâni, excluzând evenimen-
tele. Pe de altă parte, o mare provocare este legată de 
echipă, să rămână motivată 100% și să nu uite misiunea 
noastră pe termen lung. 

Ce planuri aveți pentru următoarea perioadă?
Până acum am acționat în principal conform planului de 
business, pe care a trebuit să îl ajustăm pe parcurs. Vom 
continua investițiile în media, și suntem în continuare 
numărul doi în piața de confectionery din acest punct 
de vedere. Suntem prezenți cu 6 branduri pe TV, iar 
acest lucru arată intenția noastră de a dezvolta piața și 
categoriile în care jucăm. 
La sfârșitul lunii mai am extins brandul Dare cu o gamă 
de napolitane fără ciocolată, cu arome noi, în linie cu 
strategia noastră: vișine și lime. Aceste lansări făceau 
parte din strategia noastră, de a fi prezenți cu brandul 
Dare pe segmentele de napolitane cu ciocolată, cio-
colată neagră și fără ciocolată. Nu am reușit să facem 
sampling în magazine și de aceea inovațiile noastre nu 
au putut fi susținute in-store așa cum planificasem. Dar 
am reușit să realizăm proiecte interesante împreună cu 
partenerii noștri. De exemplu, participăm acum la cam-
pania Animaterra din Kaufland. Avem echipă in-house 
de vânzări, axată pe modern trade, ca să înțelegem 
foarte bine retailerii și să venim cu campanii pliate  
pe strategia lor. 

De asemenea, am lansat o gamă de batoane din cereale 
cu o rețetă extrem de simplă, cu ingrediente puține și 
naturale: cereale de ovăz coapte, alune, semințe, fructe 
uscate, fără adaos de zahăr. Batoanele nu conțin con-
servanți, aditivi, coloranți, au ceea ce numim o etichetă 
curată (clean label). 
Aceste produse vin să adreseze un segment în creștere, 
respectiv nevoia consumatorului de a savura produse 
sănătoase, fără zahăr adăugat.

Care sunt prioritățile acestui an?
Dorim să ne susținem brandurile și să dezvoltăm cate-
goriile. De exemplu, există un potențial uriaș pe zona de 
chill snack, o categorie emergentă. Aici am reușit să ne 
poziționăm pe locul doi în top și în curând vom inova ca-
tegoria, lansând două produse noi. Unul este un baton 
învelit în ciocolată, cu mousse de ciocolată – astfel vom 
intra pe zona de produse acoperite cu ciocolată. Apoi, 
pe segmentul de brownie venim să completăm gama cu 
un produs refrigerat cu element de bază ciocolata.
Tot în acest an vom lansa Adicto Fresh, prăjituri cu un 
conținut ridicat de miere, foietaj și nucă, tot pe seg-
mentul de refrigerate, cu un sortiment pentru acasă, iar 
altul pentru consum imediat. Pe acestea le lansăm în 
parteneriat cu Danone.
De asemenea, împreună cu partenerul nostru Aquila 
vom continua ceea ce ne-am propus, și anume să fim 
mult mai prezenți în magazine în a doua parte a anului, 
cu numeroase activități planificate. Promovarea pro-
duselor in-store este o componentă foarte importantă 
pentru noi și am alocat bugete considerabile. Ne-am 
adaptat și vom oferi shopperilor spre degustare produse 
gata ambalate.

Ce presupune noua strategie de comunicare?
Modul în care vrem să ne susținem brandurile a fost 
adaptat noului context. Nu am schimbat susținerea, 
investițiile rămân aceleași, nu am tăiat bugetele, dar 

Strategii de piață

Promovarea produselor 
in-store este o 
componentă importantă 
pentru noi și am alocat 
bugete considerabile 
în semestrul al doilea. 
Ne-am adaptat și vom 
oferi shopperilor spre 
degustare produse gata 
ambalate.
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le-am mutat dintr-o zonă în alta. Așa cum era planificat, 
am angajat oameni și am mărit echipa de vânzări  
și mercantizare. 

Ce tendințe de consum ați remarcat  
în ultimele luni?
Putem vorbi despre trei trenduri importante: clean label, 
produse sănătoase, good value for money. Alte tendințe 
sunt legate de ocazia de consum, de aceea am dezvoltat 
produse la dimensiuni mai mari, destinate consumului 
acasă, împreună cu familia. Cred că în perioada urmă-
toare oamenii vor fi foarte atenți la ce vor cumpăra 
și vor dori produse de calitate, dar la un raport bun 
calitate-preț.

Care este strategia pentru dezvoltarea 
portofoliului de produse?
Avem un portofoliu extrem de variat și îl vom optimiza, 
acoperind nișe neexploatate. Nimeni nu a considerat 
relevantă ciocolata neagră până acum, dar noi am 
ajuns cu batonul Dare pe locul doi ca vânzări după 
Kinder Bueno. 
Strategia noastră este să intrăm pe toate segmentele: 
ciocolată, prăjituri, chill și ambient, snackuri sărate și 
biscuiți. Succesul nostru a fost inițial construit pe seg-
mentele de ciocolată și prăjituri, însă în viitor vom fi mai 
activi în categoria de biscuiți, unde avem deja un brand 
puternic, Puf. Dorim să extindem portofoliul de produse, 
mai ales că în companie este categoria cu cel mai mare 
nivel de expertiză la nivel global. Categoria de biscuiți 
este una de commodity, iar noi vrem să o dezvoltăm și 
să aducem inovații. Pentru toate produsele noi pe care 
le vom lansa vom face alegeri în linie cu trendurile de 
piață la nivel global și local. 
În momentul de față suntem pe locul șapte în piața de 
confectionery și dorim să ajungem un jucător de  
top trei.

Care este orizontul de timp în care v-ați 
planificat să atingeți acest obiectiv?
Ne-am planificat să ajungem în top trei pe piața locală 
în următorii doi ani. Compania noastră este lider de 
piață în Turcia, cu un business de un miliard de dolari. 
Focusul nostru prezent este Europa Centrală și de Est, 
mai exact România, Polonia și țările din Balcani. Pe ter-
men lung vom vedea pe ce piețe ne dorim să fim lideri. 

Ce investiții presupune urcarea pe un loc de 
frunte în top?
Investiții susținute vor fi făcute în media și distribuție, 
precum și în dezvoltarea echipei locale. Eu sunt o per-
soană ambițioasă, iar obiectivele setate sunt de dublare 
a businessului de la un an la altul. Vom continua să 
dezvoltăm capabilități semnificative în fabrică. Eu îmi 
doresc ca fabrica de la Craiova să devină un hub regio-
nal și cel mai probabil în direcția asta ne vom îndrepta. 
Fabrica poate produce maxim 13.000 de tone și lucrează 

la capacitate 100%, cu trei linii de producție. Nu am avut 
niciun angajat în șomaj tehnic, nimeni nu a avut proble-
me datorită măsurilor de securitate sporite. 

Cum vedeți evoluția pieței locale a dulciurilor?
Consumul per capita este mult sub media regională și 
europeană. Dacă vorbim de ciocolată, media europeană 
e de 6,4 kg per capita, la noi este de 1,6 kg. La fel și pe 
celelalte segmente. Chill snack este o categorie emer-
gentă, pe categoriile de snackuri sărate și biscuiți sunt 
trenduri care pot fi exploatate, iar piața poate fi astfel 
dezvoltată. În ceea ce privește produsele de impuls, 
restricțiile de trafic au un impact major asupra lor. 
Per ansamblu, cred că piața va continua să crească, dar 
ritmul de dezvoltare este legat de evoluția economiei. 
Noi sperăm ca economia să performeze bine, iar piața 
să se dezvolte pe toate segmentele de produse, nu doar 
pe cele economy și private label. Noi nu facem private 
label, nu este în strategia noastră. 

Cum a evoluat categoria de dulciuri la raft?
Pentru prima dată după mult timp, categoria a înregis-
trat o scădere în luna aprilie, iar pe zona de batoane am 
remarcat chiar o scădere double digit față de anul tre-
cut. Nu este un trend, a fost impactul traficului scăzut în 
magazine. Cum spuneam, noi am lansat recent batoane 
și nu ne schimbăm strategia în funcție de un context 
temporar. Avem studii de piață care ne arată potențialul 
categoriei și ce își dorește consumatorul. 

