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Editorial

CSR-ul în pandemie

Paradoxal, pandemia reprezintă 
o oportunitate pentru companii 
de a-și regândi strategiile de 
CSR, transformându-le în soluții 
autentice pentru rezolvarea 

problemelor sociale sau de mediu încon-
jurător. O politică de CSR autentică va 
construi o relație mult mai solidă cu clienții, 
care, în aceste luni, au mari speranțe de la 
companiile aflate în poziții de lider de piață. 
Este cumva normal pentru consumatori să 
se aștepte ca principalii retaileri din FMCG 
să includă printre temele din agendă „food 
waste”, mai exact să acționeze împotriva 
risipei alimentelor și să întreprindă de-
mersuri concrete în acest sens. Iubitorilor 
de băuturi răcoritoare li se pare natural 
ca brandul lor favorit, cu notorietate și 
campanii publicitare la nivel global, să fie 
preocupat de schimbările climatice, de re-
ciclarea plasticului și reducerea amprentei 
de carbon și mai ales, să prezinte inițiative 
clare în acest sens. O acțiune valorează cât 
o mie de campanii publicitare în vreme de 
criză profundă, iar companiile care sunt cu 
adevărat  apropiate de comunitatea din 
care fac parte vor reuși să câștige rapid 
fidelitatea acesteia.
Pandemia va impulsiona pe termen lung 
întregul sector de CSR și sustenabilitate, 
în contextul în care tot mai mulți jucători 
din retail și FMCG vor conștientiza cât de 
important este echilibrul delicat între un 
business profitabil și o relație armoni-
oasă cu stakeholderii. Întrebarea la care 
multinaționalele caută un răspuns nu este 
dacă să investească în CSR sau nu, ci mai 
degrabă ce strategie de CSR să adopte, 
astfel încât să își atingă țintele economice, 
dar în același timp să ofere soluții viabile 
la probleme globale, devenind cu adevărat 
responsabile din punct de vedere social. 
Conform studiilor realizate de Ipsos, 
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 în 
același timp genera venituri. În plus, 7 din 
10 români declară că încearcă să cumpe-
re produse ale mărcilor care acționează 
responsabil, chiar dacă asta înseamnă să 
plătească mai mult.
Așadar, începând cu acest număr, 
Progresiv inaugurează secțiunea de CSR & 
Sustenabilitate. De la teme precum food 
waste, eficiență energetică, trasabilitatea 
produselor, și până la reciclare, reducerea 
amprentei de carbon, economia circulară, 
secțiunea noastră va acoperi toate subiec-
tele importante din domeniu, împreună cu 
cei mai relevanți interlocutori. ç

Pandemia va impulsiona pe ter-
men lung întregul sector de CSR 
și sustenabilitate, în contextul 
în care tot mai mulți jucători din 
retail și FMCG vor conștientiza 
cât de important este echilibrul 
delicat între un business profi-
tabil și o relație armonioasă cu 
stakeholderii.

Fulvia Meiroșu
Senior Editor
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Auchan a deschis un nou 
supermarket la Turda

Consumul de bere, 
scădere de 10%  

Vânzări în scădere 
pentru Carrefour 
România în Q2

L’Oréal extinde rețeaua de magazine 
proprii cu o premieră europeană

Interbrands investește în automatizarea 
logisticii în noul depozit din București

Auchan Retail România a inaugurat cel de-
al cincilea magazin pe format supermarket 
din rețea și a patra unitate de vânzare din 
județul Cluj. Noul magazin este primul din 
municipiul Turda și oferă o gamă formată din peste 11 mii de 
produse alimentare și nealimentare într-o suprafață de vânzare 
de 1.900 de metri pătrați. Locația dispune și de case inteligente, 
self-checkout, unde clienții își scanează și achită singuri cum-
părăturile. În cadrul noului supermarket Auchan sunt disponi-
bile și o serie de servicii suplimentare, precum plata facturilor. 
Auchan Turda se aliniază acțiunilor de sustenabilitate derulate 
de către companie, magazinul devenind și punct de colectare a 
uleiului uzat. Prin deschiderea Auchan Turda, rețeaua ajunge la 
38 de puncte de vânzare, din care 33 hipermarketuri și 5 super-
marketuri. Aceasta este completată de cele 26 de magazine de 
proximitate MyAuchan, din care 17 în stațiile Petrom prin inter-
mediul parteneriatului cu OMV Petrom și 9 stand alone.

Asociația Berarii României anun-
ță că în lunile martie – mai 2020, 
sectorul local al berii a înregistrat 
o scădere de peste 10 procente 
față de aceeași perioadă a anului 
anterior, un impact major fiind din 
industria HoReCa. Datele Asociației 
arată că, din luna martie, odată cu 
declanșarea pandemiei, s-a contu-
rat o tendință nouă printre consu-
matorii de bere, prin creșterea cu 
30% a preferinței pentru ambalaje-
le de unică folosință, în detrimen-
tul sticlei reutilizabile. Totodată, 
faptul că barurile și restaurantele 
și-au oprit activitatea timp de 2 
luni și jumătate a dus și la închide-
rea liniilor de bere la draft.

Carrefour România a raportat o scă-
dere de 2,2% a vânzărilor în prima 
jumătate a acestui an, în contextul 
pandemiei. Reducerea este pusă pe 
seama numărului mare de magazi-
ne deschise în marile centre comer-
ciale, locații redeschise treptat abia 
din luna mai. Rezultatele vin după 
un început de an cu o creștere a 
vânzărilor de 11,9% pe piața româ-
nească, ajungând astfel la valoa-
rea de 561 mil. € (inclusiv TVA). În 
intervalul aprilie – iunie, vânzările 
retailerului pe piața locală au fost 
de 540 de mil. €. La nivel de grup, 
vânzările au ajuns la 38,17 mld. € 
după prima jumătate a acestui an, 
cu 7% peste nivelul înregistrat în 
perioada similară din 2019. Profitul 
din operațiuni recurente a fost de 
718 mil. €, față de 624 de mil. €, 
suma atinsă în primul semestru  
al lui 2019. 

Interbrands Marketing & Distribution a semnat un contract de închiriere 
cu P3 Logistic Parks, pentru 24.830 de metri pătrați de spații logistice și de 
birouri în parcul P3 Bucharest A1. Interbrands este deja client al parcului 
din anul 2006 și a decis să se mute într-un depozit mai mare, care să poată 
acomoda proiectele de expansiune a operațiunilor din România ale Orbico 
Group. Cu această ocazie, Interbrands începe și implementarea unui amplu 
proiect de automatizare a logisticii în noul depozit. Potrivit companiei, tot 
procesul de automatizare va dura până în 2022 și investiția va fi de aproxi-
mativ 3 milioane de euro. 

După locațiile Kiehl’s, Atelier 
Cologne și Armani Beauty, L’Oréal 
pune pe harta magazinelor proprii 
și YSL Beauty. Este primul boutique 
monobrand Yves Saint Laurent 
din Europa, locație deschisă în 
Mall Băneasa Shopping City din 
București. Cu această inaugurare, 
L’Oréal România a bifat magazinul 
cu numărul 20 din rețea. Locația 
pune la dispoziția clienților teh-
nologia ModiFace care integrează 
componente de realitate augmen-
tată și inteligență artificială și 
pot ajuta consumatorii să aleagă 
produsele de machiaj potrivite. YSL 
Beauty face parte din portofoliul 
L’Oréal România din 2013, odată cu 

lansarea Diviziei de Produse de Lux. 
În prezent, divizia de produse de lux 
a L’Oréal România oferă consuma-
torilor 11 mărci exclusiviste. Pe piața 
locală, L'Oréal are o istorie de 22 de 
ani, fiind unul dintre cei mai impor-
tanți jucători pe piața de cosmetice 
alături de Avon și Beiersdorf. 
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Știri interne

Mega Image deschide primul 
magazin în Sibiu

Farmec, creștere de peste 7%  
în primul semestru

Mega Image anunță deschiderea primului magazin 
din Sibiu, o zonă aflată pe harta expansiunii retai-
lerului ca centru urban puternic. Primul magazin 
în format Mega Image se află în comuna Șelimbăr, 
pe strada Doamna Stanca nr. 35, și are o suprafață 
totală de 1.300 de metri pătrați. Compania anunță 
că se extinde în ritm accelerat pe piața din Sibiu, cel 
de-al doilea magazin fiind deja în curs de construc-
ție. Magazinul din Sibiu va avea o sortimentație uni-
că și axată pe producția locală. Drept urmare, unul 
dintre parteneriatele semnate de companie pentru 
noua locație este cu Bătrânu’ Sas, carmangerie care 
oferă produse create tradițional după rețete proprii.
Noul magazin include și o zonă concept Equilibrium 
Health & Wellness care oferă clienților produse 
alimentare, de îngrijire și pentru casă, ecologice și 
bio. Locația dispune de casele de marcat SelfScan 
care oferă clienților posibilitatea de a scana în mod 
individual cumpărăturile. 

Cel mai mare producător român de cosmetice a 
raportat o creștere cu peste 7% în prima jumăta-
te a acestui an față de perioada similară din 2019. 
Evoluția businessului a fost susținută de majorita-
tea canalelor de vânzare, dar cele mai bune rezul-
tate au fost înregistrate de vânzările online. Potrivit 
companiei, creșterea generată de magazinul online 
a fost de 105% în primele șase luni din 2020 față de 
aceeași perioadă a anului trecut. Valoarea medie a 
coșului de cumpărături s-a păstrat la nivelul de anul 
trecut și 42% din totalul comenzilor înregistrate au 
fost plătite cu cardul, procent dublu față de anul 
trecut. În materie de produse vândute în primul 
semestru al anului 2020, românii au optat mai 
mult pentru produse de necesitate zilnică, precum 
produsele de curățenie, dezinfectanți, săpunuri, 
dar și pentru produse de îngrijire, cele mai căutate 
fiind cremele de mâini și fiolele cu acid hialuronic. 
Categoria de produse pentru igiena locuinței a avut 
o evoluție de aproximativ 17%, comparativ cu rezul-
tatele obținute în aceeași perioadă din 2019.
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Cele mai citite știri Exclusiv online Next events

ç Exportul de etichete, în creștere 
față de 2019; 
ç Vânzările Coca-Cola își revin 
odată cu ridicarea restricțiilor; 
ç Farmec, creștere de peste 7%  
în primul semestru; 
ç Auchan deschide un nou super-
market la Turda; 
ç Parteneriat între Walmart și Yahoo 
Mail privind cumpărăturile online.

Facilități fiscale pentru compa-
niile care donează alimente
Firmele care vor dona alimentele 
aflate aproape de data expiră-
rii vor fi scutite de plata TVA. 
Concret, este despre „transferul 
alimentelor destinate consumului 
uman,(...), în situația în care aces-
ta este efectuat potrivit preve-
derilor legale privind diminuarea 
risipei alimentare.”

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

Lidl a extins rețeaua cu un 
nou magazin în Bacău

Un nou concept de retail la 
Iași: Family MarketCele 165 de produse comercializate de Inmedio, 

din categorii precum snacks, sucuri și apă, presă, 
tutun și accesorii pentru tabac, cărți și jocuri, pot 
fi comandate din secțiunea Shops a platformei 
Foodpanda. În primă etapă, serviciul de livrare prin 
Foodpanda a comenzilor Inmedio va fi disponibil 
doar în București, pentru zece locații ale lanțului 
de magazine situate în: Opera Center, Carrefour 
Feeria, Auchan Militari, Cotroceni Park, Carrefour 
Mega Mall, Cora Sun Plaza, Liberty Center, Pasaj 
Universitate, Auchan Crângași și Promenada. 
Potrivit reprezentanților Foodpanda, serviciul aco-
peră aproximativ 60% din suprafața Bucureștiului, 
iar livrarea se face pe o rază de trei kilometri în 
zona fiecărei locații Inmedio partenere. Produsele 
vor ajunge la destinație, în medie, în 30 de minu-
te de la momentul plasării comenzii în aplicație. 
Valoarea minimă a unei comenzi este de 19 lei, iar 
taxa de livrare pornește de la 0.99 lei și variază în 
funcție de distanță.

Lidl România a deschis o nouă locație în Bacău, a 
cincea din acest oraș. Noul magazin are o suprafață 
de vânzare de aproximativ 1.300 metri pătrați și dis-
pune de peste o sută de locuri de parcare. Odată cu 
deschiderea magazinului, au fost create aproximativ 
20 de noi locuri de muncă. Inaugurarea magazinului 
Lidl din Bacău continuă strategia companiei privind 
colaborarea cu producătorii locali, multe dintre 
mărcile comercializate în rețea fiind produse în 
România. Rețeaua Lidl din România a depășit 270 de 
locații și cinci centre logistice. Din cei aproximativ 
287 de mii de angajați la nivel global, pentru Lidl 
România lucrează peste 7.500.

Compania Iulius, proprietarul Iulius Mall, extinde 
businessul și în zona retailului alimentar și anunță 
un nou concept de magazin. Primul Family Market 
este în etapa de avizare și autorizare, iar lucrările 
vor demara în acest an, în funcție de finalizarea 
acestor demersuri. Este o investiție de peste 6 mili-
oane de euro, în comuna Miroslava, parte din zona 
Metropolitană a orașului Iași. 
Potrivit companiei, magazinele care vor face parte 
din rețeaua Family Market vor avea „o puternică am-
prentă distinctivă a zonelor în care sunt construite 
și se vor plia pe așteptările și necesitățile locuito-
rilor din zone rezidențiale în expansiune.” În plus, a 
fost creată și o platformă online Family Market unde 
locuitorii pot trimite sugestiile lor de servicii pe care 
și le doresc aproape de casă. Family Market, un for-
mat de retail de mici dimensiuni, va pune accentul 
pe proximitate.

2 - 3  
dec.

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

Inmedio intră pe segmentul 
de livrări prin intermediul 
Foodpanda
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investiții în remodelarea magazinelor, acțiune necesară 
pentru a ține pasul cu comerțul modern.
Unul dintre cele mai importante momente ale anului 
2019 a fost preluarea rețelei Zanfir, deținută de antre-
prenorii Lilieana și Vasile Zanfir, de către Mega Image. 
Tranzacția a inclus 10 unități comerciale din cele 12 
operate de retailerul vrâncean, și a primit acordul 
Consiliului Concurenței la începutul lunii martie 2019. 
Vorbim despre una dintre cele mai importante tranzacții 
din retailul independent, Zanfir fiind nu doar cea mai 
veche rețea de magazine din zona Vrancei și una dintre 

Un an marcat de creșteri 
pentru comerțul tradițional

Anul 2019 a continuat în aceeași notă ca cel precedent, cu excepția poate 
a unor rezultate mai sănătoase în ceea ce privește profitul. Deși comerțul 
independent pierde teren în fața rețelelor internaționale de retail, cifrele de 
afaceri ale celor mai mari jucători continuă să evolueze. Toate acestea însă 
pe fondul unui consum în plin boom, situație cu care, cel mai probabil, nu ne 
vom mai întâlni în bilanțurile din 2020. De Bogdan Angheluță.

Cota de piață a retailului independent se 
reduce de la un an la altul, iar anul trecut 
nu a făcut excepție, comerțul local repre-
zentând aproximativ 40% din total. Un lucru 
deloc surprinzător dacă ne gândim la ritmul 

de extindere al rețelelor internaționale versus cel al 
LKA, dar și la preluările sau ieșirile din piață. Cu toate 
acestea, performanțele primilor jucători din LKA rămân 
pozitive. Numărul magazinelor operate de retailerii din 
acest clasament a avansat în 2019, reflectând planurile 
de expansiune ale companiilor. Au existat și numeroase 
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Practic, o mare parte din sortimentația magazinelor 
Unicarm este asigurată din producția proprie. La nivel 
de grup, Unicarm a raportat pentru 2019 afaceri de 667,3 
milioane de lei și un profit de 12,6 milioane de lei, men-
ținându-se pe o linie aproximativ constantă față de anul 
precedent, când indicatorii financiari ai companiei au 
arătat afaceri de 664,5 milioane de lei și 20,3 milioane 
de lei profit. 
Grupul Anabella a înregistrat de asemenea un plus de 
8%, ajungând la o cifră de afaceri de 317,5 milioane lei. 
În ceea ce privește profitul, acesta a fost 13,5 milioane 
lei, un plus de 38% față de anul 2018. Este o evoluție 
pozitivă față de raportarea financiară precendentă, 
când retailerul din Râmnicu Vâlcea avea o scădere cu 
6% a profitului net. Grupul Annabella este unul integrat 
în amonte și aval, cu fermă agricolă, depozit de păs-
trare legume-fructe, fabrică de conserve, dar și 80 de 
unități comerciale.
Elan Trio, care operează magazinele Merkur, Super și C+C 
a finalizat 2019 cu o creștere a afacerilor de aproximativ 
7%, ajungând la 217 milioane lei. Profitul însă a scăzut 
cu 13% până la 3 milioane de lei; la precedenta raporta-
re financiară, Elan Trio înregistrase un plus de 389% la 

cele mai extinse din regiune, ci și a treia cea mai im-
portantă companie autohtonă, după cifra de afaceri din 
retailul local. În 2018, compania înregistrase afaceri de 
218 milioane de lei, o creștere de 16% față de anul pre-
cedent, și un profit de aproximativ 3,46 milioane de lei, 
marcând un avans de 16% față de 2017. Celelalte două 
magazine Zanfir care nu au făcut parte din tranzacția 
cu Mega Image au fost preluate de Profi. Tot Profi este 
retailerul care a achiziționat și 18 din cele 20 de magazi-
ne Maya Supermarket, o altă tranzacție complet neaș-
teptată, dacă ne gândim la poziția pe care o avea Maya 
Supermarket în peisajul local de retail.

Clasamentul în 2019, aproape neschimbat

Unicarm, companie 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 industrială 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. 

Top 15 rețele independente din România

Poziție Companie Localitate CA companie 
2019 (mil. lei)

CA rețea  
2019 (mil lei) 

Evoluție CA 
rețea 2019 vs. 
2018

Profit/
Pierdere 2019 
(mil. lei)

Evoluție profit 
/pierdere 2019 
vs. 2018

Nr. 
magazine*

1 Unicarm (Unicarm) Satu Mare 667,3 N/A 0,4% 12,6 -38% 120

2 Annabella (Annabella, 
Annabella A-Z)

Râmnicu 
Vâlcea 317,5 317,5 8% 13,5 37% 72

3 Elan-Trio (Merkur, 
Super, C+C)

Odorheiu 
Secuiesc 217,0 217,0 7% 3,0 -13% 15

4 Diana (Diana, Diana 
Gourmet)

Râmnicu 
Vâlcea 592,4 214,2 11% 7,15 26% 58

5 Danemar Company 
(Euromarket) Băbeni 150,3 150,3 11% 9,0 37% 41

6 Trans Agape Sibiu 125,1 125,1 6% 3,32 -20% 30

7 Palas (Palas, Ponderosa) Târgu Mureș 122,2 122,2 13% 15,9 26% 16

8 Paco Prod Serv (Paco 
Supermarket) Focșani 120,4 120,4 12% 0,7 -18% 14

9 Sergiana Grup 
(Sergiana) Brașov 195,0** N/A 9,5%** N/A N/A 58

10 Bertis Sf. Gheorghe 222,8 117,8 15% 4,9 35% 10

11 Ovisim Impex Botoșani 112,2 112,2 16% 6,0 24% 13

12 Dacia Alba Iulia 102,5 102,5 11% 6,0 23% 11

13 Darina Târgu Mureș 199,2 N/A 11% 18,6 16% 16

14 Barta Ati Satu Mare 118,4 N/A 1,7% 5,3 2% 17

TOTAL 3.262,3 9% 10,5%

Notă: *Număr de magazine la 31 decembrie 2019 ** Estimare pe baza creșterii medii din piață
Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, date furnizate de companii
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nivel de profit. Compania opera, la finalul anului trecut, 
un număr de 15 magazine. Rețeaua de magazine Diana a 
generat, în 2019, afaceri de 214,2 milioane lei, o majo-
rare de aproape 8% față de rezultatul din 2018. Profitul 
s-a ridicat la 7,15 milioane lei, mai mult cu 26% față de 
anul precedent; este al doilea an cu o evoluție extrem 
de bună a acestui indicator, după plusul de 47% înre-
gistrat în 2019 față de 2018. În ceea ce privește abatorul 
și fabrica de mezeluri, acestea au adus afaceri de 214,2 
milioane lei și un profit de 11,83 milioane lei. Compania 
a deschis anul trecut șase noi magazine și a remodelat 
alte două, terminând anul cu 58 de locații deschise. 
Județul Vâlcea este de altfel cel mai bine reprezentat, 
având trei jucători locali care reușesc să țină piept 
cu succes marilor lanțuri internaționale de magazine. 
Euromarket a marcat un avans de 11% al cifrei de afaceri, 
atingând pragul de 150 milioane lei. Evoluție și mai 
bună a avut profitul companiei, care a ajuns la peste 
9 milioane lei (+37%). Astfel, Euromarket a închis anul 
2019 cu 41 de supermarketuri, majoritatea în mediul 
rural, o rețetă care pare s-a dovedit una de succes. 
De altfel, pentru rețeaua vâlceană, anul 2019 a marcat 
trecerea într-o nouă etapă a businessului, prin investi-
rea a 500.000 de euro într-un nou concept de magazin, 
în care cuvântul-cheie este modernitate. Antreprenorul 
Daniel Munteanu, proprietarul companiei, a declarat că 
Râmnicu Vâlcea nu reprezintă o piață-țintă pentru com-
panie, având în vedere ceilalți doi retaileri care activea-
ză acolo, Diana și Anabella. 

Rezultate bune pentru majoritatea retailerilor

Retailerul Trans Agape din Sibiu a încheiat 2019 cu 
afaceri de 125,1 milioane lei, mai mult cu aproximativ 6% 
față de anul precedent. Profitul companiei a scăzut însă 
cu aproape 20%, până la 3,32 milioane lei. 
Palas, care operează magazinele Palas și Ponderosa, a 
reușit un avans de aproape 13% al cifrei de afaceri, până 
la valoarea de 122,2 milioane lei. Profitul a înregistrat un 
salt și mai mare, de aproximativ 26%, ratând de aproape 
valoarea de 16 milioane lei.
În cazul Bertis, afacerile la nivel de grup s-au majorat cu 
15%, ajungând la 222,8 milioane lei. Evoluția profitului 
este una spectaculoasă, de 35%, care a dus valoarea la 

4,95 milioane lei. Mai bine de jumătate din venituri (117,8 
milioane lei) au fost fost generate de magazinele grupu-
lui. Și afacerile Ovisim Impex au evoluat pozitiv, respec-
tând trendul anului trecut. Astfel, retailerul din Botoșani 
a înregistrat venituri de 112,2 milioane lei, respectiv un 
plus de 16% față de anul precedent. Profitul a depășit 
pragul de 6 milioane lei, bifând astfel un plus de 25%.
Rezultate bune a obținut anul trecut  și rețeaua de maga-
zine Paco Supermarket, operată de compania Paco Prod 
Serv. Astfel, o creștere de 12% a dus afacerile Paco la 
valoarea de 120,4 milioane lei. Retailerul a avut un profit 
de 0,76 milioane lei, în scădere cu aproximativ 18% față 
de precedenta raportare. Prezent pe piața locală de retail 
încă din 1995, Paco Supermarkets este cel mai mare co-
merciant independent din zona Vrancei, operând 15 super-
marketuri în localitățile Focșani, Jariștea, Vidra și Odobești.
Retailerul Dacia din Alba Iulia a obținut venituri de 102,5 
milioane lei în 2019, mai mult cu 11% față de anul pre-
cent. Profitul a urcat și el până la 6 milioane.
Rețeaua Darina din Târgu Mureș, care operează prin 
companiile Darina și Narida, a generat venituri de 199,2 
milioane lei și un profit de 18,6 milioane lei. Practic, 
vorbim de un avans de 11% al cifrei de afaceri, respectiv 
16% în cazul profitului. În fine, grupul Barti Ati a înregis-
trat o majorare de 1,7% a cifrei de afaceri (118,4 milioane 
lei) și un plus de 2% în ceea ce privește profitul, atin-
gând valoarea de 5,35 milioane lei.

Un an profitabil

Privind cifrele, în special cele legate de evoluția pro-
fitului, putem spune că anul 2019 a fost unul extrem 
de bun pentru comerțul independent. Performanțele 
înregistrate de majoritatea companiilor din LKA reflec-
tă creșterea consumului în general, fapt evidențiat și 
de rezultatele obținute de lanțurile internaționale de 
retail. Prima parte a anului 2020 a fost însă una ieșită 
din comun, cu variații extrem de mari care se vor re-
simți, cu siguranță, la finalul acestui an. Este interesant 
de văzut cum vor evolua lucrurile în ultimele șase luni 
ale anului, pentru că prima parte pare să fi fost foarte 
favorabilă tuturor retailerilor. Competiția dintre retaile-
rii independenți și lanțurile internaționale va continua 
și în anii ce vin, iar zonele dominate încă de comerțul 
local vor fi tot mai greu de „apărat”. Pe de altă parte, 
avantajul unor companii precum Unicarm sau Diana 
este tocmai faptul că sunt businessuri dezvoltate pe 
mai multe direcții, asigurându-se astfel un echilibru 
în ceea ce privește veniturile. Un alt element de luat 
în calcul este orientarea cumpărătorilor spre magazi-
nele de proximitate, fenomen la care marile lanțuri de 
magazine au reacționat deja, în principal pe segmentul 
de supermarketuri. În ceea ce privește expansiunea, 
orizontul unei crize financiare este un alt lucru pe care 
retailerii independenții trebuie să îl aibă în vedere; în 
astfel de situații, comportamentul consumatorilor se 
poate schimba radical. ç 
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2020, anul provocărilor pe piața locală 
de retail. Scenariile de risc adoptate de 
Penny România în contextul pandemiei

După șase luni în care retailerii au adaptat strategia de business la 
noile reguli de ordin legislativ, dar și la comportamentele de consum 
modificate de pandemie, Daniel Gross, CEO Penny România, a făcut un 
scurt bilanț și ne-a explicat care sunt scenariile de risc pentru piața 
locală. Cum păstrezi clienții aproape într-o perioadă cu restricții de 
deplasare, dar și cum dezvolți campanii de loializare într-un an atipic, 
aflăm din interviul oferit revistei Progresiv. De Simona Popa.

Spuneați recent că provocarea viitorului este 
să simplificați businessul. Cum arată lucrurile 
acum, într-un an deloc simplu pentru retail?
Această provocare este continuă, pentru că segmentul 
de discount presupune să aduci valoare pentru client 
cu un efort minim. În ceea ce privește simplificarea 
businessului va conta foarte mult digitalizarea. Și aici 
mă refer mai puțin la partea de comerț online și mai 
mult la zona de procese și interacțiune cu clientul, unde 

avem ca focus principal automatizarea proceselor. Am 
dezvoltat un card dedicat clienților, dar vom lansa și o 
aplicație prin care încercăm să interacționăm unu la unu 
cu clienții atât în privința ofertelor, dar, mult mai impor-
tant, ne interesează feedbackul lor legat de lucrurile pe 
care le putem îmbunătăți, mai exact de inovațiile cerute. 
Noi primim un input important din zona de market 
research, dar cu siguranță vom putea capitaliza mai bine 
feedbackul direct al clientului. În prezent, campaniile 
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noastre de loializare se bazează pe cardul de 
client, existând reduceri în pliant care sunt valabile 
doar în baza cardului. Încă nu facem oferte custo-
mizate, dar în momentul în care aplicația va fi gata, 
vom acoperi și această zonă.

Continuați să mizați pe un consum în 
creștere în acest an având în vedere 
contextul actual?
Începând cu luna martie, adică imediat ce a fost 
implementată starea de urgență, oamenii au venit 
mai rar la cumpărături și acesta este un com-
portament încă întâlnit. Însă chiar dacă vin mai 
rar, cumpără mai mult, așa că nu avem o scădere 
în total vânzări, din contră. În această perioadă 
ne-am menținut constant peste nivelul din 2019. 
Stocaj am observat doar în luna martie, ulterior, 
în aprilie, a fost înregistrată o scădere iar din luna 
mai piața s-a reglat pe un trend pozitiv, chiar dacă 
nu spectaculos. Avansul pe zona de food este 
relativ mic. Iar noi vorbim de food pentru că nu 
suntem 100% comparabili cu majoritatea competi-
torilor noștri, din moment ce în magazinele Penny 
nu avem o gamă prea largă de produse din zona 
non-food. Așadar, pe zona de food suntem peste 
piață și continuăm pe acest trend. Posibil să fie și 
o urmare a situației generate de pandemie, context 
în care consumatorii sunt mai chibzuiți, dar, pe de 
altă parte, noi eram pe un trend pozitiv încă de anii 
trecuți. Concret, este vorba de ultimii doi - trei ani 
în care lucrurile au mers bine pentru noi. 