Ce canale și-au crescut ponderea în vânzări?
Am observat în ultimele două luni o evoluție ascendentă 
a supermarketurilor și magazinelor de proximitate. Și 
magazinele tip discount au câștigat clienți în ultimele 
luni, acestea avand un mare potențial de dezvoltare, 
până când vor ajunge la cote de piață similare cu cele 
din Europa de Vest. Un impact major a existat în cate-
gorie pe canalul de benzinării și convenience, au fost 
scăderi de 70% în lunile martie, aprilie, mai. Noi avem 
produse premium, sortimentație diversificată și atunci 
majoritatea vânzărilor noastre sunt în modern trade, 
un canal aflat în dezvoltare accelerată, în care este mai 
ușor să crești branduri. ç

Strategii de piață

Strategia noastră este 
să intrăm pe toate 
segmentele: ciocolată, 
prăjituri, chill și 
ambient, snackuri sărate 
și biscuiți.
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O categorie efervescentă în retail
2020 vine cu un mix de schimbări pentru producătorii de vinuri. Consumul de vin se 
majorează pe fondul pandemiei, dar nu pe segmentul premium. Iar blocajul din 
HoReCa are drept consecință dezvoltarea accelerată a canalului online precum și o 
competiție sporită în retail, în condițiile în care jucători exclusiv sau preponderent 
HoReCa au început acum să se listeze în modern trade. De Fulvia Meiroșu.

Vinul îmbuteliat a înregistrat o creștere de 
17% în volum în primele 4 luni ale anului, 
datorată în principal majorării cantităților 
cumpărate. Comparativ cu aceeași perioa-
dă din 2019, vinul a fost achiziționat mai 

des (în medie de 4,6 ori) și în cantități mai mari la un 
act de cumpărare, circa 1,7l la o vizită în magazin, arată 
datele GfK România Consumer Panels & Services.
Achizițiile au fost făcute predominant din comerțul 
modern, care deține aproape 80% din volume, însă spre 
deosebire de comerțul tradițional, acest canal a înregis-
trat o creștere mai redusă în primele 4 luni ale anului. 
Deși a pierdut cumpărători, în comerțul tradițional s-au 
majorat volumele achiziționate. În ceea ce privește 
vinul spumant, acesta a înregistrat o creștere cu 23% 
în volum. 13% dintre familiile din România au cumpărat 
cel puțin o dată acest segment în perioada analizată, 
procent în creștere față de anul trecut. 
Primii cinci jucători, Vincon Vrancea, Cramele Recaș, 
Cotnari, Jidvei și Purcari, acoperă 47,3% din piață din 
punct de vedere valoric în modern trade și 69,1% 
din piață în traditional trade. De asemenea, cinci 
branduri, Cotnari, Jidvei, Purcari, Schwaben Wein și 
Muscățel, dețin 39,1% din piață, din punct de vedere 
valoric, conform datelor RetailZoom, perioada anali-
zată fiind iunie 2019 - mai 2020.

2019, un an cu evoluții bune 

Cramele Recaș și-a menținut poziția de lider al pieței și 
în 2019, finalizând anul cu o cifră de afaceri pe grup de 
49 milioane de euro, consolidându-și totodată și titlul 
de cel mai mare exportator de vin din România. 
„Din păcate, prima jumătate a anului 2020 a fost impac-
tată de criză. În primul trimestru, cifra de afaceri a fost 
în creștere cu 2% față de aceeași perioadă a anului tre-
cut, însă pentru trimestrul al doilea, estimăm o scădere 
cu 25-26% a vânzărilor la nivel național. Pentru export 
am programat circa 13 milioane de unități destinate 
sectorului de retail din aproximativ 20 de țări de pe 
toate continentele. Principala problemă este asigurarea 
transportului pentru aceste volume”, susține Ciprian 
Roșca, Director Comercial Cramele Recaș. 
2019 a fost un an favorabil și pentru Vincon, reprezen-
tanții producătorului remarcând un trend ascendent pe 
segmentul de vinuri rosé sau frizzante. „În 2020, înaintea 
apariției COVID-19 în România, vânzările erau în creștere, 
însă în aprilie impactul pandemiei s-a resimțit major, cu 
scăderi de 20-30% în comparație cu aceeași perioadă a 
anului anterior”, explică Andrei Stanciu, Brand Manager 
Vincon. Totuși, pentru perioada următoare el are o per-
spectivă optimistă, lunile mai-iunie fiind caracterizate 
de o revenire importantă. 
O dinamică similară a înregistrat și Jidvei. „Anul tre-
cut am avut o creștere cantitativă de până la 7% și o 
creștere valorică prin schimbarea procentelor pe game, 
funcționând mult mai bine în zona produselor premium. 
În primele două luni din 2020 credeam că vom încheia 
un an de excepție din punct de vedere al vânzărilor, dar 
per total, în primul semestru suntem undeva în jurul 
valorii de 80% din ce a însemnat anul trecut”, detaliază 
Claudiu Necșulescu, Președintele Grupului Jidvei. 
Pentru Cramele Cotnari, situația este puțin diferită, 
spune Ștefan Chirițescu, Directorul de Marketing al 
companiei. „2019 a fost un an de construcție și analiză. 
Ne-am echilibrat gamele din portofoliu, am luat deci-
zii strategice pentru 2020. Decizia de a avea în focus 
gamele mainstream și low s-a dovedit salutară, mai 
ales pentru primul semestru. În ciuda pandemiei și a 
închiderii HoReCa, scăderile au fost tolerabile la nivel 
de business plan, deoarece închiderea HoReCa a fost 
compensată de performanța gamelor de retail”, explică 
Ștefan Chirițescu. 
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De asemenea, în martie producătorul a lansat și ma-
gazinul online, care reunește vinurile tradiționale cu 
cele upper-mainstream și premium de la Casa de Vinuri 
Cotnari: Domenii, Colocviu și tânărul brand ZAZ. 
O mișcare identică a făcut și Crama Liliac, care și-a 
reactivat recent magazinul online. După un an în care 
vânzările în volum au crescut cu 5%, fiind însoțite și de 
creșterea prețului mediu per sticlă, anul 2020 debutase 
cu rezultate pozitive pentru Liliac. Pe fondul pandemiei, 
vânzările au scăzut de la jumătatea lunii martie cu 85%, 
fapt care a determinat producătorul să își modifice stra-
tegia de business. „Dezvoltăm idei inovatoare pentru 
IKA care nu au fost prezente până acum pe piața româ-
nească. O altă provocare este trecerea crescută către 
vânzările online, unde ne-am adaptat timpuriu”, declară 
Miron Radić, Director General Crama Liliac. 
În toamna anului trecut, Zarea, liderul segmentului 
de vinuri spumante, a preluat brandul Sânge de Taur, 
intrând astfel pe segmentul vinurilor liniștite, ceea ce 
a condus la creșterea vânzărilor companiei cu 10% față 
de 2018. În primul trimestru din 2020, trendul pozitiv a 
continuat, vânzările marcând un avans de 30% față de 
perioada similară din 2019.

Tendința de premiumizare se estompează

Dacă în ultimii ani premiumizarea a fost cuvântul cheie 
pentru categoria de vinuri, pandemia determină majori-
tatea shopperilor să se uite atent la produsele puse în 
coș. 2020 va fi despre „value for money”, este de părere 
Ștefan Chirițescu (Cotnari) unde „value” înseamnă cu-
loarea vinului, soiul strugurelui, experiența anterioară 
cu produsul și marca. „Explozia cramelor mici din zona 
premium a adus multă energie în categorie. În noua nor-
malitate, riscul vine însă din presiunea care se va pune 
acum pe listarea în retail. Jucătorii mici și medii, care 
s-au axat pe HoReCa, țintesc acum comerțul modern. Va 
fi presiune pe propriile margini de profit, dar și pe jucă-
torii mari din mainstream care vor trebui să reacționeze 
la acest nou asalt”, afirmă el.
Andreea Micu, proprietarul Cramei Avincis, vede o trans-
lație din HoReCa spre IKA și on-line ca număr de sticle 
vândute, dar o scădere în valoare. Gamele entry-level și 
middle au cunoscut creșteri în timp ce vânzările produ-
selor premium au scăzut vizibil. Raportul calitate/preț, 
disponibilitatea la promoții și gestionarea stocurilor 
sunt principalele criterii de achiziție ale shopperilor. 
„Din partea centrelor de achiziții (asaltate de oferte 
de la producători care în condiții normale n-ar fi venit 
la masa negocierilor) cresc așteptările calitative, scad 
prețurile și se măresc condițiile comerciale: multe vinuri 
destinate anterior exclusiv HoReCa au apărut pe rafturi-
le magazinelor”, afirmă Andreea Micu.
În timpul carantinei, Miron Radić (Liliac) a observat 
că atenția se îndreaptă spre vinurile mai accesibile. 
Criteriile majore de achiziție sunt încă eticheta și soiu-
rile de struguri, în timp ce  conținutul scăzut de alcool 

Focus

Citiți versiunea completă a articolului 
pe www.revistaprogresiv.ro
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și originea devin tot mai importante. 
Claudiu Necșulescu (Jidvei) crede că revenirea nu va fi 
în „V” și are convingerea că nu mai putem vorbi despre 
uptrading și premiumizare în categorie. El este de părere 
că gamele entry level și mainstream vor fi cele care vor 
compensa din punct de vedere al volumelor pierderile 
din zona premium.
Consumatorii își mențin apetitul crescut pentru vinuri 
rosé și sunt mai atenți la raportul calitate-pret, remarcă 
Andrei Stanciu (Vincon). „În continuare vorbim despre 
consumatori traditionaliști în segmentele inferioare de 
preț, însă în segmentele premium și super premium dis-
ponibilitatea consumatorilor pentru a experimenta creș-
te. Am constatat o mutare a consumatorului din categoria 
Super Premium în categoria Premium, aceasta din urmă 
fiind mai puțin afectată de contextul actual. În rest, toate 
celelalte categorii s-au remodelat”, completează el.
În ceea ce privește vinurile spumante, Mirela Văleanu, 
Director de Marketing Zarea, susține că în acest an  
consumatorul va fi mai puțin tentat să încerce branduri 
și producători noi. „Principala provocare este scăde-
rea vânzărilor cu 30-50% a produselor companiei din 
segmentul spumantelor, pe fondul închiderii HoReCa 
și interdicției de organizare a petrecerilor în familie și 
a evenimentelor”, punctează Mirela Văleanu. Zarea are 
vânzări bune pentru spumantele cu fructe și creștere 
pentru spumantele care se consumă mai mult ca înlo-
cuitor pentru vinuri: prosecco, lambrusco, spumantul 
fetească regală, spumantul din tămâioasă românească. 

Segmentul de vinuri spumante a crescut constant de 
la an la an, importurile avansând mai accelerat decât 
brandurile locale, cele de origine italiană reprezentând 
peste 50% din segment. „Prosecco a influențat foarte 
mult această dinamică, fiind segmentul cu o creștere 
double digit, ajungând de la 0,3% din piața de sparkling 
în 2010 la peste 12% în 2018. Majorarea constantă a 
segmentului a fost generată de volumele în creștere ale 
brandurilor existente, dar și de lansarea de branduri 
noi. În 2015-2019, s-au lansat peste 10 branduri noi de 
prosecco pe piața locală. Inclusiv noi am lansat în 2019 
Rosé Mary Prosecco, produs în Asti, Italia”, arată Cristina 
Radu, Marketing Manager Prodal.
Ea vorbește și despre dezvoltarea sub-segmentului bio, 
care și-a mărit treptat în ultimii ani prezența la raft, dar 
și despre de estomparea barierelor între diverse catego-
rii de băuturi, punctând că astfel de inovații și în cate-
goria de vinuri spumante nu ar fi deloc surprinzătoare.

Canalul online, cel mai mare potențial de dezvoltare

Marian Flușcă, Directorul Comercial al Valvis Holding, 
afirmă că vânzările din IKA ale cramei Sâmburești s-au 
majorat cu 20% în ultimele luni și notează că vânzările 
online ale magazinelor din modern trade au ajuns la un 
nivel important, reprezentând 19% din cifra lor de afa-
ceri. Pe fondul problemelor întâmpinate de distribuitori, 
unii dintre ei confruntându-se cu scăderi de 40-50% a 
cifrei de afaceri în pandemie Valvis Holding intenționea-
ză să demareze un proiect pe zona de distribuție. 
Gabriel Roceanu, Director General Carl Reh Winery, 
proprietarul Cramei Oprișor, susține că după trei luni de 
lockdown, fără restaurante și evenimente, este evident 
că retailul domină categoric piața vinurilor. „Noi avem 
clienți rețele de magazine care au crescut rulajul cu 
vinurile Cramei Oprișor cu peste 50% față de perioada 
similară a anului trecut”, detaliază el. 
Andrei Stanciu (Vincon) observă o creștere a volumelor 
în zona de proximitate și o extindere a sortimentației în 
hypermarketuri. Cash & Carry pare a fi segmentul cel mai 
afectat în contexul pandemiei, remarcă el, iar canalul online 
va înregistra în continuare creșteri semnificative în vânzări.
Cu siguranță, această perioadă reprezintă o reală 
oportunitate pentru canalul online de a-și  face simțită 
prezența în piață, prin intermediul unor avantaje pe care 
le oferă, precum selecția de produse, prețul acestora, 
independența față de proximitatea raportată la consu-
mator (prin serviciile de livrare la domiciliu). „Deși încă 
nu putem compara ponderea magazinelor online în pia-
ță comparativ cu modern trade-ul, cu siguranță această 
criză a sporit interesul producătorilor pentru canalele 
online. Cea mai mare monetizare va fi a rețelelor care 
vor reuși să livreze rapid, existând suficient de multi 
clienți dispuși să plătească o taxă de livrare versus 
lipsa interacțiunii din magazin plus timpul liber obținut”, 
declară Ciprian Roșca (Cramele Recaș). Astfel, cel mai 
nou retailer din categorie este eMAG, care în contextul 

Cele mai promovate branduri de vinuri
Marca 2018 2019 Evoluție
Jidvei 198 173 -13%
Vincon 176 134 -24%
Cramele Recaș 135 135 0%
Domeniile Tohani 102 116 14%
Cotnari 90 91 1%
Domeniile Sâmburești 88 69 -22%
Crama Ceptura 62 64 3%
Budureasca 54 71 31%
Purcari 1827 55 66 20%
Grasă de Cotnari 64 42 -34%
Altele 1.612 1603 -1%

Cei mai activi retaileri in categoria de vinuri
Retailer 2018 2019 Evoluție
Selgros 484 445 -8%
Mega Image 397 499 26%
Carrefour 295 302 2%
Lidl 229 226 -1%
Cora 191 215 13%
Kaufland 137 129 -6%
Alții 903 748 -17%

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

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

Sursa:
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închiderii restaurantelor, segment important pentru 
piața vinurilor, dar și al restricțiilor impuse în ultimele 
luni, și-a lansat propria categorie de vinuri.
„Vinul este una dintre băuturile preferate de români, aces-
ta a fost unul dintre motivele care ne-au determinat să 
lansăm această categorie. Am dezvoltat și una dintre cele 
mai moderne modalități de livrare rapidă a băuturilor la 
punctele easybox, dar și livrarea în maxim o oră prin Tazz 
by eMAG. Ne așteptăm ca oamenii să continue să cumpere 
tot mai mult online, chiar dacă vor consuma vinul într-un 
cadru mai restrâns”, declară reprezentanții companiei, 
care estimează pentru acest an vânzări de peste 10 mili-
oane de euro, iar în 3-5 ani atingerea unei cote de piață de 
peste 10% în categoriile de vin și băuturi spirtoase.
Compania lucrează cu aproape toate cramele din 
România, astfel că are în ofertă peste 800 de vinuri. Cea 
mai mare pondere o dețin vinurile roșii, peste 370, urma-
te de vinurile albe și vinurile rosé.
De asemenea, eMAG are în portofoliu 150 vinuri eferves-
cente și 30 mărci de șampanie, iar oferta este în curs  
de diversificare. 
În acest peisaj mixt, jucătorii din categorie estimează că 
producția de vin din acest an o va depăși pe cea de anul 
trecut, iar volumele vândute în piață vor marca un avans 
de 6%, până la 150 de milioane de litri la finalul lui 2020. ç

Segmentarea vinurilor în funcție de conținutul rezidual 
de zahăr

Cotă de piață  
în valoare MAT

Dinamica MAT  
vs. MAT-1

Demisec 35,7% 12,9%
Sec 34,3% 18,1%
Demidulce 22,7% 10,0%
Dulce 5,5% 9,2%
Altele* (nespecificat) 1,9% 43,9%

Segmentarea categoriei în funcție de culoare

Cotă de piață  
în valoare MAT

Dinamica MAT  
vs. MAT-1

Alb 47,5% 10,0%
Roșu 30,6% 10,0%
Rose 21,7% 30,2%
Altele** (nespecificat) 0,1% 197,4%

Segmentare categoriei în funcție de gramaj

Cotă de piață  
în valoare MAT

Dinamica MAT  
vs. MAT-1

0,75l 79,4% 15,5%
1,5l 7,9% 13,5%
2l 6,7% 7,8%
3l 1,8% 16,3%
1l 1,6% 2,6%
Altele*** 2,6% -6,9%

Retaileri monitorizați: Carrefour hyper, Carrefour 
Market, Cora, DM, Inmedio, Metro, Mega Image, 
Shop&Go, Penny Market, Profi,Xpress.