În privința investițiilor, au fost menținute 
planurile inițiale?
Noi am estimat un buget de investiții de 500 de 
milioane de euro pentru deschiderile de magazine 
pe care le vizăm în următorii cinci ani. Acest buget 
include și investițiile în rețeaua existentă pentru 
că noi, aproximativ o dată la 4 - 5 ani, reamenajăm 
magazinele, refresh pe care îl facem în general 
pentru a ne adapta cerințelor din piață. Ceea ce 
remarcăm acum este că piața înregistrează creșteri 
mari pe segmentul de fresh, iar acolo sunt investiții 
importante de făcut, inclusiv în echipamente. Vrem 
să păstram un ritm constant al investițiilor până în 
2029 și să ajungem de la 400 la 600 de magazine. 
În acel moment vom adăuga și partea de extindere 
logistică. Acum pregătim al patrulea centru logistic 
în Oltenia, dar acesta face parte din strategia 
veche, care implica 400 de magazine, cifră progra-
mată pentru 2025. Cu siguranță, pentru a reuși să 
deservim 600 de magazine vom mai adăuga încă un 
depozit în orizontul de timp 2029. Evident, ne dorim 
ca depozitele să fie cât mai aproape de magazine. 
Ne ajută în privința costurilor, dar, în același timp, 
distanțele mai scurte în procesul de aprovizionare 
au un impact pozitiv și asupra mediului. 

Ați anunțat un important program de 
rebranding care, evident, implică și 
remodelarea magazinelor vechi. Ce buget 
presupune acest program?
Grupul a investit numai în 2019 peste 280 de mili-
oane de lei în modernizarea și extinderea rețelei 
de magazine. Pentru anul acesta sunt planificate 
75 de remodelări. Penny. este o evoluție strategi-
că a Penny Market în România, formată din șapte 
componente. Avem trei pe care eu le numesc „hard”: 
remodelarea magazinelor, dezvoltarea de mărci 
proprii românești și dezvoltarea rețelei. Există și trei 
componente soft, unde includem vârful strategiei 
noastre – oamenii! Focusul nostru în ultimii ani a 
fost să întărim echipele la toate nivelurile din com-
panie, de la casier până la ultima linie de manage-
ment. Investim foarte mult în oameni pentru că noi 
credem că „în viitor” retailerii care vor avea cea mai 
mare grijă de echipe vor deține un avantaj competi-
tiv important. A doua componentă soft este digitali-
zarea, iar a treia este sustenabilitatea. Aici includem 
angajații și dezvoltarea lor, partea de mediu unde 
ne concentrăm pe eficiența energetică și reducerea 
consumului. De altfel, magazinul din Otopeni este 
cea mai verde clădire din România din industria de 
retail. Tot în această zonă includem și produsele 
locale, parte din strategia private label românesc, 
dar produse locale înseamnă și parteneriatele cu 
măcelăriile, precum pâinea de la brutăriile din apro-
piere. Produse locale, atât cât permite conceptul 
de discount, înseamnă produse din România, parte 
integrată a strategiei noastre. Am început din anii 
trecuți, dar acum am extins implicarea în comunita-
te, fie că vorbim despre educație în rândul copiilor 
sau despre risipa alimentară, inclusiv implicarea și 
susținerea sistemului de sănătate. Considerăm că, 
în măsura în care putem, trebuie să fim mai aproa-
pe de comunitățile în care activăm. De altfel, mi-ar 
plăcea ca într-un viitor cât mai apropiat să devenim 
„vecini” pentru clienții noștri. Nu în ultimul rând, 
o altă componentă este platforma de comunicare 
unde, pentru prima oară, toate mediile de comuni-
care sunt congruente. Totul arată la fel, de la POS, 
la pliant, comunicare online, media, dezvoltarea 
de mărci proprii, toate sunt integrate și avem și un 
slogan care este destul de versatil. 

Mizați foarte mult pe parteneriatele locale. 
Care sunt cele mai mari provocări în relația 
cu producătorii?
Dacă până acum toată lumea vorbea despre lipsa 
asocierii dintre fermieri, ei bine, în acest domeniu  
au fost făcuți foarte mulți pași. Cu cât apar mai 
multe asociații, competiția crește treptat, iar fer-
mierii pot câștiga din volum și din posibilitatea de 
a-și finanța tehnologia. Și prin tehnologie automat 
vor deveni din ce în ce mai eficienți, implicit mai 

Cifră de afaceri  
în 2019

Investiție 2019 în 
modernizarea și 
extinderea rețelei 
de magazine

Produse locale 
din sortimentația 
disponibilă în 
magazinele Penny.

3,96 
mld. lei

280 
mil. lei

60%

Interviul lunii
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competitivi. În ceea ce ne privește pe noi cel puțin, când 
există marfă românească, cea mai mare parte a pro-
duselor pe care le achiziționăm sunt locale. Problema 
nu este în colaborarea cu fermierii, există deja sufici-
enți producători care pot livra național, iar acolo unde 
nu sunt, încercăm să îi împărțim pe centrele logistice. 
Problema cea mai mare o reprezintă lipsa spațiilor 
logistice pentru a conserva marfa pe termen lung. De 
exemplu, în cazul merelor este nevoie de  spații logis-
tice speciale pentru a păstra fructele și în afara sezo-
nului. La fel se întâmplă în cazul produselor care nu 
sunt ultra-fresh. Așadar, o problemă vine din zona de 
logistică, care este deficitară, și a doua problemă foarte 
importantă este legată de procesare. Sunt multe zone în 
țară în care nu găsim suficientă marfă procesată. Adică 

avem tomate, de exemplu, dar ce se întâmplă cu cele pe 
care piața nu le poate absorbi în zona de fresh? Și de 
multe ori vedem că producătorii, în loc să meargă spre 
creșterea de valoare adăugată pentru produsele lor, 
preferă să le vândă la prețuri derizorii. Un alt exemplu 
vine din zona de pet food, unde recent am reușit să gă-
sim un furnizor în România. Dar mâncarea umedă pentru 
animale în continuare nu este produsă local. Acestea 
sunt doar câteva exemple, ne confruntăm cu mai multe 
situații de acest fel. Procesarea reprezintă o problemă a 
pieței locale. 

Anul trecut, ponderea mărcii private în vânzări 
era sub 30%. Cum au evoluat lucrurile în acest 
an și ce proiecte majore veți implementa în 
viitorul apropiat pe acest segment? 
Targetul nostru este ca 35% din vânzările totale să fie 
marcă privată, acum procentul fiind în jur de 31 - 32%. 
Însă avem multe proiecte în această zonă, încă în dez-
voltare. În toamnă finalizăm conceptul mărcii private ro-
mânești, iar efectul acestor proiecte va fi mult mai vizi-
bil în 2021. Tot în toamnă vom relansa și Hanul Boieresc. 
Avem multe campanii în zona producției locale și, la 
nivel de strategie a companiei, așa cum vă spuneam, 
achiziționăm din România tot ceea ce putem. Ne strădu-
im să aducem cât mai multe produse locale în magazi-
nele noastre, pentru că este mai ușor și din punct de 
vedere logistic, dar și pentru că, în mod normal, pro-
dusele românești ar trebui să fie mai ieftine. În multe 
zone ale țării chiar sunt, în altele încă există nevoie de 
dezvoltare. De exemplu, producția de carne de porc nu 
acoperă cererea întotdeauna. Noi am reușit să acope-
rim 100% din cerere de pe piața locală, dar cu eforturi 
uriașe, fiind dificil să menținem această promisiune 
din moment ce nu este suficientă marfă disponibilă pe 

piață. Din punctul meu de vedere, jucătorii din zona de 
agrobusiness până la retailer ar trebui să găsească zo-
nele cu potențial și să contribuie la dezvoltarea lor. Noi 
lucrăm în această direcție cu obiectivul clar ca tot ceea 
ce putem asigura din România, să fie asigurat de aici. Nu 
va fi niciodată 100%, pentru că nu vom avea niciodată 
producție locală de banane sau somon, dar ne dorim să 
ajungem la un procent de 75%. Mă refer strict la „produs 
în România” pentru că altfel, 80% dintre furnizorii noștri 
sunt români, dar și ei, la rândul lor, sunt importatori. 
În acest moment, produsele locale reprezintă aproxi-
mativ 60% din sortimentația disponibilă în magazinele 
noastre.

Care sunt trendurile care vor avea un cuvânt de 
spus în piața de retail anul acesta?
Dacă ar fi să facem un top, trendurile importante pe pia-
ța de retail sunt fresh, local, bio - healthy, convenience. 
Pe zona de bio, cei mai mulți producători încă așteaptă 
să fie certificați, așa că vom vedea cum ne dezvoltăm, 
eventual într-o zonă hibridă. Dacă ne referim la produ-
sele healthy, oferta este mai largă. Dar produsele bio au 
un potențial semnificativ de creștere. Acum însă, în con-
textul impus de pandemie, vedem un trend nou, în zona 
de home cooking, adică alimente de bază și produse 
pentru gătit acasă. Nu știu dacă acest trend, care acum 
are o evoluție pozitivă, se va menține pe termen lung. 
De partea cealaltă, scade interesul pentru articolele de 
impuls, și ca urmare a faptului că oamenii vin mai rar  
în magazin. 

2019 a fost un an bun pentru Penny. Cum arată 
estimările pentru 2020?
Anul trecut ne-am propus o creștere double digit și am 
realizat-o. Aveam în plan să inaugurăm 20 - 25 de maga-
zine noi, am deschis 20. Dacă raportăm cât din creșterea 
de anul trecut a fost like-for-like și cât din expansiune, 
proporția este oarecum egală. Asta pentru că magazine-
le noi, de exemplu, au nevoie de o perioadă de maturi-
zare. Acum, 2020 este un an plin de provocări, principala 
fiind cea sanitară. Iar situația sanitară are repercusiuni 
economice și eu cred că vom avea 18 luni destul de 
dificile. Noi avem cinci scenarii de evoluție a situației 
economice și în funcție de acestea ajustăm businessul. 
Facem acest lucru încă din martie. Am împărțit busi-
nessul în trei componente: nice to have, o componentă 
importantă și una critică. Lucrurile nice to have sunt 
cele la care putem renunța și pe care le reluăm când si-
tuația se va îmbunătăți. În componenta importantă sunt 
lucrurile pe care le putem suspenda pe termen limitat 
fără să aibă un impact asupra clienților. În categoria 
critică intră detaliile care ar putea avea impact asupra 
businessului. Noi am făcut aceste scenarii tocmai pentru 
a nu ajunge la componenta critică, care înseamnă în 
principal oameni. Încercăm tot ceea ce putem ca să nu 
fie nevoie să facem concedieri. Niciun scenariu nu pre-
supune acest lucru. ç

În relația cu producătorii, o problemă 
vine din zona de logistică, care este 
deficitară, și a doua problemă foarte 
importantă este legată de procesare. 
Sunt multe zone în țară în care nu 
găsim suficientă marfă procesată.
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Deși tendința consumatorilor de a comanda de pe platforme online era vizibilă 
în ultimii ani, prima parte a lui 2020 a arătat că online-ul a devenit un concurent 
cât se poate de redutabil în industria de retail. Unul dintre magazinele mai noi pe 
această piață e AllFarm, o platformă care încheie parteneriate cu mici producători 
și comercializează produsele acestora. De Bogdan Angheluță.

De la online la omnichannel

la care produsul ar fi fost funcțional. Prin urmare, a 
început să caute surse de finanțare, iar acest demers l-a 
adus la Banca Transilvania. 
Prezentând proiectul celor de la bancă, feedbackul a 
fost unul pozitiv, dar i s-a sugerat că ar fi mai util să se 
concentreze pe o componentă cu o tracțiune mai rapidă 
în piață, respectiv un marketplace. Așa a luat naștere 
AllFarm, în primăvara anului 2019. În prezent, compania 
este una dintre cele trei din România sprijinite în mod 
oficial de instituția bancară. Până în prezent, această 
susținere nu a presupus și o investiție în companie.
În vara anului trecut, resursele financiare erau pe sfâr-
șite, așa că Răzvan Stoica a atras doi noi investitori în 
afacere. Cu ajutorul acestora și prin participarea la un 

Răzvan Stoica, cel care a pus bazele com-
paniei, povestește că ideea platformei 
AllFarm a venit în 2018, când a primit o ce-
rere de dezvoltare a unei soluții de trasabi-
litate pentru fermele de porci din China de 

la un partener care știa capabilitățile sale de dezvoltare 
software. „Ne-au invitat acolo să vedem dacă putem 
pune la punct o soluție de urmărire a animalului pe 
întreaga durată a vieții, până la sacrificare. Era un fel de 
pașaport electronic al animalului”, relatează fondatorul.
Întors în țară, el a încercat să dezvolte produsul pe par-
tea de hardware și software, a asigurat finanțare câteva 
luni după care a realizat că efortul financiar nu poate 
fi susținut doar de către el însuși până la momentul 
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accelerator de business, platforma a intrat în versiune 
beta în noiembrie 2019, investiția de până atunci ridi-
cându-se la 50.000 de euro.
Apoi a optat să lucreze cu o firmă de branding și design, 
pentru a avea un produs premium atât din punct de 
vedere vizual cât și din cel al interacțiunii cu publicul. 
„Am vrut să ne diferențiem de alte platforme care vând 
produse similare, am dorit încă de la început să avem 
fotografii exclusive, materiale proprii și să încercăm să 
prezentăm cât mai bine produsele pe care le comerciali-
zăm”, punctează el. 
„După lansare, am început destul de repede să conști-
entizăm provocările pe care le presupune un astfel de 
business, și anume că produsele pe care noi le vindem 
sunt perisabile, iar noi suntem axați pe zona de produse 
naturale care, neavând conservanți, au un termen scurt 
de valabilitate”, rememorează antreprenorul. În ianuarie 
2020, compania a demarat un proces de compliance, ast-
fel încât să existe o validare a produselor, cu toate certi-
ficările și autorizările sanitar-veterinare, dar și o soluție 
logistică care să poată asigura un lanț de frig neîntrerupt 
de la poarta producătorului până la clientul final.
Din punct de vedere tehnic, platforma este realizată pe o 
bază CMS (Content Management System) de WordPress, 
folosind ca modul de e-commerce U Commerce. În ceea 
ce privește plățile, acestea se realizează prin procesa-
torul Băncii Transilvania. În echipa AllFarm lucrează 14 
oameni, dintre care jumătate sunt colaboratori.
Pe platformă sunt listate în jur de 300 de SKU-uri în 
mai multe categorii: produse de băcănie, lactate și 
brânzeturi, specialități din carne sau produse conge-
late. Valoarea medie a unei comenzi este de 170 de lei 
și numărul zilnic al comenzilor variază foarte mult în 
funcție de bugetul de promovare. Vânzările pe platfor-
mă au crescut accelerat la începutul anului, mai exact 
în perioada februarie-aprilie, explicabil prin măsurile 
de izolare la domiciliu luate de autorități în acele luni. 
În ultimele două luni și jumătate, însă, numărul co-
menzilor a scăzut, iar costul de achiziție a crescut. Cu 
toate acestea, Răzvan Stoica spune că se așteaptă la o 
evoluție pozitivă odată cu venirea sezonului de toam-
nă. Pentru anul 2020, cifra de afaceri bugetată este de 
800.000 de euro. 

Provocarea logistică

„Noi am început businessul pe un model de tip cross- 
docking, care presupune să comanzi marfa de la un fur-
nizor în momentul în care primești comanda de la client. 
Asta ne ducea către termene de livrare care puteau ajun-
ge și la 9-10 zile. Clienții nu mai sunt dispuși să aștepte o 
perioadă atât de lungă de la comandă până când primesc 
produsele, așa că a trebuit să găsim soluția prin care să 
livrăm mult mai repede”, spune antreprenorul.
Una dintre  problemele principale pe care le au producă-
torii mici când încearcă să ajungă la consumatorul final 
este cea a volumului, deoarece nu există foarte multe 
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soluții de transport cu mașini frigorifice din țară, atât timp 
cât volumul e foarte mic. Mulți producători apelau – și încă 
o fac – la firmele de curierat, livrând neconform produse-
le. De multe ori, explică Stoica, produsul ajunge alterat la 
clientul final. Soluția găsită de companie a fost un parte-
neriat logistic cu un transportator și folosirea unui depozit 
în București, de unde se realizează last mile delivery. „A 
trebuit să derulăm un proces intens de educare a produ-
cătorilor, să îi învățăm cum să împacheteze; foarte mulți 
nu erau dispuși să trimită marfa decât vrac și a trebuit să 
le explicăm că pe online trebuie să ai o cantitate finită de 
produs, ambalată corespunzător”, afirmă fondatorul. 

Următorul pas: acoperire națională

În prezent sunt 45 de producători listați pe platforma 
AllFarm, dar portofoliul include în jur de 100 de produ-
cători. „Avem un proces de validare a acestora destul de 
amplu, verificăm produsele, verificăm referințele acelor 
produse, gustăm produsele, iar în ceea ce privește zona 
de producție facem poze și materiale de prezentare. 
Procesul de listare a unui nou producător e destul de 
lung, dura câteva luni iar acum am redus perioada la do-
uă-trei săptămâni. Ne abordează săptămânal producători 
care ar vrea să se listeze, dar nu ne dorim să acceptăm pe 
toată lumea”, precizează Răzvan Stoica.
Atenția companiei se îndreaptă către București-Ilfov ca 
piață-țintă, dar a început să livreze și în țară, intenționând 
să acopere toate localitățile cu peste 30.000 de locuitori. 
Există și excepții în cazul orașelor cu mai puțini locuitori, 
și anume cele deservite de drumuri naționale sau șosele 

principale. În momentul de față, produsele cumpărate 
de pe AllFarm se livrează în 24 de ore sau chiar în 60 de 
minute, prin aplicația Tazz by eMAG.

Online-ul ca punct de plecare

Marketplace-ul AllFarm a fost bazat, încă de la început, pe 
o strategie omnichannel. Astfel, susține Răzvan Stoica, va-
rianta exclusiv online nu a fost considerată sustenabilă. „Ai 
costuri de achiziție foarte mari, produsele au un preț ridicat 
iar marja pe care ți-o poți permite nu poate fi foarte mare 
și va fi «mâncată» foarte repede de costurile cu logistica, 
cele de achiziție online, reclame și așa mai departe.”
Competitivitatea într-un astfel de business vine din volu-
me, spune el. „Cu cât reușești să vinzi mai multe produse, 
cu atât ai condiții mai bune și un cost per produs mai mic, 
în special pe zona de logistică. Am creionat câteva planuri 
de dezvoltare în direcția omnichannel, care presupun 
construirea unei rețele de magazine partenere care 
revând produse din portofoliul AllFarm. Avem deja câteva 
locații deschise în București și provincie. Am început apoi 
să furnizăm materie primă pentru anumiți jucători din 
HoReCa, dar segmentul acesta e acum în așteptare. Am 
semnat și contracte corporate, care înseamnă fie oferirea 
de produse cu discount angajaților, ca beneficiu oferit de 
angajator, fie oferirea unor coșuri cu produse la diverse 
evenimente, unde am avut deja o livrare de 500 de co-
șuri”, detaliază antreprenorul strategia de viitor.
Compania se află și în procesul de dezvoltare a produ-
selor marcă proprie AllFarm, având în prezent 15 SKU-
uri. „Suntem în discuții și cu două lanțuri de retail din 
România în care vrem să listăm aceste produse. Ne dorim 
un număr mare de produse sub marcă privată, țintim 
câteva sute de SKU-uri”, încheie Răzvan Stoica. 
Piața de e-commerce este din ce în ce mai competitivă 
iar ideea de magazin „de nișă” nu prea își mai are rostul 
în contextul în care marii retaileri online adoptă strategia 
de a comercializa o gamă extrem de largă de produse. Cu 
toate acestea, magazinele care oferă produse alimentare 
și care reușesc să ofere un timp rezonabil de livrare – 
luând în calcul, desigur, că „rezonabil” înseamnă azi cu 
totul altceva decât însemna acum un sau doi – vor avea 
acces pe o piață importantă, atât din punct de vedere al 
numărului de clienți cât și al veniturilor. ç 
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Fabrica Bucuria, „prezentă” în 
centrul Bucureștiului

Într-un spațiu de puțin peste 50 de metri pătrați, la cinci minute de mers de Piața 
Victoriei din Capitală, s-a „instalat” o mică parte din istoria culinară a Republicii 
Moldova. Este vorba despre reprezentanța oficială a fabricii Bucuria în România, un 
spațiu cu sute de sortimente dintre cele mai cunoscute dulciuri. Ce investiție a 
presupus această locație și ce înseamnă să deschizi un magazin în plină pandemie, 
aflăm din interviul acordat de proprietarii reprezentanței Bucuria. De Simona Popa.

Virgil și Svetlana Țapoc, oamenii din spatele 
reprezentanței Bucuria, sunt doi medici 
stabiliți în București în 1998, care au 
cochetat cu importul de dulciuri produse 
în Republica Moldova încă din anii 2000. 

Directorul companiei, Virgil Țapoc, povestește că prima 
dată au încercat să vândă direct către consumatori în 
2001 – 2002 și a fost un eșec total. După acel moment 
au decis să ia o pauză, până în 2009, când au hotărât 
că merită să încerce din nou. Au observat că dulciurile 
Bucuria nu erau foarte cunoscute în România, cu excep-
ția zonelor vecine graniței cu Republica Moldova, cum ar 
fi Iași sau Galați. În București nu erau atât de populare, 
în Timișoara cu atât mai puțin. Cum exista potențial pe 
această nișă, au reluat planurile de import.
„Prima comandă pe care am făcut-o s-a transformat 
într-un moment amuzant pentru toată vama. Era în 2009 
și noi aduceam 300 de kilograme de produse Bucuria, 
practic un palet într-un TIR. Ne-au întrebat vameșii 
dacă acesta este «import», dar pentru noi asta însem-
na. Prima dată am vândut în zona Doraly, ulterior am 
investit inclusiv în insule amplasate în marile magazine”, 
declară Virgil Țapoc. 

De la importuri timide, la distribuție controlată 
pe teritoriul României

De la încercările timide de a vinde pe piața din România, 
afacerea s-a dezvoltat până la nivelul primei reprezen-
tanțe oficiale a fabricii Bucuria în România. Vânzările 
au crescut treptat în ultimii ani, mai puțin în acest an 
în care piața este complet diferită. Dincolo de vânzarea 
directă, soții Țapoc au în jur de o sută de parteneri la 
nivelul întregii țări, către care fac distribuție. Din cauza 
pandemiei, doar 80% dintre ei mai sunt activi, în contex-
tul în care mulți aveau puncte de vânzare în marile ma-
gazine. „Lunar, aduceam în România câte două TIR-uri cu 
produse de la fabrica Bucuria. Acum, lucrurile sunt mult 
mai temperate. Aprovizionare lunară înseamnă un TIR pe 
lună pentru reprezentanță și pentru distribuție pe piața 
locală. Și, în afară de livrările către România, fabrica 
livrează în Rusia, SUA, Canada, Israel, Turcia și Irlanda”, 
spun cei doi. De fabrica din Republica Moldova îi leagă 
o veche relație de prietenie cu unul dintre acționari. 
Întrebat de ce a vrut să deschidă acest magazin, Virgil 
Țapoc spune că și-a dorit să arate că produsele Bucuria 
sunt accesibile oricui pentru că, în anumite cazuri, 
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revânzătorii de pe piața românească practică adaosuri 
comerciale foarte mari. Așa că a decis să cumpere un 
spațiu și să pună bazele reprezentanței oficiale. „Să în-
chiriezi un spațiu, chiar și în mall, este o aventură pe care 
dacă ai trecut-o odată, nu vrei să o repeți. Așa am luat 
decizia să cumpărăm un spațiu. Am căutat destul de mult 
timp pentru că ne-am dorit să fie într-o zonă cu oameni 
activi, aglomerată din punctul de vedere al angajaților, o 
zonă cu trafic bun”, explică directorul companiei. 
Spațiul a fost cumpărat anul trecut și, după achiziție, fon-
datorii au căutat o firmă de design interior. Le-a plăcut 
foarte mult conceptul modern, deși inițial partenerii de 
la fabrica Bucuria din Republica Moldova se temeau că 
poate fi perceput ca un magazin de lux, pe care oamenii 
îl vor evita. „Era totuși vorba de o reprezentanță, trebuia 
să arate altfel. Dacă era închiriat, nu am fi făcut nicioda-
tă o investiție atât de mare”, punctează Virgil Țapoc. 
50.000 de euro, aceasta este suma la care s-au ridicat 
costurile de amenajare a spațiului de 52 de metri pătrați de 
pe șoseaua Nicolae Titulescu. În cât timp va fi amortizată 
investiția? Această întrebare încă nu are un răspuns pentru 
că proprietarii nu au vrut să facă o astfel de estimare, cu 
atât mai mult cu cât au inaugurat magazinul în plină pan-
demie. Ce știu sigur cei doi este că și-au dorit foarte mult 
ca Bucuria să aibă o reprezentanță în capitala României. 
Fabrica din Republica Moldova are în jur de 300 de SKU-uri, 
dar, când au decis ce vor să vândă pe plan local, proprieta-
rii magazinului le-au ales pe cele mai cunoscute, cele mai 
populare în rândul consumatorilor români. În locația recent 
inaugurată sunt disponibile 200 de produse unice. 
„Avem produse pe care doar noi le vindem. Este vor-
ba despre un anumit sortiment de ciocolată produsă 
în colaborare cu belgienii, produsul comun Bucuria - 
Cavendish&Harvey, fabricat în Germania. Altfel, printre 
cele mai populare produse sunt prunele și caisele în 
ciocolată, apoi cele cu alcool, adică vișine și struguri în 
ciocolată, dar și produsele care conțin cocos. Copiii sunt 
atrași de bomboanele Scufița Roșie datorită ambalajului, 
dar ei preferă și dropsurile. Căutate sunt și jeleurile dulci – 
acrișoare”, spune Svetlana Țapoc. Între produsele dispo-
nibile la raft se regăsesc și bomboane gumate produse 
în Rusia sub marcă proprie pentru Bucuria. „Pe lângă ce 

avem deja în magazin, ne dorim să aducem în România și 
vinuri georgiene. Au o calitate foarte bună și, chiar dacă 
nu au legătură cu Bucuria, ne dorim să le avem la raft. 
Avem deja vinuri din Republica Moldova, dar vrem să 
creștem oferta pentru că ne gândim și la zona de cadouri. 
Noi chiar pregătim coșuri-cadou, care conțin ciocolată, 
o sticlă de vin și alte produse”, povestește Virgil Țapoc.  
Deși magazinul a fost inaugurat într-o perioadă atipică 
pentru retail și într-o lună a concediilor cum este iulie, 
în reprezentanța Bucuria ajung zilnic în jur de 15 - 20 de 
persoane. Sunt clienți care, spre deosebire de consu-
matorii din Republica Moldova care cumpără bomboane 
la gramaj, vor mai mult să încerce noutăți și cumpără la 
bucată. „În Republica Moldova se consumă mult ceai, iar 
la ceai merge foarte bine o bomboană, în loc de zahăr 
chiar. În România se consumă mai mult cafea. Este altă 
cultură de consum”, detaliază proprietarii magazinului.
În privința bonului mediu, clienții care au trecut până 
acum pragul reprezentanței Bucuria au cheltuit cel puțin 
50 de lei pentru dulciuri. Iar cei care se întorc după pre-
feratele lor sau cei care cumpără o jucărie sau un coș, 
plătesc în medie 150 de lei la o ocazie de cumpărare. Din 
experiența celor doi pe piața locală de retail, sărbăto-
rile majore din an, Paște, Crăciun, rămân perioadele cu 
vârfuri de vânzări. 