Sursa:

*** 5l, 0,7l, 10l, 0,375l, 0,187l, 0,25l, 0,5l, 0,2l, 2,25l, 0,35l.
MAT = Iunie 2019- Mai2020; MAT-1 = Iunie 2018 - Mai2019.

Focus
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O lume de unică folosință
A trecut aproape un an de când colectarea separată a deșeurilor a devenit 
obligatorie în România. Unde suntem astăzi? Când vine vorba de consum 
responsabil, aproape 80% dintre consumatori, atât în România, cât și în lume, sunt 
de acord că mărcile pot susține cauzele bune și totodată pot genera venituri. 
De Dorian Cazacu.

Un studiu Ipsos din 2018 plasează gestiu-
nea deșeurilor pe locul al doilea pe lista 
priorităților de mediu în România, fiind 
menționată de 34% dintre respondenți, 
peste media globală (30%). Interesul față 

de acest subiect depinde în mod clar de educație și va-
riază de la 29% în rândul celor cu educație medie la 46% 
pentru cei cu educație superioară.
Potrivit Eurostat, în 2017 România a atins pragul de 
circa 60% în privința reciclării ambalajelor, însă rata 
pentru deșeurile municipale este mult mai mică, numai 
14%. Per total, România a reușit să recicleze anual 
abia 3-4% din totalul deșeurilor generate în intervalul 
2010-2016, potrivit aceleiași surse. Cea mai mare parte 
a deșeurilor este eliminată prin descărcare la gropile 
de gunoi. Nici aici situația nu este prea bună, iar în mai 
anul acesta, Comisia Europeană a notificat România cu 
privire la întârzieri în privința închiderii a 48 de gropi 
de gunoi ilegale. 

Ce spun consumatorii: Life in plastic,  
not fantastic.

În vara lui 2019, Ipsos a lansat o investigație globală în 
rândul a peste 19.500 de consumatori din 28 de țări, pe 
teme legate de gestiunea deșeurilor. 
Rezultatele arată că 8 din 10 consumatori sunt de acord 
că producătorii ar trebui obligați să ajute la reciclarea 
și reutilizarea ambalajelor pe care le generează, atât în 
economiile în curs de dezvoltare (Serbia, Rusia, Peru, 
Africa de Sud), cât și în cele dezvoltate (Canada, Olanda, 
Marea Britanie, Coreea de Sud). Sub media globală se 
situează trei dintre marii poluatori ai planetei, adică 
SUA, China și Japonia. 7 din 10 consumatori aprobă 
interzicerea articolelor din plastic de unică folosință. O 
pondere similară se înregistrează în privința intenției de 
a cumpăra produse care folosesc cât mai puțin plastic 
posibil. Problema plasticului e cu atât mai presantă 
cu cât, deși 63% dintre ambalajele produselor de larg 
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consum la nivel global sunt făcute din plastic, conform 
Euromonitor, doar 9% din cantitatea generată la nivel 
mondial este reciclată, conform unui studiu citat de 
National Geographic. 
În ceea ce îi privește pe retaileri, peste 60% dintre 
consumatorii globali ar fi dispuși să schimbe magazi-
nul obișnuit în scopul reducerii volumului ambalajelor. 
Entuziasmul pare mai ridicat în țările în curs de dez-
voltare (Peru, Serbia, India, Chile, Turcia, Mexic, China), 
diametral opus față de țările dezvoltate. De exemplu, 
doar 1 din 2 americani și-ar schimba rutina de cumpără-
turi în acest sens. 
Trei sferturi dintre cei intervievați afișează o atitudine 
pozitivă cu privire la mărcile care implementează schim-
bări pentru a obține rezultate mai bune cu privire la 
mediu. O altă investigație Ipsos, publicată cu ocazia Zilei 
Pământului 2020, arată că 8 din 10 consumatori globali 
caută produse mai sănătoase și cu impact pozitiv asupra 
mediului. Beneficiile pentru branduri nu sunt doar la nivel 
de reputație: valoarea economică generată de aplicarea 
„best practices” în designul de ambalaje și concentrarea 
asupra proceselor de reciclare ca alternativă la depozi-
tare, incinerare și valorificare energetică este estimată la 
2-3 miliarde de dolari anual, la nivelul țărilor OECD.
Peste jumătate dintre consumatorii globali (55%) sunt 
de părere că toate produsele din plastic pot fi reci-
clate, însă cifrele diferă foarte mult in funcție de țară. 

Respondenții din Peru, Serbia, Polonia sau Brazilia 
manifestă cel mai ridicat nivel de suport față de această 
afirmație (peste 65%), la polul opus față de locuito-
rii țărilor dezvoltate (Marea Britanie, Japonia, Franța, 
Australia, Coreea de Sud, Canada, SUA).

Ce pot face producătorii și retailerii. Câteva 
soluții pentru o economie circulară

Doi dintre giganții marketingului mondial au dus mai 
departe ideea lui Jan Carlzon (Scandinavian Airlines), 
care definea „momentele adevărului” ca fiind „oricare 
dintre momentele în care un client intră în contact cu 
o companie, indiferent la ce distanță, și care pot forma 
o impresie”. 20 de ani mai târziu, P&G a postulat ideea 
primului și celui de-al doilea moment al adevărului: 
interacțiunea cu produsele/serviciile în magazine fizice 
sau online, respectiv achiziția și consumul/utilizarea. 
Ipsos propune un al treilea moment, legat de circuitul 
ambalajelor: modul în care companiile se raportează la 
procesele post-consum sau post-utilizare (depozitare, 
colectare selectivă, reciclare, reutilizare) poate deveni 
o componentă esențială a politicilor de sustenabilitate. 
Domeniul CSR s-a maturizat de-a lungul anilor, de la 
simpla filantropie corporativă și campaniile de „green 
washing” la acțiuni integrate, riguroase și bine aliniate 
cu scopurile organizaționale, care au un impact real în 
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viața comunității. De ce n-ar putea și reciclarea sau reu-
tilizarea să își găsească un loc mai bun printre inițiative-
le ce țin de CSR, pentru o viață cu adevărat sustenabilă 
a produselor?
Conform Ipsos Global Trends, mega-studiul de trenduri 
la nivel global, cu peste 33.000 de respondenți, schim-
bările climatice ocupă primul loc în ierarhia celor 36 de 
valori identificate în rândul consumatorilor planetei, 
inclusiv în România. Când vine vorba de consum respon-
sabil, aproape 80% dintre consumatori, atât în România, 
cât și în lume, sunt de acord că mărcile pot susține 
cauzele bune și totodată genera venituri. În plus, 7 din 10 
conaționali declară că încearcă să cumpere produse ale 
mărcilor care acționează responsabil, chiar dacă asta 
înseamnă să plătească mai mult. 9 din 10 români cred 
că schimbările climatice sunt generate de activitatea 
umană, iar 85% susțin ideea potrivit căreia companiile 
nu acordă suficientă atenție mediului.
Într-o lume care conștientizează tot mai dureros im-
pactul schimbărilor climatice asupra vieții de zi cu zi, 
mărcile care comunică transparent și responsabil cu 
privire la întregul lanț valoric, de la linia de producție 
până la modalități sustenabile de reutilizare și reciclare, 
pot nu doar să facă diferența la raft sau în comunicare, 
ci să contribuie în mod real la îmbunătățirea moștenirii 
pe care o lăsăm generațiilor viitoare.

Tranziția la ambalajele reciclabile  
sau eco-friendly

Dacă nu o fac deja, companiile ar trebui să înceapă să-și 
pună întrebări noi cu privire la portofoliul de produse. 
Nu din prisma poziționării strategice, a vânzărilor sau 
a cotei de piață, ci din perspectiva sustenabilității. Iată 
câteva exemple de inițiative ale brandurilor care vin să 
răspundă unor astfel de întrebări.
În 2013, Unilever a comprimat dimensiunea aerosoli-
lor, contribuind la diminuarea cu 25% a amprentei de 
carbon la nivelul fiecărei doze de aluminiu. În 2018, 

Carlsberg a înlocuit inelele de plastic care țin laolaltă  
multi-pack-urile de bere cu o soluție prietenoasă cu 
mediul, bazată pe adezivi reciclabili. IKEA și-a propus să 
renunțe la plastic, înlocuind produsele de unică folosin-
ță cu unele din materiale sustenabile (etapă deja bifată) 
și incluzând materiale reciclate sau regenerabile în de-
signul produselor companiei, până în 2030. În România, 
FruFru a trecut anul trecut la ambalaje biodegrabile 
pentru salate. La Fântâna propune un sistem simplificat 
care elimină PET-urile din ecuația apei îmbuteliate pen-
tru acasă: recipiente de tip bag-in-box, așezate pe un 
suport metalic pentru accesibilitate sporită. În SUA, P&G 
a lansat un proiect pilot de comercializare a deodoran-
telor în tuburi de hârtie, realizate în proporție de 90% 
din materiale reciclate.