Planuri pentru viitorul apropiat

Reprezentanța din centrul Capitalei nu este singurul 
magazin pe care cei doi îl au în plan, dar, în condițiile 
actuale de piață, spun că investiția ar fi mult prea mare 
pentru un an ca 2020. Însă planurile rămân și vizează 
alte sectoare ale Capitalei, cât și alte orașe. 
„Primul lucru pe care îl țintim este să ne facem cunoscuți 
pe piață, dar tindem spre extindere. Strict în acest moment, 
lucrăm la un magazin online, care acum este în faza de 
dezvoltare. Și un alt proiect, dar pe termen ceva mai lung, 
se referă la un sistem de franciză. Purtăm discuții cu asoci-
ații fabricii Bucuria, sunt șanse mari să realizăm acest lucru 
și eu îmi doresc un astfel de proiect pentru că ne-ar ajuta 
să menținem prețurile identice în toate locațiile”, concluzio-
nează directorul reprezentanței Bucuria din București. ç

Magazin specializat
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Natural Grocers, o afacere 
de familie care mizează  
pe bio
Tot mai multe magazine își 
adaptează oferta pentru a oferi 
consumatorilor variante bio, 
însă unele au adaptat o astfel de 
strategie încă de la momentul 
lansării. Un exemplu în acest sens 
este Natural Grocers, retailer 
american cu o vechime de 65 
de ani, care continuă să inspire 
clienților un stil de viață sănătos. 
De Bogdan Angheluță.

Margaret și Philip Isely 
au fondat lanțul 
Natural Grocers în 
1955, cu o investi-
ție de doar 200 de 

dolari. Având încredere că nutriția va 
deveni un element tot mai important 
în viața americanilor, cei doi și-au 
construit planul de afaceri în jurul 
ideii de alimentație sănătoasă. Acest 
lucru este și astăzi evident din modul 
în care magazinele Natural Grocers 
sunt gândite, oferind un spațiu gene-
ros produselor proaspete și bio. 
Natural Grocers este una dintre cele 
mai apreciate rețele de retail din SUA 
și cel mai mare lanț operat ca o afa-
cere de familie. Dincolo de varietatea 
de produse organice și respectul față 
de mediu, compania s-a evidențiat și 
prin numeroasele programe destinate 
nutriției. Astfel, este un fapt obișnuit 

ca cei care trec pragul magazinelor să 
fie consiliați în ceea ce privește ali-
mentația sănătoasă și stilul de viață 
echilibrat.
Compania a lansat la finalul lui 2018 
și marca privată Natural Grocers by 
Vitamin Cottage Inc., promovând pro-
duse alimentare naturale și organice 
premium. Sub acest brand, retailerul 
comercializează produse precum sos 
pentru paste, ulei de măsline, con-
serve, pâine, oțet de cidru de mere, 
chipsuri de tortilla, roșii în conserve, 
fasole, conserve de legume, sirop de 
arțar, cafea sau fructe congelate.

Sustenabilitatea, element-cheie 
în procesul de dezvoltare

Magazinul din Green Valley Ranch 
este al 41-lea deținut de companie 
în Colorado, Statele Unite. Lansarea, 
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Concept inovator 

programată inițial pentru martie, 
a avut loc în cea de-a doua parte a 
lunii mai. Unitatea are o suprafață 
de vânzare de 1.240 metri pătrați, 
iar consumatorii pot găsi aici nu-
meroase produse organice, pre-
cum carne provenită de la animale 
crescute în mod sustenabil, ouă 
free-range și lactate provenite de 
la animale crescute la pășune sau 
în condiții similare. Selecțiile pre-
ambalate vrac nu conțin organisme 
modificate genetic, iar standardele 
companiei de produse alimentare 
exclud uleiurile hidrogenate și cu-
lorile artificiale, aromele, îndulcito-
rii și conservanții.
În cadrul magazinului se află și biro-
ul unui nutriționist, ale cărui servicii 
sunt gratuite pentru comunitate, 
dovadă a angajamentului companiei 
față de sănătatea clienților.
Magazinul din Green Valley Ranch 
include inovații de economisire a 
energiei și materiale de construcție 
netoxice, având ca scop reducerea 
amprentei de carbon. Mai mult, 
pentru a se asigura că persoanele 
care trec pragul magazinului vor re-
cicla ambalajele, compania a sem-
nat un contract cu How2Recycle, 
start-up ce implementează sisteme 
standardizate de etichetare care 
„învață” clienții cum să depoziteze 
materialele ce pot fi reciclate.
Ideea alimentației sănătoase stă, 
fără doar și poate, la baza modului 
în care magazinul a fost amena-
jat. Rafturile cu legume și fructe 
proaspete sunt scoase în evidență, 
deasupra lor fiind afișate mesaje 
precum „Organic înseamnă fără 
GMO (organisme modificate gene-
tic)! Sunt pur și simplu fructe sau 
legume care asigură sănătatea 
ta și a planetei!” sau „La Natural 
Grocers nu există riscul ca pro-
dusele oferite să fi fost contami-
nate prin amestecarea cu unele 
convenționale.”

Un trend profitabil

Natural Grocers ar urma să atingă, 
anul acesta, o capitalizare de piață 
de 1 miliard de dolari, după ce a re-
ușit să deschidă șase noi magazine 

în ultimele trei luni ale anului 
trecut. În aceeași perioadă, vânză-
rile nete au crescut cu 3,8% până la 
valoarea de 230 milioane de dolari. 
În anul fiscal 2018-2019, cifra de 
afaceri a Natural Grocers a fost de 
903,6 milioane de dolari. În prezent, 
rețeaua numără 159 de magazine în 
20 de state americane. 
Lanțul de retail are toate premisele 
să își atingă ținta, în condițiile în 
care 20% dintre americani spun că 
au adoptat o dietă mai sănătoasă 
în timpul pandemiei decât în mod 
normal, deși au mâncat mai mult 
și au consumat cantități largi de 
produse din cămară sau din con-
gelator. Studiul Food and Health 
realizat de International Food 
Information Council a evidențiat 
faptul că obiceiurile consumatorilor 
mai tineri au fost cele mai afecta-
te de pandemie. Peste 40% dintre 
consumatorii sub 35 de ani spun 
că au avut mai multe gustări decât 
în mod normal, comparativ cu 26% 
dintre consumatorii cu vârsta de 
peste 50 de ani. De asemenea, con-
sumatorii mai tineri sunt cei care 
au mâncat mai mult și mai nesănă-
tos în perioada izolării.
Mai bine de jumătate dintre consu-
matorii care au luat parte la studiu 
au declarat că sănătatea contează 
mai mult decât în 2010. Însă atenția 
sporită asupra sănătății poate fi 
legată de un număr tot mai mare de 
persoane care apelează la diferite ti-
puri de diete. În 2020, 43% dintre con-
sumatori au urmat o dietă specifică 
sau un regim alimentar, în creștere 
de la 38% în 2019 și 36% în 2018. ç

903,6 mil. $

1.240 mp

cifra de afaceri

suprafața de vânzare
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Comerțul prin comenzi vocale folosește teh-
nologii de recunoaștere a cuvintelor pentru 
a reduce dependența clienților finali de alte 
dispozitive, așa cum ar fi un laptop sau un 
PC. Tehnologia nu este una nouă, ci datează 

încă din 1961, când inginerul IBM William C. Dersch a 
creat primul sistem de recunoaștere a discursului, numit 
Shoebox. Deși recunoștea doar 16 cuvinte și era folosit 
mai mult pentru rezolvarea unor ecuații matematice, 
Shoebox a reprezentat primul pas în lumea tehnologiilor 
bazate pe voce.
Cel mai mare avantaj al comerțului prin comenzi vo-
cale este, fără doar și poate, timpul câștigat de client. 
Dincolo de ușurința în utilizare, pe care o oferă și alte 
metode online, folosirea vocii poate reduce semni-
ficativ timpul necesar plasării unei comenzi. Este un 
lucru simplu de înțeles, dacă ne gândim cât durează să 

completăm câteva câmpuri tastând la laptop și cât ar 
dura să o facem pronunțând cuvintele respective.
Clienții Walmart pot comanda produse de băcănie prin 
simpla aprindere a telefonului și rostirea frazei „Hey 
Google, talk to Walmart”. Servicii similare și la fel de 
ușor de utilizat oferă și Amazon, folosind însă propria 
tehnologie. Retailerii din Europa au adoptat și ei soluții 
de acest fel, cel mai recent exemplu fiind Carrefour. 
Shoppingul prin comenzi vocale pare a fi noul pariu 
câștigător în retail.
Asistenții digitali au potențialul de a revoluționa in-
dustria de retail: comerțul bazat pe comenzi vocale ar 
urma să atingă valoarea de 40 de miliarde de dolari în 
2022, potrivit unui raport realizat de Dialog Tech. Pe de 
altă parte, datele Statcounter arată că 99% din pose-
sorii de smartphone-uri folosesc sisteme de operare 
Android sau iOS, care au aplicații de tip asistent vocal 

Retail

Comenzile vocale, 
următoarea revoluție în retail

Timpul a devenit o resursă extrem de prețioasă, iar tehnologia joacă un rol tot mai impor-
tant în acest sens. Indiferent de dispozitivul folosit, rolul tehnologiei a fost mereu același: 
să ușureze munca utilizatorului. Comenzile vocale ilustrează cât se poate de bine această 
idee. De Bogdan Angheluță.



    revistaprogresiv.ro |  29

preinstalate. Pe scurt, aproape orice potențial client de-
ține, pe telefon, un asistent digital care poate fi folosit 
pentru shopping. 
În cazul de față, retailul alimentar are un mare avantaj, 
rezumându-se are și un mare avantaj, rezumându-se de 
multe ori la comandarea unor produse ce au mai fost 
deja achiziționate. Spre exemplu, frigiderele inteligente 
permit comandarea unei sticle de lapte atunci când can-
titatea disponibilă scade sub un anumit prag, folosind 
senzori de greutate. 
Un alt raport realizat de Voicebot and Voicify arată că 
numărul americanilor care au efectuat cumpărături prin 
comenzi vocale a crescut cu 66,4 milioane în 2019. Astfel, 
22,6% dintre adulții din Statele Unite au apelat la aceas-
tă metodă. Serviciile care domină în prezent piața de 
profil sunt Alexa de la Amazon, Siri de la Apple, Google 
Assistant și Microsoft Cortana.

Un trend urmat de marii jucători

În 2019, Walmart și Google au semnat un parteneriat 
prin care serviciul Walmart Voice Order ajungea pe toa-
te dispozitivele Google. Walmart încerca astfel să intre 
în concurență cu Amazon fără a dispune de tehnologia 
dezvoltată de compania lui Jezz Bezos. O primă înțe-
legere data din 2017, prin serviciul Google Express, dar 
aceasta era rezervată tehnologiilor de tip smart home.

Aplicația din 2019 era mult mai sofisticată, permițând 
adăugarea mai multor produse de băcănie fără a obliga 
clientul să facă checkout imediat. Astfel, utilizatorul 
își putea crea o listă de cumpărături pe parcursul unei 
întregi săptămâni sau chiar mai mult.
Un alt exemplu mai recent, din luna iunie a acestui an, 
este parteneriatul Google-Carrefour. Cele două com-
panii 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 cumpără-
turi fie pronunțând cuvinte comune, precum lapte sau 
zahăr, fie prin numirea unui produs sau brand preferat. 
Asistentul Google, conectat la inventarul electronic al 
Carrefour, va transforma apoi lista într-un coș de cum-
părături care conține produsele respective. Preferințele 
clientului vis-a-vis de branduri sau opțiuni de produse 
se vor regăsi în următoarele sesiuni de cumpărături, 
existând în același timp posibilitatea de a modifica 
lista generată.
Noul serviciu vine în contextul în care Carrefour și-a 
propus să investească 2,8 miliarde de euro în digi-
talizare până la finalul acestui an, potrivit New York 
Post. Mai mult, francezii vor ca până la finalul lui 
2022 să crească semnificativ vânzările online, vizând 
valoarea de 4,7 miliarde de euro. Parteneriatul dintre 

Tehnologii în retail
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Carrefour și Google a debutat încă din 2018, având ca 
scop comercializarea produselor online prin interme-
diul platformelor Google Home, Google Assistant și 
Google Shopping.

Beneficii, dar și provocări

Sistemele bazate pe comenzi vocale includ, în cele mai 
multe cazuri, și o componentă de inteligență artifici-
ală - aceasta transformă dispozitivul folosit într-unul 
suficient de „deștept” încât să poată face sugestii vizavi 
de produsele pe care un consumator le-ar putea vrea, 
uneori chiar fără să știe. Spre exemplu, atunci când un 
client cumpără produse de băcănie, asistentul vocal 
poate recomanda produse care au făcut cândva 
parte din coșul de cumpărături și care ar putea fi 
achiziționate alături de produsele alese de această 
dată. Numeroase branduri au profitat deja de această 
oportunitate. Johnnie Walker, spre exemplu, a imple-
mentat un serviciu de căutare prin comenzi vocale care 
oferă asistență clienților, punându-le acestora o serie 
de întrebări pentru a determina sortimentul ideal de 
whiskey, explicând apoi și procesul de producție. Nestlé 
a lansat în 2017 GoodNes Alexa, o experiență de brow-
sing prin comenzi vocale pentru consumatorii pasionați 
de gătit. Producătorul de pizza Domino's a lansat un 
asistent vocal pentru a simplifica cât mai mult comanda 
unui produs. Exemplele pot continua, și este de aștep-
tat ca brandurile care nu apelează la o astfel de soluție 
să devină, pe viitor, excepții.
Russel Winer, profesor de marketing la Stern School of 
Business din cadrul Universității New York crede că acest 
avans tehnologic poate fi și o sabie cu două tăișuri. „Mai 
multe opțiuni pot fi bune pentru consumatori, aceștia 
având astfel posibilitatea de a alege de fiecare dată pro-
dusul căutat. Dar creșterea varietății a dus la scăderea gra-
dului de loialitate față de comerciant.” Prin urmare, Winer 
crede că retailerii ar trebui să facă o selecție a produselor 
pe care le oferă prin serviciile bazate pe comenzi vocale, 
decizie care le-ar putea aduce o mai mare vizibilitate.
Ca și în cazul altor tehnologii emergente, perioada 
de adopție este cea care aduce și cele mai multe 