Promoții dedicate 

Simplificând la extrem, majoritatea mecanicilor promo-
ționale actuale „premiază” loialitatea sau încearcă să o 
„cumpere”. De ce n-ar exista și promoții care să contribu-
ie pozitiv la reducerea poluării sau regenerarea mediului?
O soluție ar putea fi oferirea de beneficii directe și ime-
diate pentru reciclare. Anul trecut, Carrefour România 
a inițiat proiectul pilot „Plata cu PET-ul”, desfășurat în 
șase orașe, care facilita accesul la legume și fructe prin 
simpla predare a ambalajelor în magazin. Într-o singură 
locație, retailerul a colectat peste 7 tone de PET-uri, în 
aproape 3 săptămâni.
Până la finalul lunii iunie, Kaufland și Colgate ofereau 
o reducere de 50% la anumite sortimente de pastă de 
dinți pentru fiecare 3 recipiente de plastic aferente 
produselor cosmetice și de curățenie, sub titulatu-
ra „Implicarea ta salvează natura. Reciclează și ești 
recompensat!”
O altă idee este contribuția la o cauză socială. În doi ani, 
campania promoțională Bergenbier „Te răcorești și reîmpă-
durești!” a dus la plantarea a 100.000 de brazi în România.
Consumatorii trebuie să devină conștienți de cantită-
țile ridicate de plastic aruncate la nivel anual. Puținele 
cifre disponibile sunt alarmante, ajungând până la 100 
kg anual per consumator, în economiile dezvoltate. În 
România, un reportaj de anul trecut estima la aproape 
50 numărul de ambalaje de plastic generate săptămâ-
nal de o singură persoană. Producătorii importanți au 
acum ocazia să lanseze campanii concentrate pe acțiuni 
concrete, care să limiteze consumul de plastic. 
Responsabilitatea unor acțiuni concrete pentru a 
contracara schimbările climatice cade atât în sarcina gu-
vernelor naționale (pentru 75% dintre respondenți), cât 
și în sarcina fiecăruia dintre noi (85%), conform studiului 
Ipsos publicat în acest an de Ziua Mondială a Mediului. 
Dincolo de ce fac guvernele sau companiile, orice schim-
bare începe la nivel individual.

Dorian Cazacu este Senior Client Director la Ipsos România  
și „reciclator hardcore”.

Analiză
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Noua realitate a retailului 
în 2020

Ridicarea restricțiilor și deschiderea magazinelor vor aduce o imagine mult mai 
clară asupra obiceiurilor actuale de consum. Consecințele ultimelor luni asupra 
industriei de retail nu sunt încă evidente, singura certitudine fiind că modul în care 
consumatorii relaționează cu retailerii se va schimba. Pentru a înțelege cum va 
arăta această relație, compania de consultanță și audit KPMG a realizat studiul 
Global Retail Trends 2020: Preparing for the new reality. De Bogdan Angheluță.

Pandemia de COVID-19 a oprit, practic, un seg-
ment important din retailul fizic. În perioada 
în care milioane de oameni s-au aflat în 
izolare, doar retailul alimentar și alte câteva 
servicii esențiale au funcționat. Magazinele 

fizice reprezintă fundația experienței de retail, iar im-
pactul crizei de anul acesta asupra modelelor actuale 
de business este unul uriaș. Și, chiar și în condițiile în 
care multe dintre unitățile comerciale au început din 
nou să înregistreze creșteri în ceea ce privește vânzările, 
a devenit clar că un retailer nu poate supraviețui doar 
prin prezența fizică. Aceia care nu dețin canale online 
sau servicii de livrare se vor lupta pentru supraviețuire 
în perioada următoare.
Pe de altă parte, pandemia de COVID-19 îi va forța pe 
retaileri să regândească complexitatea lanțului valoric, 
scriu analiștii KPMG. Astfel, nu mai este suficient să 

existe rezultate în cadrul procesului de vânzare, aces-
tea trebuie să apară și pe zonele de fulfillment, livrări, 
analizele de date sau automatizarea proceselor. O 
importanță deosebită are aici e-commerce-ul, pentru că 
magazinele online s-au transformat în această perioadă 
în adevărate mall-uri.
Autorii studiului vorbesc despre trei opțiuni pe care 
retailerii le au în acest moment: tranziția către un model 
de business de tip platformă, intrarea într-un parteneri-
at cu o platformă deja existentă sau păstrarea mode-
lului actual de business. Prima variantă nu este însă 
la îndemâna oricărei companii, presupunând costuri 
extrem de mari, în vreme ce ultima poate fi considerată 
un pariu riscant.
În România, parteneriatele par să fi fost preferate de 
multe companii, exemple în acest sens fiind retaile-
rii Auchan (livrări prin Lola Market și Poșta Română), 

Tendințe
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Kaufland (livrări prin Glovo), Mega Image (livrări 
prin Tazz by eMAG) sau Carrefour, care a livrat prin 
platforma Bringo, pe care o și controlează.

Valorile unei companii vor deveni factori 
determinanți

Încă de la debutul pandemiei, atât autoritățile, cât 
și mediul de business au transmis că oamenii vor 
fi mai importanți decât profitul în această peri-
oadă. În contextul actual, a devenit repede clar că 
brandurile aveau să fie judecate în funcție de ac-
țiunile și scopul lor. Acest trend se manifesta deja, 
fiind practic amplificat de criza sanitară. Citând 
un studiu realizat de Edelman la finalul lui 2018, 
analiștii KPMG arată că, la nivel global, doi din trei 
consumatori decideau să cumpere sau să ignore 
un brand doar în funcție de poziția adoptată vizavi 
de o problemă socială sau politică.
Astfel, pandemia de COVID-19 a confirmat do-
rința consumatorilor ca afacerile să susțină mai 
mult decât produsele pe care le comercializează. 
Consumatorii se așteaptă ca retailerii să respecte 
aceleași valori morale pe care le respectă și ei.
Prin urmare, analiștii KPMG consideră că una 
dintre tendințele de anul acesta va fi transparenti-
zarea afacerilor. Se va pune accentul pe eforturile 
depuse în vederea susținerii societății, iar demer-
surile care vizează susținerea consumatorilor și a 
angajaților vor genera brand loyalty. În fine, dacă 
și în trecut consumatorii așteptau mai mult de la 
companii decât simple promisiuni, situația curentă 
va duce la o acutizare a acestei tendințe. Iar retai-
lerii vor răspunde prin transformarea principiilor 
și a valorilor în factori determinanți atunci când 
vine vorba de luarea unei decizii. Câștigători, scriu 
consultanții KPMG, vor fi retailerii care vor profita 
de această perioadă critică pentru a transforma 
promisiunile în acțiuni concrete.

Regândirea costurilor și investiții  
în tehnologie

Retailul operează de mulți ani cu marje reduse, un 
exemplu în acest sens fiind Marea Britanie, unde 
marja de profit a scăzut de la 4% în 2013 la 2,5% în 
2019. În prezent însă toate costurile sunt analizate 
de mai multe ori, iar lichiditățile sunt protejate 
în mod agresiv, arată analiștii KPMG. Majoritatea 
retailerilor înțeleg că formele convenționale de re-
ducere a costurilor nu mai sunt suficiente. Pentru 
readucerea businessului la profitabilitate trebuie 
găsite noi metode de economisire.
În prima fază este însă nevoie de investiții, iar 
acestea vor viza, cel mai probabil, îmbunătăți-
rea activelor deja deținute. Prin urmare, este de 
așteptat să vedem sume destinate segmentelor de 

supply chain sau managementul inventarului, unde 
soluțiile tehnologice pot aduce o eficiență crescută. 
De asemenea, retailerii ar urma să facă investiții 
semnificative în zona analizelor de date, pentru a 
determina performanțele fiecărui magazin și chiar 
a angajaților, informații extrem de utile în procesul 
decizional. Având în vedere schimbările importante 
în obiceiurile de consum, datele culese anterior tre-
buie revizuite, iar unitățile care înregistrau rezultate 
bune în trecut ar putea avea o evoluție neașteptată.
O altă tendință prezentată de KPMG se referă la 
angajați, și anume modul în care aceștia vor primi 
noi sarcini, trecând de la rolurile bine definite, 
spre exemplu de realimentare a rafturilor, la unele 
complexe, de ambasadori ai brandului în fața celor 
care vizitează magazinele. Și locurile de muncă din 
back-office ar putea fi regândite, pe măsură ce 
sistemul de lucru la distanță devine acceptat de 
companii și angajați în aceeași măsură.