provocări. Spre exemplu, există încă multe erori le-
gate de recunoașterea cuvintelor rostite de utilizare. 
Compania de cercetare Forrester a testat acest lucru 
anul trecut, adresând 180 de întrebări celor patru 
servicii amintite mai sus. Rezultatul a fost surprinză-
tor: 65% dintre răspunsuri nu au fost corecte sau nu 
au avut legătură cu întrebarea.
O altă problemă importantă este chiar cea legată de 
gradul de adopție. Deși prognozele arată o creștere 
rapidă a numărului de utilizatori, nimic nu garantează 
că acest lucru se va transforma în realitate. Luând în 
calcul investițiile semnificative în dezvoltarea acestor 
soluții, profitabilitatea poate să dispară în cazul în 
care numărul utilizatorilor este prea mic. Gradul scă-
zut de adopție poate fi însă privit și ca o oportunita-
te, pentru că piața are un potențial extrem de mare.
Trebuie menționat și aspectul fraudelor cibernetice, 
care joacă și ele un rol decisiv în evoluția acestor teh-
nologii. Mai multe studii au evidențiat că unul dintre 
principalele motive pentru care clienții evită să folo-
sească comenzile vocale este exact teama de hackeri.
La fel ca în cazul altor tehnologii emergente, există 
numeroase păreri pro și contra, multe dintre acestea 
construite pe argumente corecte. Ceea ce nu poate 
fi contestat este potențialul acestei tehnologii și nu-
meroasele moduri în care ea ar putea fi aplicată  
în viitor.
În concluzie, este de așteptat ca dispozitivele ce fo-
losesc comenzi vocale să sufere modificări, având în 
vedere că noua generație de utilizatori are așteptări 
mai mari. Mai exact, fiind deja obișnuiți cu tehnologii 
performante, aceștia caută experiențe cât mai apropi-
ate de interacțiunea umană. Prin urmare, shoppingul 
prin comenzi vocale va crește exponențial, iar pande-
mia de COVID-19 a accelerat acest proces. Inteligența 
artificială și analiza de date vor fi folosite tot mai mult, 
nu doar pentru facilitarea serviciilor, ci și în scopuri de 
marketing. În fine, deși sunt numeroase companii care 
promit servicii impecabile, nu toate reușesc să livreze 
o astfel de calitate, ceea ce înseamnă că peisajul - cel 
puțin pe termen scurt - va fi în continuare dominat de 
jucători mari precum Google sau Amazon. ç
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Ca să înțelegem relația dintre branding și fi-
delizarea consumatorilor, trebuie să plecăm 
de la definiția brandului și componentele 
branding-ului, relevanță și proces. Când 
compania activează diverse detalii din defi-

niția relevanței, creează motivul de cumpărare, acesta îi 
generează o relație cu clienții, iar atunci când relația se 
dezvoltă are ca rezultat fidelizarea clienților. 
Dar ce este relevanța? Răspunsul la această întreba-
re include răspunsuri la întrebări ca „Despre ce este 

brandul meu?”, „Care este fundația lui?”. Din acest ca-
pitol fac parte misiunea, viziunea și valorile companiei, 
noțiuni preluate de la marile corporații internaționale, 
care nu trebuie să rămână la nivelul de citate frumoase 
pe site-ul companiei.
Valorile reprezintă toate lucrurile relevante pentru client. 
Un retailer ar trebui să conștientizeze faptul că scopul 
businessului său nu este doar să acopere anumite nevoi 
ale unui client. Ar trebui să știe că fidelizarea clienților 
pleacă de la lucrurile de bază, cum ar fi să livreze mai 

Fără o comunitate de consumatori, un brand nu există decât pe hârtie. Brandul, chin-
tesența unui set de valori, adună în jurul lui un grup de oameni care cred în aceleași 
lucruri. Așadar, fidelizarea clienților este obligatorie pentru orice brand cu ambiții 
mari. De Dochița Zenoveiov.

Fidelizarea consumatorilor, 
parte integrantă din branding

Branding corner
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bine decât ceilalți jucători din piață. Mai bine înseamnă 
mai repede, mai curat, mai empatic, mai prietenos, iar 
aceste lucruri se pot realiza în magazine prin angajați, 
prin sistemul de curățenie, orarul unităților etc. Valorile 
brandului trebuie regăsite inclusiv în politica de recru-
tare și în oamenii angajați. Cel mai important, valorile 
făcute publice trebuie să fie traduse prin comporta-
mente adecvate.
Valorile și relevanța lor generează modalitatea prin care 
brandul ajunge la viziune. Dacă misiunea se concretizea-
ză prin acțiunile zilnice întreprinse ca să livrezi viziunea, 
viziunea este răspunsul la întrebarea „Unde ajung peste 
5 ani?”. Viziunea trebuie să aibă o variantă internă, mai 
detaliată, pentru angajați și una externă, mai gene-
rală, declarată publicului. Dacă un retailer dorește ca 
shopperii să îl recomande mai departe sau să îi viziteze 
magazinele mai des, atunci trebuie să aibă angajați care 
să creadă în valorile de brand proclamate. 
Pentru fidelizarea eficientă a clienților, viziunea trebuie 
comunicată astfel încât clientul să devină conștient că 
retailerul investește în relația cu el. O companie care 
dorește să fie percepută drept empatică poate fi o 
companie care iubește animalele și atunci poate dona 
produse înainte de expirare către un centru de îngrijire 
a câinilor. Oamenii sunt ființe emoționale, așadar în pro-
cesul de fidelizare va avea succes o companie care face 
mai mult decât să vândă produse. Foarte important, 
viziunea trebuie comunicată pe toate canalele, în niciun 
caz ținută în sertar. 
Misiunea este relația dintre valori și viziune. Triunghiul 
misiune, viziune, valori este baza pentru crearea relației 
cu clienții, pentru atragerea și menținerea lor. Iar clienții 
sunt aceia care definesc brandul, în contextul în care 
brandul dezvoltă o comunitate în jurul lui. Pentru anu-
miți clienți este mai importantă componenta de respon-
sabilitate socială a corporațiilor, pentru alții vor conta 
alte detalii. Brandul este practic un set de valori care 
adună în jurul lui un grup de oameni care cred în același 
set de valori. Comunitatea de clienți loiali va recomanda 
brandul prietenilor lor și astfel cercul va crește organic.

Customer journey, o călătorie în doi

Harta poziționării unui brand ia în calcul o dată verticală 
personală a individului și apoi raportarea la comunitate, 
adică apartenența la un grup. Românii cumpără produse 
similare cu cele pe care le achiziționează membrii fami-
liei sau prietenii, având tendința să mimeze comporta-
mentul celor din jur. Așadar, dacă se lansează un produs 
nou și un membru din comunitate îl utilizează, restul 
comunității va adopta un comportament similar. 
Există tool-uri speciale care trec clientul prin fiecare 
touch-point și generează situații specifice, astfel încât 
companiile au ocazia de a vedea exact cu ce se pot 
confrunta și cum pot satisface clientul în fiecare mo-
ment cheie, de când a auzit de brand și până ajunge să 
cumpere, precum și după aceea.

Astfel ajungem la „customer journey”, călătoria pe care 
clientul și brandul o fac împreună și care subliniază 
importanța relației constante dintre cele două părți. De 
ce mai este necesar ca un brand cunoscut să comunice? 
Parafrazând, pentru că brandurile care nu se văd se 
uită. În cazul unui produs nou, consumatorul trebuie să 
audă de el de șapte ori până în momentul achiziției. 
Este bine să fie implicați în customer journey și angajații 
care au o relație directă cu clienții (marketing și vânzări), 
dar și ceilalți. Dacă departamentele de marketing și 
vânzări ajută compania să dezvolte un customer journey 
mai bun decât al competitorilor, departamentele de 
producție pot evidenția beneficii suplimentare  
ale produsului. 
În cazul unui brand nou, teoria spune că la lansare, 
acesta se află la o distanță egală de clienți, precum și 
de restul brandurilor competitoare. Brandul se apropie 
de clienți prin relevanță și în acest proces se îndepăr-
tează de competitori, iar acest lucru înseamnă de fapt 
diferențierea. Pe fondul globalizării și al comerțului 
online, astăzi diferențierea se realizează din ce în ce mai 
dificil, fiind aproape imposibil pentru brandurile mici să 
inoveze produsele.  

Client nemulțumit sau client fidel?

Interacțiunea brandului cu clienții generează uneori 
nemulțumiri, inevitabil existând consumatori care au 
exeperiențe neplăcute cu produsele, serviciile sau anga-
jații companiei. 
Dar un client nemulțumit care își exprimă în public 
opinia poate genera o reacție în lanț a altor membri ai 
comunității. Statisticile arată că un client nefericit ge-
nerează 10 reacții, în timp ce un client fericit generează 
doar o reacție. 
Clientul nemulțumit poate să devină client loial pe 
termen lung dacă este tratat cum trebuie, iar abordarea 
angajaților este una foarte empatică. Majoritatea bran-
durilor din România nu sunt fericite atunci când primesc 
reclamații, dar este o situație în care ele pot câștiga 
clienți. Mentalul clientului nemulțumit este că, în mo-
mentul în care face o reclamație, se așteaptă ca situația 
să fie soluționată. Iar brandurile care rezolvă plângerile 
își păstrează clienții. Problemele adevărate apar atunci 
când companiile ignoră nemulțumirile clienților și nu le 
oferă niciun fel de feedback.
Atragerea clienților noi se poate realiza prin crearea 
unui dialog, oferte de preț avantajoase, interacțiune la 
nivel personal, viteza de reacție, coerență și consistență 
în comunicare. 
Printre strategiile pentru păstrarea clienților se numără: 
crearea unui cont de client, îmbunătățirea serviciului de 
relații cu clienții, programele de loialitate, oferirea de 
discounturi sau credite clienților recurenți.

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

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

Hypermarket

Nr. Produs Cantitate Auchan Oradea Cora Drobeta  
Turnu Severin

Kaufland 
Reșița Carrefour Timișoara

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 3,75 3,59 (3,99 prețul în 

afara promoției)
2 Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă de hârtie 1 kg 2,55 N/A 2,59 2,69

3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie carton 1 l 5,60 5,69 Gift on pack - 
Nesquick 5,85 5,65

4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, PET 1 l 5,95 6,09 N/A 5,95

5 Ouă free range Toneli 10 buc. 10,20 N/A N/A 9,35 (9,85 prețul în 
afara promoției)

6 Apă minerală necarbogazoasă  
Borsec, PET 2 l 2,45 2,52 2,55 2,59

7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 5,16 5,09 5,09 4,80

8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l 1,85 1,74 (1,94 prețul în 
afara promoției) 2,15 2,00

9 Cafea măcinată Jacobs Kronung 
Alintaroma verde 250 g 10,00 11,71 11,49 10,00

10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 0,98 0,97 0,99 0,99
11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 4,15 4,15 3,69 3,69
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,25 7,29 N/A 7,25

13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,20 5,45 (7,13  prețul în 
afara promoției) 6,39 6,95

14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g N/A 4,53 N/A 4,50
Produse nealimentare de marcă

1 Pastă de dinți Colgate Maximum Cavity 
Protection

125 ml sau 
75+50 ml gratis 7,20 7,49 7,49 6,39

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 2,85 3,01 2,99 3,06 ofertă de preț

3 Șampon Head&Shoulders Classic  
Clean / 2in1 Classic Action 400 ml 24,60 26,29 22,65 N/A

4 Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 straturi, 
Piersică sau Mușețel 10 sau 8+2 role 17,50 18,89 18,95 18,95

5 Detergent capsule Ariel Mountain 
Spring/ Color3in1 15 buc. 22,53 25,39 19,49 25,90

6 Detergent de vase Fairy Lemon/Apple 450 ml 4,90 4,94 4,49 4,49

Nr. Elementele urmărite Auchan Oradea Cora Drobeta 
Turnu Severin Kaufland Resița Carrefour 

Timișoara
1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazin 18:58 - 19:55 19:15 - 20:01 19:30 - 19:59 18:10 - 18:52
2 Total minute petrecute în magazin la cumpărături 57 46 29 42
3 Există cărucioare/coșuri disponibile la intrarea în magazin? Da Da Da Da
4 Nivelul curățeniei în magazin? Curat Curat Curat Parțial curat
5 Nivelul de mercantizare al magazinului? Bun Bun Bun Bun

6 Câte case de marcat are magazinul? 32 20 8 24 (24 clasice și 
10 self pay)

7 Câte case de marcat erau deschise? 4 6 1 15
8 Câte coșuri de cumpărături erau la coadă înaintea voastră? 2 0 3 3

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

10 Intervalul orar petrecut la casa de marcat 19:45 - 19:55 19:58 - 20:01 19:50 - 19:59 18:48 - 18:52
11 Total minute petrecute la casa de marcat 10 3 9 4
12 Casierul a salutat cumpărătorul? Da Da Da Da

13 Casierul a ajutat la împachetarea  
produselor in pungi? Nu Nu Da Nu
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6 iulie 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 Arad Mega Image 
Timișoara Profi Reșita MyAuchan  

Șos. Colentina
Prețul la care s-a achiziționat produsul

Produse alimentare de marcă

1 Făină de grâu Băneasa, categ. 000, 
pungă de hârtie 1 kg 3,59 N/A 3,89 3,95

2 Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă de 
hârtie 1 kg 2,69 2,63 2,99 2,60

3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie carton 1 l 5,85 5,63 5,59 5,60
4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, PET 1 l 5,95 6,49 5,89 5,95
5 Ouă free range Toneli 10 buc. N/A N/A N/A N/A

6 Apă minerală necarbogazoasă Borsec, 
PET 2 l 2,55 2,52 N/A 2,50

7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 4,80 4,19 5,09 5,05

8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l N/A 1,97 (2,19 prețul 
înafara promoției) 2,15 1,85

9 Cafea măcinată Jacobs Kronung 
Alintaroma verde 250 g 11,49 11,39 11,75 10,00

10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 1,00 0,98 0,95 0,98
11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 3,70 4,50 3,69 4,15
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,29 7,34 8,09 7,25
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,96 6,29 6,99 6,25
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g N/A 4,52 4,55 4,55

Produse nealimentare de marcă

1 Pastă de dinți Colgate Maximum Cavity 
Protection

125 ml sau 75 
+50 ml gratis 6,99 7,34 7,49 7,25

2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 2,99 3,59 2,99 2,95

3 Șampon Head&Shoulders Classic Clean 
/ 2 in 1 Classic Action 400 ml 20,79 N/A 22,99 24,60

4 Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 straturi, 
Piersică sau Mușețel 10 sau 8+2 role 18,95 N/A 18,25 17,50

5 Detergent capsule Ariel Mountain 
Spring/ Color3in1 15 buc. 25,90 23,49 22,99 23,50

6 Detergent de vase Fairy Lemon/Apple 450 ml 5,80 N/A 4,99 4,90

Nr. Elementele urmărite Market Arad Mega Image 
Timișoara Profi Reșita MyAuchan Șos. Colentina

1 Intervalul orar petrecut la cumpărături  
în magazin 18:52 - 19:21 18:41 - 19:06 20:30 - 20:52 17:49 - 18:19 Casele sunt 

decalate cu o oră în minus

2 Total minute petrecute în magazin  
la cumpărături 29 25 22 38

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

4 Nivelul curățeniei în magazin? Parțial curat Curat Curat Curat
5 Nivelul de mercantizare al magazinului? Bun Bun Bun Bun
6 Câte case de marcat are magazinul? 6 2 4 14
7 Câte case de marcat erau deschise? 2 1 1 8 (4 clasice + 4 self)

8 Câte coșuri de cumpărături erau la coadă 
înaintea voastră? 0 0 2 3

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

10 Intervalul orar petrecut la casa de marcat 19:18 - 19:21 19:03 - 19:06 20:42 - 20:52 18:10 - 18:19 (casele sunt 
decalate cu o oră în minus)

11 Total minute petrecute la casa de marcat 3 3 10 9
12 Casierul a salutat cumpărătorul? Da Da Da Da

13 Casierul a ajutat la împachetarea produselor 
în pungi? Nu Nu Da Da
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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 Deva Selgros Oradea
Prețul la care s-a 
achiziționat produsul

Unități 
Metro

Prețul la care s-a 
achiziționat produsul

Unități 
Selgros

Produse alimentare de marcă

1 Făină de grâu Băneasa, categ. 000, 
pungă de hârtie 1 kg 3,98 Bax 6 3,89 Bucată 1

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

3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie 
carton 1 l 5,56 Bucată 1 5,62 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 2,68 Bucată 1

7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 4,60 Bax 6 4,55 Bucată 1
8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l 2,02 Bax 12 2,31 Bucată 1

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

10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 0,92 Bucată 1 0,92 Bucată 1
11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 3,74 Pachet 3 3,28 Bucată 1
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,26 Bucată 1 7,26 Bucată 1
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 6,65 Bucată 1 7,49 Bucată 1
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g 4,11 Bucată 1 N/A

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 2,80 Bax 4 N/A

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 17,01 Bucată 1

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

6 Detergent de vase Fairy  
Lemon/Apple 450 ml N/A 3,94 Bucată 1

Nr. Elementele urmărite Metro Deva Selgros Oradea
1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazin 18:53 - 20:11 20:10 - 20:50
2 Total minute petrecute în magazin la cumpărături (ex: 23) 18 40
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? 10 16
7 Câte case de marcat erau deschise? 4 4
8 Câte coșuri de cumpărături erau la coadă înaintea voastră? 0 2
9 Au existat nemulțumiri din partea celorlalți cumpărători la coada de la casă? Nu Nu
10 Intervalul orar petrecut la casa de marcat 20:07 - 20:11 20:42 - 20:50
11 Total minute petrecute la casa de marcat 4 8
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 
trimes trial, pentru a fi acoperite toate 
regiunile importante ale țării pe parcursul 
unui an. Astfel, în trimestrul al 3-lea sunt 
monitorizate magazinele din vestul 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

6 iulie 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 3,59 (3,99 prețul 
înafara promoției) 4,00 3,99

2 Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă de hârtie 1 kg 2,49 2,69 2,63
3 Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie carton 1 l 5,29 5,55 5,89
4 Ulei de floarea-soarelui Unisol, PET 1 l 6,10 6,09 6,49
5 Ouă free range Toneli 10 buc. N/A 11,45 N/A
6 Apă minerală necarbogazoasă Borsec, PET 2 l 2,49 N/A 2,52
7 Băutură răcoritoare Coca-Cola, PET 2 l 4,8 5,09 5,09
8 Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l N/A N/A 1,95 (2,19 prețul 

înafara promoției)
9 Cafea măcinată Jacobs Kronung Alintaroma verde 250 g 11,99 11,71 11,26
10 Iaurt Danone natural, 3,5% grăsime 130 g 0,99 N/A 0,99
11 Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 3,69 4,15 4,50
12 Cașcaval Hochland, feliat 150 g 7,39 7,29 7,33
13 Salam Sinaia Cris-Tim, feliat 100 g 5,50 (6,95 prețul 

înafara promoției) 5,45 6,51
14 Pâine Grâu Întreg, feliată 500 g 4,50 N/A 4,74

Produse nealimentare de marcă
1 Pastă de dinți Colgate Maximum Cavity Protection 125 ml sau 75 

+50 ml gratis 7,29 7,39 7,34
2 Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 3,06 2,99 N/A
3 Șampon Head&Shoulders Classic Clean / 2 in 1 Classic 

Action 400 ml 20,79 (24,66 prețul 
înafara promoției) 25,99 28,74

4 Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 straturi, Piersică sau Mușețel 10 sau 8+2 role 15,50 (18,95 prețul 
înafara promoției) 18,99 19,93

5 Detergent capsule Ariel Mountain Spring/ Color3in1 15 buc. 18,89 (19,69 prețul 
înafara promoției) 24,69 23,49

6 Detergent de vase Fairy Lemon/Apple 450 ml 4,49 4,94 N/A
Cost transport 20,00 15,00 20,00
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - fără transport 141,29 148,46 143,39
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - cu transport 161,29 163,46 163,39

Nr. Elementele urmărite carrefour.ro cora.ro mega-image.ro

1 Intervalul orar petrecut la cumpărături în magazinul online 9:30- 9:37 9:42 - 9:49 9:53 - 9:58

2 Total minute petrecute pe site la cumpărături 7 7 5

3 Intervalul orar petrecut pentru finalizarea comenzii 9:37- 9:40 9:49 - 9:53 9:58-10:02

4 Total minute petrecute pentru finalizarea comenzii 3 4 4
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Promoții/Campanii/Lansări

Cotnari își rebranduiește gama-fanion
Cotnari a lansat o amplă campanie de 
rebranding pentru gama-fanion repre-
zentată de Grasa de Cotnari, dar care 
include și alte soiuri 100% românești: 
Tămâioasă Românească, Fetească Albă 
și, în premieră pentru această gamă, 
rosé din Busuioacă de Bohotin.
Procesul de modernizare a gamei este 

bazat pe o serie complexă de cercetări de piață și consumator, care au 
relevat nevoia unei schimbări profunde în universul mărcii.
Astfel, Gama Cotnari nu se bucură doar de o sticlă nouă și elegantă cu 
logo în relief, o etichetă care combină elementele definitorii ale gamei 
cu modernitatea cerută de consumator, dar și de un produs nou: rosé în 
varianta demisec și demidulce.

O nouă aventură cu Pringles

Orbico România organizează o nouă campanie pro-
moțională pentru marca Pringles, pe întreg teritoriul 
României. Orice cumpărător care achiziționează 
oricare două cutii de Pringles 165gr și înscrie bonul 
fiscal pe pringlesplay.ro poate câștiga alături de 3 
prieteni o excursie pe teritoriul României. Premiile 
totale constau în 10 excursii, la alegere, ce se vor 
acorda prin tragere la sorți efectuată la finalizarea 
campaniei, din toate înscrierile valide, fiecare fiind 
destinată unui grup de patru persoane.  

Campania este organizată în conformitate cu prevederile regulamentu-
lui, în perioada 01.08.2020 – 30.09.2020. Valoarea totală a premiilor este 
de 100.000 lei fără TVA. Produse participante: toată gama de produse 
Pringles 165gr.

Două sortimente noi 
de la Ursus Cooler

Ursus Cooler își extinde gama de 
mixuri pe bază de bere fără al-
cool și suc de fructe și lansează 
două variante noi, cu grepfruit și 
cu cireșe. Categoria de mixuri de 
bere fără alcool și suc de fructe 
a crescut foarte mult în ultimii 
ani – unul din cinci români care 
consumă bere sau alte băuturi 
alege și un mix de bere. 
De asemenea, până pe 31 au-
gust, Ursus Cooler premiază, 
prin tragere la sorți, trei dintre 
consumatorii care vor înscrie pe 
www.dozadecooler.ro părerile 
lor cu privire la noile sortimente. 
Premiile sunt: o bicicletă electri-
că, o trotinetă electrică și un mo-
del half-bike, toate pentru adulți.

Klintensiv, pentru un spațiu de lucru fără griji
În perioada 15 iulie – 31 august, 
Klintensiv oferă 20% reducere 
pentru un pachet promoțional 
dedicat companiilor, care constă 
în două recipiente Sterisol dez-
infectant de nivel înalt RTU la 
10L și șapte recipiente Klintensiv 
la 1L. Se pot achiziționa maxi-
mum două pachete promoționa-

le/comandă, în limita stocului disponibil. Prețul cu discount aplicat deja 
de către producător este de 759,10 RON. Sterisol RTU 10L este o soluție 
cu acțiune rapidă, care nu conține alcool, aldehide sau fenoli și este 
destinată întrebuințării de lungă durată în domeniul medical și industrial 
sau instituțional, precum spații de birouri. Klintensiv® gel dezinfectant se 
utilizează în dezinfecția igienică și chirurgicală a mânilor. 
Promoția este valabilă până la data de 31 august 2020 și este disponibilă 
doar online, pe site-ul companiei – www.klintensiv.com.

Libresse, brandul de 
igienă feminină al 
companiei Essity, s-a 
relansat la începutul 
anului 2020 prin-
tr-o nouă identitate 
vizuală. Campania 
de comunicare prin 
care Libresse anunță 
aceste schimbări 
este una îndrăzneață 
și vizibilă pe toate 
canalele media, pro-
punându-și să scoată 
România din topul țărilor cu cele 
mai mari probleme de sănătate 
cu care se confruntă femeile. Cu 
această nouă strategie, Libresse 
aduce o schimbare semnificativă 
în categoria de îngrijire persona-
lă, declanșând un demers pentru 
educarea femeilor și îmbunătăți-
rea calității igieniei intime.

Libresse, schimbare 
de imagine în 2020
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Ideea afacerii i-a venit din întâmplare, la sugestia celor 
care îi gustau preparatele. A participat la diverse eve-
nimente, reprezentând în cadrul acestora județul Iași, 
după care a decis că a venit momentul să producă canti-
tăți mai mari pe care să le comercializeze în magazine.
Pentru primul eveniment la care a participat, desfășurat 
la Iași, Gica Neamțu a apelat la rude și prieteni pentru a 
pune la punct tot ce era necesar - de exemplu partea de 
nume, pe care nu îl aveau. „Am avut noroc să avem cel 
mai bun om de naming, era soția unui coleg de-al fiului 
meu. Am ales numele, ne-am setat la câteva produse, 
am trecut la a le face pur și simplu și ne-am decis să 

Gica Neamțu a reușit să își transforme una dintre pasiuni, gătitul, într-un business 
care generează venituri de zeci de mii de euro. Deși totul este realizat încă „în 
familie”, produsele Pofta Focului și-au făcut loc pe rafturile magazinelor din marile 
orașe ale țării. De Bogdan Angheluță.

Gica Neamțu spune, râzând, că are două 
hobby-uri: cititul și gătitul. „Eu în concedii 
mă plictisesc foarte repede de ceea ce 
îmi oferă locul în care mă duc și asimilez 
repede tot ce e de asimilat, iar apoi încep 

să caut rețete. Așa că întotdeauna sunt prin bucătăriile 
oamenilor, mai ales că nu merg la hoteluri de lux, prefer 
să călătoresc cu mașina și cortul. Rețetele sunt ale mele, 
ușor influențate. Văd o rețetă undeva și îmi dau seama 
cum aș putea să o prepar pe gustul meu, pe dorința 
mea. Nu am rețete standard. Toate sunt modificate, 
upgradate în timp”, relatează fondatoarea.

O afacere cu gust tradițional

Antreprenoriat
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Antreprenoriat

vedem și care sunt condițiile de participare la eveni-
ment. Mi-au dat o întreagă listă și am văzut că nu aveam 
nimic de acolo - nici formă juridică, nici povestea cu 
siguranța alimentelor. Și le-am luat temeinic, punct cu 
punct, le-am rezolvat pe toate, analize, DSV, și am ajuns 
la eveniment. Au fost foarte implicați toți cei cărora le-
am bătut la ușă. Când am ajuns la eveniment, alții aveau 
firme luminoase, era spectaculos, noi aveam doar o 
hârtie A3 pe care scria Pofta Focului, numărul de telefon 
și produsele. Atât”, declară antreprenoarea.
Participarea la astfel de târguri a ajutat-o în primii ani, 
oferindu-i atât o platformă de vânzare a produselor, cât 
și un loc unde să poată cunoaște persoane implicate în 
businessuri similare. „Tot ceea ce produceam în timpul 
săptămânii vindeam sâmbăta și duminica. Veneau apoi 
comenzile de la oamenii care te cunosc ca producător; 
nu eram singurul, sunt mulți producători frumoși și buni 
în Iași, iar eu întotdeauna spun: «Concurența este foarte 
bună pentru că te ajută și te îmbogățește, pe tine și 
produsul pe care îl ai.» Aceste evenimente m-au crescut, 
fiecare fiind altfel. M-au pus în contact direct cu publi-
cul și am cunoscut astfel dorințele, nevoile, pretențiile.”
Gica Neamțu își amintește, amuzată, că la primul târg 
trebuia să lase mașina departe de standul la care își 
prezenta produsele. „După ce am avut câteva interviuri 
radio și TV, care au avut ca rezultat un trafic mare la 
stand, în ultimele zile puteam să intru cu mașina până 

aproape de stand, să nu mai fiu nevoită să car lădița cu 
produse. A fost un succes teribil și atunci am înțeles că 
acesta e drumul.” A urmat însă o perioadă de aproape 
doi ani în care antreprenoarea a înțeles cât de complicat 
este să obții autorizațiile necesare pentru un astfel  
de business.
Pornirea afacerii a presupus găsirea unei unități de pro-
ducție avizată sanitar-veterinar, „care nu este chiar ușor 
de construit - trebuie să ai cunoștințe de specialitate”. 
După finalizare, fabrica a trebuit reavizată și utilată, tot 
acest proces având o durată de doi ani. Aici se regăsesc 
și cei 40.000 de euro din investiția inițială.
Unitatea de producție deschisă în 2014 nu a fost încă 
extinsă, dar există planuri în acest sens. „Sunt nevoi 
care apar pe parcurs, determinate de dinamica crește-
rii de vânzări. Dar nu am făcut încă o modernizare așa 
cum ar trebui, deși de-a lungul timpului am realizat și 
alte investiții pe lângă cea inițială, de 40.000 de euro, 
depășind de mult pragul de 100.000 de euro. Tot ce am 
produs am investit”, afirmă fondatoarea. Abia acum ea 
aplică pentru fondurile necesare unei noi linii de eti-
chetare-ambalare, deoarece ambalarea este realizată 
manual. Din start, spune Gica Neamțu, afacerea a fost 
gândită să evolueze în etape. „Nu sunt genul de om care 
împrumută bani, așa că dezvolt atât cât pot susține eu”, 
declară antreprenoarea. În prezent, lângă hala de pro-
ducție deja functională există un spațiu „la roșu”, care 
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150.000 pentru investiții. Strategia de dezvoltare include 
și instalarea unei noi linii pentru conserve, ideea venită 
ca urmare a feedbackului primit la produsele din pește. 
„Ele au și nume drăguțe, de pildă pasta de crab se nu-
mește «Dezlegare la pește». Toate au nume ghidușe. Toți 
spun - «v-am descoperit datorită gustului, n-am mâncat 
niciodată ceva atât de bun». Asta ne determină ca anul 
viitor să închiriem un spațiu pentru a dezvolta linia 
aceasta de conserve de pește”, afirmă antreprenoarea.