Transformarea relației cu consumatorul

În ultimii ani, consumatorii erau obișnuiți cu o 
varietate impresionantă de produse, disponibile fie 
în magazinele fizice, fie la câteva clickuri distanță. 
Pandemia de COVID-19 i-a determinat însă pe retai-
leri să se concentreze asupra asigurării produselor 
esențiale, oferind astfel un sentiment de siguranță 
în contextul unei perioade atipice, cu mai multe vâr-
furi de cerere. În perioada următoare, cred analiștii 
KPMG, vor avea de câștigat fie retailerii care oferă o 
selecție limitată de produse, care să asigure însă tot 
necesarul, fie cei care au o foarte mare varietate de 
produse. Cei aflați între aceste două categorii, din 
punctul de vedere al sortimentației, vor putea cu 
greu să facă față cerințelor consumatorilor.
Este, de asemenea, de așteptat ca managerii din 
retail să orienteze investițiile către trei dome-
nii-cheie: fidelizarea clienților, colectarea datelor 
și tehnologii care să înlesnească experiența de 
shopping. În ceea ce privește programele de fide-
lizare, analiștii KPMG spun că retailerii ar trebui să 
se îndepărteze de la sistemul tradițional, bazat pe 
puncte, și să creeze unul de recompense care să 
genereze o cât mai mare interacțiune cu clientul, 
păstrându-l pe acesta aproape.
În concluzie, pe lângă modificarea anumitor obice-
iuri de consum, perioada recentă a dus și la acce-
lerarea unor trenduri care se manifestau deja pe 
piață, fără însă a influența masiv, până azi, indus-
tria de retail. Dincolo de numeroasele provocări și 
mai ales factorul de "necunoscut", începutul anului 
a adus și oportunități, de care unii retaileri vor pro-
fita din plin. Pe de altă parte, consumatorii vor avea 
mai multă putere și noi standarde atunci când aleg 
un retailer, iar acest lucru va cere mai mult efort și 
o mai mare transparență din partea companiilor. ç

Investiții ale 
retailerilor în 
soluții bazate pe IA 
(inteligență artificială, 
2022, global)
Sursa: Juniper Research

7,3 mld. 
dolari

Economiile generate 
de soluțiile bazate pe 
IA (2022, global)
Sursa: Capgemini, 
Building the Retail 
Superstar

340 mld. 
dolari
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Piața globală a berii, pierderi estimate  
la peste 55 mld. $ 

Piața berii va avea nevoie de doi ani 
pentru a-și reveni în urma pande-
miei și pentru a atinge cifre similare 
cu cele din 2019, spun analiștii. Și în 
aceste condiții, estimările pentru 
2022 sunt mai puțin pesimiste decât 
în urmă cu o lună. Potrivit estimă-
rilor Global Data, în 2022 această 
industrie va ajunge la o valoare cu-
mulată de 630,4 mld. dolari, cu 55,4 
mld. dolari sub nivelul prognozelor 
inițiale. Pierderile sunt puse pe 
seama pandemiei și a modificărilor 
comportamentelor de consum și cel 
mai mare impact vine din HoReCa. 
Deși încrederea consumatorilor 

revine la cote normale, potrivit 
datelor Global Data, consumul de 
bere și cidru s-a mutat mai mult 
acasă decât la terase și Pub-uri. 
43% dintre respondenți încă se 
așteaptă ca situația să se înrăută-
țească în lunile următoare în țările 
lor de origine. 

Știri externe

Lidl vrea reducerea 
emisiilor de carbon

Lidl Belgia va trimite experți în 
climatologie furnizorilor săi, ca 
parte a planului de a-și reduce 
amprenta de carbon cu 30% în 
următorii 10 ani. Discounterul 
german susține că progresul în 
acest sens este unul semnificativ, 
ca urmare a investițiilor făcute 
pe zonele de transport și clădiri, 
acestea fiind mai sustenabile de-
cât în trecut. Potrivit RetailDetail, 
93% din emisiile de carbon ale 
Lidl sunt generate în afara com-
paniei, la furnizori. Experții vor 
vizita cei mai importanți furnizori 
pentru a le sugera diverse măsuri 
concrete care să ducă la reduce-
rea amprentei de carbon. Acestea 
vor avea și alte efecte benefice, 
precum reducerea facturilor la 
utilități. 

Comerțul global, 
scădere de cel puțin 
13% în 2020

Unilever investește 
112 mil. $ în China

Comerțul internațional de mărfuri a 
scăzut până la un nivel record în primele 
luni ale acestui an din cauza pandemiei 
de Covid-19, însă nu s-a ajuns la cele mai pesimiste estimări 
ale analiștilor, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a 
Comerțului citat de Reuters. Inițial, estimările inițiale indicau 
o scădere de 18,5% față de anul trecut, însă reacția rapidă a 
guvernelor privind atât măsurile de limitare a infectărilor, cât 
și susținerea economiei au făcut ca în primul trimestru volumul 
comerțului cu mărfuri să scadă cu doar 3%. Potrivit raportu-
lui realizat în luna aprilie, comerțul internațional va scădea în 
acest an cu un procent cuprins între 13% și 32%. Însă, dacă de la 
jumătatea acestui an comerțul ar crește cu 2,5% pe trimestru, 
prognoza mai optimistă ar putea fi respectată. 

Fabrica din Taicang, în care 
Unilever produce înghețată, a fost 
extinsă în urma unei investiții 
care s-a ridicat la 112 milioane 
de dolari. Potrivit informațiilor 
FoodBev Media, noile instalații 
vor fi complet operaționale la 
începutul anului 2022. 
Extinderea fabricii se face pe o 
suprafață totală de 66.000 de 
metri pătrați. În aceste condiții, 
producția anuală va ajunge la 
150.000 de tone de înghețată. În 
urma acestei investiții, Unilever 
vrea să transforme fabrica din 
Taicang într-un hub de producție 
regional. 

Google și Carrefour lansează serviciul 
de shopping bazat pe comenzi vocale
Carrefour și Google au lansat în Franța un serviciu de shopping bazat pe 
comenzi vocale, care funcționează prin intermediul platformei Google 
Assistant. Practic, prin asocierea contului Google cu cel deținut pe site-ul 
retailerului francez, utilizatorii vor putea crea o listă de cumpărături fie pro-
nunțând cuvinte comune, precum lapte sau zahăr, fie prin numirea unui pro-
dus sau brand preferat. Asistentul Google, conectat la inventarul electronic 
al Carrefour, va transforma apoi lista într-un coș de cumpărături cu acele 
produse disponibile. Preferințele clientului față de branduri sau variante de 
produse se vor regăsi în următoarele sesiuni de cumpărături. 
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PepsiCo extinde 
afacerile în Egipt

Cel mai mare 
Delhaize, deschis 
la LuxemburgPepsiCo a anunțat planurile de inves-

tiții pentru piața din Egipt și, potrivit 
acestora, extinderea businessului 
în acest an este estimată la 100 de 
milioane de dolari. De altfel, această investiție face parte din 
angajamentul PepsiCo de a injecta 515 milioane de dolari pe 
piața egipteană din 2018 până în 2021. Compania intenționează 
să extindă liniile de producție a două dintre filialele sale, Pepsi 
Cola Egipt și Chipsy. Mai mult, PepsiCo anunță că va investi și în 
tehnologie, dezvoltare durabilă, dar și proiecte de dezvoltare 
comunitară. Pentru anul trecut, PepsiCo a raportat venituri nete 
de peste 67 de miliarde de dolari, în creștere cu 3,9% față de 
rezultatele din 2018. Totodată, profitul operațional a marcat un 
avans de 2%, până la 10,29 miliarde de dolari, după rezultatele 
bune din Europa și din America Latină. Pentru 2020, compania 
estimează o creștere a veniturilor organice cu 4%.

Delhaize a inaugurat la Schmiede, 
Luxemburg cel mai mare magazin 
al său, cu o suprafață de vânzare 
de 3.450 mp. Compania a operat 
și câteva schimbări față de planul 
obișnuit al unui magazin, una 
dintre acestea fiind ruta parcursă 
de shopperi.
Spre exemplu, dacă într-o unitate 
normală Delhaize prima zonă întâl-
nită este cea de fructe și legume 
proaspete, în cea din Schmiede cli-
enții au opțiunea unei „rute scurte” 
în cazul în care dispun de foarte 
puțin timp. 

Aldi menține până în septembrie termenele 
scurte de plată către furnizori
În contextul pandemiei de Covid-19 și noilor condiții de piață care pun presi-
une pe sistemul de aprovizionare, retailerii mențin pe termen lung deciziile 
luate în luna martie. Aldi anunță că va menține „cel puțin până în septem-
brie” măsura care presupune plata imediată a furnizorilor pentru a evita un 
blocaj de ordin financiar în rândul acestora. Este vorba însă doar despre 
furnizorii care au o cifră de afaceri mai mică de un milion de lire sterline. 
Potrivit datelor The Grocer, în aceste condiții se încadrează peste o mie de 
furnizori ai discounterului. La începutul pandemiei, Morrisons a fost primul 
retailer care a anunțat că va scurta termenele de plată către furnizori, deci-
zie care care, de asemenea, va fi menținută până în septembrie. 

Tesco vinde 
operațiunile din 
Polonia

Retailerul britanic Tesco pără-
sește Polonia, businessul fiind 
achiziționat de grupul danez 
Salling pentru suma de 202 mil. 
€. Tranzacția include 301 ma-
gazine și două centre logistice. 
Retragerea celui mai mare retai-
ler britanic de pe piața poloneză 
este a treia mișcare de acest 
tip din ultimele luni, după ce în 
martie Tesco a renunțat la afa-
cerile din Thailanda și Malaezia, 
ca partea a planului de reducere 
a operațiunilor internaționale. 
Oficialii companiei au declarat 
că se vor concentra pe magazi-
nele pe care retailerul le deține 
în Cehia, Ungaria și Slovacia. 
La începutul anului, Tesco avea 
6.707 magazine și vânzări de 56,5 
mld. lire sterline.

Carrefour extinde businessul în Taiwan
În urma unei tranzacții evaluate la 
97 de milioane de dolari, retailerul 
francez a preluat 224 de magazine 
de proximitate în Taiwan de la gru-
pul Dairy Farm. 
Operațiunea presupune preluarea a 
199 de magazine Wellcome, formate 
cu o suprafață medie de vânzare de 
420 de metri pătrați, 25 de locații 
Jasons cu spații medii de vânzare 
de 820 de metri pătrați fiecare, 
și, totodată, un depozit, potrivit 
comunicatul Carrefour citat de ESM 
Magazine. Conducerea grupului 
francez susține că în urma acestei 
fuziuni, atât clienții cât și membrii 
echipei vor beneficia de experien-
ța Carrefour, dar și de prețurile și 
serviciile consacrate grupului.

Retailerul francez susține că vrea 
să transforme locațiile Wellcome în 
Market într-un an de la parafarea 
tranzacției. În cazul magazinelor 
Jasons, acestea ar urma să fie 
rebranduite sub numele Carrefour. 
Potrivit Reuters, după această fuzi-
une, Carrefour va urca pe locul doi 
în topul magazinelor de proximitate 
din Taiwan, după liderul PX Mart. 
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Cariera Oanei Bejan a început în anul 2000 
în retail, ca buyer în cadrul companiei 
Carrefour România. Mărturisește că a fost o 
școală foarte „abruptă” și o perioadă în care 
a învățat mult de la furnizori și de la colegi, 

iar lucrul care o bucura cel mai mult era feedbackul 
pozitiv de la clienții magazinelor. 
„Am învățat că retailul muncește pentru clienți”, spune 
Oana Bejan, adăugând că a dezvoltat de atunci cultul cli-
entului, iar acest lucru a ajutat-o în etapa următoare, în 
vânzări, având avantajul de a avea experiență în achiziții. 
A recuperat rapid diferențele față de colegii ei și a învă-
țat să privească lucrurile din mai multe perspective: „A 
consumatorului, cu care nu intrasem în contact direct, a 
consumatorului din punctul de vedere al brandului, a cli-
entului, retailerului și furnizorului. Mi-am dat seama că 
sunt foarte mulți stakeholderi de care trebuie să ții cont 
când lucrezi în vânzări. Am învățat că toată pasiunea și 
autenticitatea, care se regăsesc în valorile mele, dacă 
sunt însoțite de o direcție clară, mă vor ajuta să găsesc 
o cale să ajung la destinație”, își amintește managerul.
Trecerea de la Senior Buyer la Carrefour la poziția de 

Senior Key Account Manager la Coca-Cola a fost una na-
turală, o conjunctură interesantă oferindu-i posibilitatea 
să descopere că bazele comerțului sunt aceleași. După 
ce a învățat să se adapteze la viteza din retail și-a îmbo-
gățit experiența cu abilitatea de a pune laolaltă povești 
și argumente pentru cei patru stakeholderi importanți: 
consumatorul, shopperul, retailerul și producătorul. Deși 
vânzările presupun altă problematică față de achiziții, 
obiectivul principal este același: satisfacția clientului. 
Oana Bejan povestește că după cinci ani în Coca-Cola și-a 
dorit să înțeleagă mai bine comportamentul oamenilor la 
cumpărături, iar în acest sens poziția de Trade Marketing 
Manager în cadrul Danone România era una ideală. 
„Mi-am dorit trade marketing pentru că implică o com-
ponentă de gândire strategică. Mă interesa să înțeleg 
cum cumpără oamenii. Și am ocazia, lucrând pentru un 
lider de categorie, să înțeleg care sunt motivațiile care 
stau la baza consumului de iaurt și care sunt diferențele 
între momentele de consum din timpul zilei (mic dejun, 
gustare etc). Atunci când înțelegi toate piesele din puzz-
le construiești altfel propunerile către clienți”, detaliază 
Oana Bejan.

Profil de manager

Pentru Oana Bejan, industria de FMCG are un dinamism particular care poate 
da dependență, o adrenalină care nu se găsește în multe industrii și care expune 
oamenii la situații noi în fiecare zi. În poziția actuală, aceea de National Field Sales 
& Impulse Channels Manager în cadrul Danone România, pe care o ocupă din luna 
ianuarie a acestui an, ea apreciază cel mai mult spiritul antreprenorial din companie 
și își dorește să găsească soluții care să simplifice complexitatea. De Fulvia Meiroșu.

„Mă regăsesc în viteza cu care 
funcționează această industrie”
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„Fac ceea ce îmi place și 
mă regăsesc în ceea ce 
fac. Am parcurs etape 
care m-au ajutat să cresc 
progresiv, dar în același 
timp am și muncit foarte 
mult, însă am avut noroc 
de organizații și oameni de 
foarte bună calitate”.

În cadrul Danone, managerul a parcurs etape importante. 
Ca Trade Marketing Manager a interacționat cu brandul și a 
înțeles consumatorul. S-a întors apoi la prima dragoste și a 
preluat echipa de key accounts ca Modern Trade Manager. 
În această poziție, beneficiind de funcțiuni conexe care în 
Danone gravitează în jurul a ceea ce se numește „Customer 
First”, a coordonat proiecte de category management cu 
retailerii și a dus relația cu key accounts la alt nivel. 
„Nu mi-am propus niciodată să fac mișcări oportuniste”, 
afirmă Oana Bejan, menționând că în cei 18 ani de carieră 
în retail&FMCG, cele mai importante lecții învățate sunt 
legate de echipă. „Prima lecție ar fi că este foarte util să 
te bazezi pe experiența celor cu care lucrezi. A doua, că a 
lucra în echipă îți oferă satisfacții incredibile. A treia, că 
putem să învățăm și din eșecuri. Nu în ultimul rând, am 
învățat să mă bucur de succesele mărunte, pentru că la 
viteza pe care o are industria de FMCG, este important să 
te oprești să sărbătorești orice victorie”, susține ea. 

Oamenii de vânzări au un motor care  
se turează singur

Rolul ei actual, pe care și l-a dorit foarte mult, este să 
coordoneze echipa de teren din departamentul de vân-
zări al Danone, echipă responsabilă de toată execuția 
strategiei Danone pentru piața din România și pentru 
toate canalele comerciale. Managerul coordonează 80 de 
persoane, împărțite în patru echipe regionale. Ambiția 
sa, ținând cont că shopperul de la Baia Mare are alt 
comportament decât cel de la Craiova, este să valorifice 
aceste specificități locale. Pe o piață matură cum este 
piața locală de lactate, detaliile fac diferența și pornind 
de la astfel de detalii echipa de vânzări poate descoperi 
oportunități noi. De asemenea, Oana Bejan este respon-
sabilă de strategia pentru canalul de proximitate și de 
relația cu distribuitorii, marea sa provocare fiind de a 
găsi soluții prin care să simplifice complexitatea.
„O zi de lucru arată nebună”, spune Oana Bejan zâmbind, 
mai ales în contextul actual, când multe departamente 
lucrează de acasă, iar comunicarea între acestea este 
îngreunată. Pe perioada pandemiei prioritatea princi-
pală a companiei este sănătatea oamenilor, angajații 
de pe teren având un program de lucru redus, pentru 
a se simți în siguranță. Planul inițial, care prevedea ca 
în primele luni din acest an managerul să viziteze toate 
regiunile și împreună cu echipele locale să construiască 
relații cu distribuitorii, nu a putut fi respectat. Așa că în 
prezent obiectivul principal al managerului este ca până 
la sfârșitul lunii august să implementeze acest plan.
Calitățile pe care le apreciază cel mai mult la oamenii 
din echipa ei sunt agilitatea, modul în care reușesc să se 
adapteze la situații noi și autenticitatea. „Industria ne 
forțează să luăm decizii rapid și oamenii cu care facem 
performanță au o agilitate care le permite să se adap-
teze în mod natural și să găsească soluții. Capacitatea 
de reacție rapidă este foarte importantă când lucrezi 
pentru un lider de categorie. Eu relaționez foarte bine 

cu oamenii care își exprimă deschis opiniile, care aduc 
argumente și care ne ajută pe toți să vedem o situație 
din mai multe perspective”, detaliază Oana Bejan.
Cât despre motivarea echipei, ea este de părere că în 
general oamenii de vânzări au un motor care se turează 
singur și pun multă pasiune în ceea ce fac. Ei sunt moti-
vați de rezultate, dar și de sentimentul că organizației îi 
pasă de ei. În particular, ceea ce îi motivează pe colegii 
ei din Danone este faptul că modul în care se fac lucru-
rile este în permanență discutat și analizat, iar astfel se 
deschid noi perspective.
Oana Bejan se consideră un manager mai degrabă demo-
cratic, deoarece, revenind la motivarea echipei, oamenii 
de vânzări își asumă decizia împreună cu echipa, mai ales 
dacă au fost parte din procesul de luare a deciziei. 
Însă prioritățile sale pentru următoarele luni sunt legate 
de sănătatea și siguranța echipei. În ceea ce privește 
businessul, acestea sunt în linie cu strategia locală a 
companiei, care are la bază dorința de a fi prezentă cu 
produsele acolo unde sunt consumatorii. Nu în ulti-
mul rând, importante sunt produsele care diferențiază 
Danone, cum ar fi inovațiile și produsele pe bază de 
plante (Alpro), care înregistrează creșteri semnificative 
pe toate canalele. „Marea provocare este adaptarea 
planurilor de business la noile tendințe și la noua rea-
litate din piață. Anul acesta a început cu o confirmare a 
trendului de valorizare. Post Covid este de analizat dacă 
trendul se menține sau crește preferința pentru produ-
sele mainstream și pachetele promoționale. Trendul de 
produse on-the-go este afectat acum, iar la polul opus 
se deschide perspectiva incredibilă a comerțului online. 
Vom vedea ce se consolidează până la finalul anului”, 
explică Oana Bejan, detaliind că perioada pe care o 
traversează industria de FMCG se caracterizează printr-o 
lipsă de predictibilitate. 
Singurul plan al managerului pe termen lung este să se 
regăsească în ceea ce face. Și-a dorit foarte mult poziția 
pe care o ocupă în Danone și mărturisește că are un 
nivel de motivație incredibil. În timpul liber joacă fotbal 
cu băieții săi, citește, grădinărește, căutând echilibru în 
tot ce se întâmplă. Și de cele mai multe ori, are norocul 
să îl găsească. ç

Profil
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Produse noi

Produs nou în gama 
Mizo Coffee Selection

Gamă nouă de detergenți Persil
Persil își consolidează portofoliul cu o nouă gamă de de-
tergenți, cu acțiune împotriva mirosurilor neplăcute. Noile 
variante Persil combat o largă varietate de mirosuri dato-
rită noii tehnologii de neutralizare. Prin această inovație, 
chiar și cele mai intense și persistente mirosuri dezagrea-
bile sunt neutralizate în timpul spălării, oferind hainelor o 
prospețime de lungă durată în timpul purtării. Noul Persil 
împotriva mirosurilor neplăcute este acum disponibil în 
următoarele variante: Persil Gel Universal și Persil Gel 
Color (18 spălări, 36 spălări, 54 spălări), Persil Discs 4in1 (11 
capsule, 22 capsule). 

Distribuitor: Henkel România S.R.L.; 
Adresă: Strada Ioniță Vornicul, nr. 1-7, sector 2, București; 
Tel.: 021 203 26 00.

Sole Mizo România își 
extinde portofoliul de 
produse cu specialitatea 
de cafea Cold Brew. 
Acesta este primul sor-
timent din gamă fabricat 
utilizând o tehnologie 
nouă, de preparare la 
rece. Cafeaua proaspă-
tă este infuzată în apă 
rece sau la temperatura 
camerei timp de 10-12 ore 
și apoi filtrată, proces care pune 
în evidență arome complet diferite 
și plăcute. Cafeaua își păstrează 
toate proprietățile valoroase, iar 
conținutul de cafeină este mai ac-
centuat. Cold Brew este un produs 
care se păstrează la rece.
Logistică: ambalaj Tetra Pak,  
330 ml
Producător: Sole Mizo SA Ungaria
Distribuitor: Sole Mizo România SRL;
Tel.: 0256 380 740; Fax: 0256 380 741;
Contact: www.solemizo.ro.

Geluri de duș Fresh Blends de la Nivea
Disponibile în trei variante, gelurile de duș NIVEA 
Fresh Blends au grijă de piele lăsând-o suplă, fină 
la atingere și catifelată. Noua gamă de geluri de duș 
are grijă și de mediul înconjurător, datorită formulei 
biodegradabile în proporție de 98% și ingrediente-
lor derivate natural. Combinația armonioasă dintre 
ingredientele inspirate de natură, extractele delicioa-
se din fructe și laptele vegetal răsfață total simțurile 
cu arome extra-fresh. Compania germană Beiersdorf 
este prezentă pe piața din România încă din 1999, 
având în portofoliu branduri precum Nivea și Eucerin.

Logistică: 300ml.; 
Preț recomandat de vânzare: 17,7 lei (TVA inclus); 
Producător și distribuitor: Beiersdorf România; 
Adresă: Calea Șerban Vodă 133, corp C, et 2; Tel.: 021 2070000.

Zahăr Diamant, gamă 
extinsă Coffee Sugar
Diamant Coffee 
Sugar este un 
zahăr farin candel 
brun, obținut din 
sfeclă de zahăr, cu 
putere de îndul-
cire moderată. 
Datorită notelor 
delicate de caramel și cereale fine, 
aduce un plus de gust pentru orice 
specialitate de cafea. Însă nota fină 
de caramel face din Diamant Coffee 
Sugar completarea ideală pentru 
Espresso, Cappuccino sau Latte 
Macchiato. Zahărul este disponibil 
în două forme de prezentare: zahăr 
candel brun farin în pungă de 500 g 
și zahăr candel brun cubic în cutie 
de 350 g.
Logistică: pungă 500 g, cutie 350 g, 
tăviță 12 x 0,50 kg și 10 x 0,35 kg;
Distribuitor: Pfeifer & Langen 
România S.R.L.; 
Adresă: Calea Sântandrei, nr. 39, 
Oradea, jud. Bihor; 
Tel.: 0371 536 163; Fax: 0371 606 904;
Contact:  
ro-marketing@pfeifer-langen.com.
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JDE relansează gama Nova Brasilia
Jacobs Douwe Egberts, liderul pieței locale de 
cafea, a relansat începând cu luna iulie gama de 
cafea prăjită și măcinată Nova Brasilia, într-un 
ambalaj nou și modern. Cu o istorie de aproa-
pe 20 de ani pe piața locală, gama are acum o 
rețetă îmbunătățită și un portfoliu care acope-
ră cele mai importante formate din categoria 
de cafea prăjită și măcinată. Noua gamă Nova 
Brasilia Crema constă în trei SKU-uri de 90g, 

225g și 450g, ce combină boabe de cafea de calitate, alese cu grijă și prăjite 
și măcinate cu maiestrie, pentru a oferi tuturor consumatorilor de cafea un 
produs cu gust intens și cremă bogată, la un preț accesibil.
Promovare: in-store, marile rețele de magazine, cât și în comerțul tradițional 
(insule, plasări secundare, standuri pentru micile magazine și semnalizare la raft); 
Logistică: 90g / 16 pachete per bax, 225g / 12 pachete per bax, 450g / 12 
pachete per bax.; 
Preț recomandat de vânzare: 2.59lei – 90g, 6.29 lei – 225g, 12 lei – 450g; 
Producător și distribuitor: Jacobs Douwe Egberts;
Adresă: Calea Floreasca 169A, Cladirea A, etaj 1; 
Tel.: 021 380 85 95. 
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