Diversitatea, mai importantă decât volumele

Cum va arăta businessul Pofta Focului peste 5 ani? 
„Uitându-mă înapoi, când am început, aveam un 
business plan foarte pretențios, unde spuneam cine 
suntem, ce vrem. Nu știu cum mi-a picat în mână carne-
țelul de atunci și am văzut că am realizat tot ce era pe 
agendă și chiar mult mai bine”, spune fondatoarea, care 
speră ca în cinci ani va fi posibil pentru ea să se retragă 
din afacere și să rămână cu un statut onorific, urmând 
ca fiul ei să preia total conducerea businessului.
Gica Neamțu spune că nu vrea să dezvolte compania la 
scară largă, ci preferă ca businessul să rămână unul de 
familie. „Vreau să fie din punct de vedere cantitativ se-
tat să îți dea o limită de bun simț de trai, dar un trai în 
care când pui capul pe pernă să îl pui liniștit. Îți trebuie 
atât de puțin să fii fericit, încât nu merită, nu îți trebuie 
creșteri spectaculoase din punct de vedere cantitativ, 
ci din punct de vedere al diversității. Așa văd viitorul, o 
nișă de produse de lux, foarte bune, și cam atât.”
Dorința de a porni un business nu a venit dintr-o nevoie 
materială, povestește Gica Neamțu. „Din start am pus la 
bătaie tot ce am și nu vreau neapărat mâine să îmi umplu 
buzunarele cu bani. Nu ăsta a fost scopul. Îți trebuie 
foarte puține să fii fericit. Și atunci, dacă nu îți targetezi 
o anumită cifră de afaceri, profit, și nu calci pe cadavre 
pentru a obține și pentru a deține factorul acesta financi-
ar, te poți juca și te poți bucura de celelalte. Și sunt și  
la vârsta, și în postura în care îmi permit să mă joc  
cu seriozitate.” ç

nu așteaptă decât să fie puțin cosmetizat și să primes-
că noile utilaje. Care este însă capacitatea de produc-
ție? „Avem un roboțel care toacă legume și cam la atât 
se rezumă automatizarea. Restul operațiunilor le facem 
manual și, cu toată organizarea mea bună, nu putem 
produce mai mult de 600-700 de borcane pe zi. În ulti-
mele luni există o cerere foarte mare din piață, dar mi-e 
frică să angajez oameni pentru că nu-i pot verifica. Este 
vorba de siguranța alimentelor, am muncit foarte mult 
și nu îmi permit acum să risc. Așa că mă mulțumesc cu 
o producție mai mică. Când vor fi vremuri mai bune, 
vom mai avea nevoie de încă cel puțin patru oameni. 
Sperăm că utilajele pe care le achiziționăm acum ne vor 
da posibilitatea să producem cantități mai mari”, spune 
Gica Neamțu. Printre altele, Pofta Focului produce patru 
tipuri de zacuscă, dintre care trei sunt atestate ca fiind 
produse tradiționale.

De la hobby la business

Veniturile în 2019 s-au ridicat la 150.000 lei, iar pentru 
anul acesta Gica Neamțu estimează o triplare a cifrei de 
afaceri, bazându-se pe vânzările din primele patru luni 
ale anului, de aproximativ 100.000 lei. Marja de profit 
este de aproximativ 25% după ce se reduc cheltuielile 
curente. „Nu este un procent mare, pentru că lucrăm cu 
materie primă de foarte bună calitate. Asta înseamnă 
cumplit de scumpă. După aceea avem costuri legate de 
imagine, ambalaje, borcane, care sunt cele mai scumpe 
pe care le-am găsit pe piață, dar acelea ne-au plăcut. 
Lucrăm doar cu furnizori care au produse de bună cali-
tate și prețuri ridicate”, detaliază Gica Neamțu.
Produsele sunt listate în retail, în lanțul de magazine 
Mega Image (categoria premium), în magazine locale de 
tip concept store, dar și pe platforme online cu pro-
duse specifice (băcănii online). Firma este prezentă la 
nivel național în Iași, București, Cluj-Napoca, Timișoara, 
Brașov, Bacău, Constanța. În ceea ce privește distribuția 
vânzărilor, platforma eMAG reprezintă cel mult 1% în 
momentul acesta. La rândul său Mega Image a acoperit 
în cinci luni de zile, respectiv lunile de iarnă, 50% din 
producție, iar numărul comenzilor a fost foarte ridicat 
deoarece produsele au fost listate în 45 de magazine. De 
asemenea, magazinele de proximitate, cu multe comenzi 
și „foarte serioase”, sunt parteneri importanți. Nu există 
încă magazine proprii Pofta Focului, deși există un plan 
pe termen lung  în ceea ce privește acest aspect.
Listarea în alte lanțuri de retail nu reprezintă o priori-
tate în momentul de față, pe termen foarte scurt fiind 
asigurate deja foarte multe comenzi. „Această pandemie 
a dat un nou curs, o nouă imagine, o altă idee afacerii 
noastre. O dată sunt platformele online, care s-au în-
mulțit, dar pe de altă parte se revine la conceptul acela 
de băcănie, aprozar, prăvălie. Și sunt atât de multe în 
țară încât noi nu facem față”, subliniază Gica Neamțu.
Pe partea de finanțare, compania a obținut recent prin 
IMM Invest o linie de credit de 100.000 de lei și alți 

Antreprenoriat

Vreau ca businessul să 
fie din punct de vedere 
cantitativ setat să îți dea o 
limită de bun simț de trai, 
dar un trai în care când 
pui capul pe pernă să îl 
pui liniștit. Nu îți trebuie 
creșteri spectaculoase din 
punct de vedere cantitativ, 
ci din punct de vedere  
al diversității.
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Uleiul de consum, categorie sub 
imperiul comoditizării

Consumatori recunoscuți ai uleiului de floarea-soarelui, românii fac în continuare 
alegeri în funcție de preț și mai puțin de calitate. Consumul casnic a crescut cu 3% 
anul trecut, raportat la volum, și, tot în ultimul an, a fost înregistrată o creștere a 
apetitului pentru uleiul de măsline. Promoțiile pe această subcategorie au avut un 
cuvânt important de spus. De Simona Popa.

O piață estimată la sute de milioane de 
euro, reprezentată aproape în totalitate de 
floarea-soarelui, sensibilă la prețuri mici și 
promoții, cu creșteri timide venite dinspre 
segmentul de specialități, în care primii 

cinci producători dețin 58% din cota de piață ca valoare, 
iar mărcile proprii acoperă 31%  – pe scurt, așa arată ca-
tegoria uleiului de consum în România, o țară de altfel cu 
tradiție în producția semințelor de floarea-soarelui. Deși 
nu toată producția de semințe ajunge să fie procesată pe 
piața locală, ci merge și la export, importurile de materie 
primă sunt reduse. Ultimele date publicate de Ministerul 
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) privind 
comerțul exterior se referă la luna martie când expor-
tul de semințe de floarea-soarelui (chiar sfărâmate) s-a 
ridicat la peste 386.000 de tone, ceea ce se traduce prin 
182 de milioane de euro. Cifrele sunt mai mici decât anul 
trecut, iar exportul de semințe de floarea-soarelui repre-
zintă doar 1,07% din totalul mărfurilor exportate de pe 
teritoriul României. Ca termen de comparație, importurile 
de semințe de floarea-soarelui (chiar sfărâmate) repre-
zintă doar 0,39% din totalul mărfurilor importate, potrivit 
datelor provizorii publicate de MEEMA. 
Omer Mavie, reprezentatul Argus, producătorul 

brandurilor Argus, Sorica, Tomis, Sora Soarelui, spune că 
prima opțiune de achiziție sunt semințele oleaginoase 
produse în România. „Importul de materie primă este 
o opțiune pe care o luăm în calcul doar atunci când nu 
reușim să asigurăm materia primă din țară, cum a fost 
cazul campaniei 2019-2020, însă chiar și așa importul de 
materie primă nu a depășit procentul de 15%”, comple-
tează Omer Mavie. 
„Materia primă pe care o utilizăm la producerea uleiului 
provine în special de la fermierii români, de la care achi-
ziționăm în mod direct semințele de floarea-soarelui”, 
spun și reprezentanții Prutul, companie care produce 
Spornic, Prutul, Bonatello, Surâsul Soarelui, Boniflor și 
Picasol. „Se știe faptul că floarea-soarelui este o cultură 
agricolă reprezentativă pentru România, la fel ca și pen-
tru țările vecine din jurul bazinului Mării Negre. Avem 
parteneriate pe termen lung cu fermierii din întreaga 
țară, pe care îi sprijinim la înființarea și întreținerea 
culturilor de floarea-soarelui și cărora le asigurăm o 
piață internă constantă de desfacere pentru recoltele 
lor”, explică aceștia. 

Impactul promoțiilor în fidelizarea 
consumatorilor

Datele Nielsen Retail Audit arată că uleiul de floarea-soa-
relui deține o cotă de 96% în volum și 87% din valoarea 
vânzărilor de ulei la nivel național, fiind pe un trend de 
creștere în perioada iunie 2019 – mai 2020 față de iunie 
2018 – mai 2019. „Categoria de ulei alimentar este carac-
terizată printr-un grad înalt de penetrare, este prezentă 
în gospodăriile tuturor românilor, uleiul fiind utilizat în 
bucătărie în medie o dată la două zile. Cu toate aces-
tea, nu este ușor să fii câștigător în această categorie. 
Promoțiile agresive de prețuri au condus la o rată scăzu-
tă de loialitate în rândul consumatorilor, fără ca aceștia 
să aibă un singur brand preferat. Drept urmare, din date-
le pe care le avem de la Merlin Research, jumătate dintre 
consumatori cumpără de obicei 2-3 branduri preferate, 
iar o parte din ei folosesc chiar două branduri în același 
timp”, spune Monica Spiru, Marketing Manager Bunge 
România și Bulgaria. Brandurile cele mai cunoscute din 
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portofoliul Bunge România sunt Unisol și Floriol, dar pro-
ducătorul comercializează ulei sub mai multe branduri, 
de la mărci cu spectru larg de utilizare până la sortimen-
te dedicate salatelor sau procesului de prăjire.
Uleiul rămâne una dintre cele mai comoditizate categorii 
tocmai din cauza prețurilor mici la care reacționează consu-
matorii. Ancheta bugetelor de familie realizată de Institutul 
Național de Statistică arată că suma medie cheltuită lunar 
de o persoană pe ulei comestibil este de doar 4,77 lei pen-
tru o cantitate de 0,93 litri, sumă aproape neschimbată în 
intervalul 2015 – 2019, potrivit analizei INS.  
„Cei mai mulți clienți se orientează spre categoria de 
prim preț. Este însă la fel de adevărat că și pe categoria 
de ulei low-cost, clienții fac diferența dacă au posibilita-
tea”, susține Omer Mavie (Argus).  
„Pentru segmentul de consumatori cu o situație financia-
ră redusă per gospodărie primează prețul, aceștia se în-
dreaptă către produse de prim preț, iar uleiul, un aliment 
de bază, este unul dintre cele mai comoditizate produse 
din coșul de cumpărături. Promoțiile sunt un element care 
nu poate fi neglijat, însă ele nu fidelizează în general con-
sumatorii. Însă pentru consumatorii care preferă și pot 
susține achiziția de branduri, principalul motor este dat 
de beneficiile pe care produsele le oferă și le comunică. 
Acest segment de consumatori este dispus să plătească 
mai mult pentru produse cu valoare adăugată”, spun 
reprezentanții Prutul. 

Trenduri de consum

Dorința de a consuma alimente sănătoase, dar și creșterea 
veniturilor din ultimii ani au determinat unii dintre consu-
matori să testeze și alte sortimente de ulei. Datele Nielsen 
Retail Audit arată că cea mai bună evoluție a înregistrat-o 
uleiul de măsline, cu un plus de 21% în volum și 17% ca va-
loare în perioada iunie 2019 – mai 2020 față de iunie 2018 – 
mai 2019. Chiar și cu aceste creșteri, segmentul reprezintă 
10% din valoarea vânzărilor de ulei la nivel național. 
„În continuare, uleiul de măsline rămâne o nișă de pia-
ță. Consumatorul nostru este unul care conștientizează 
importanța unei alimentații corecte și are venituri peste 
medie”, spune Elena Marin, Development Director în cadrul 
Parmafood, companie care importă anual ulei de măsline 
în valoare de un milion de euro. În portofoliul Parmafood se 
regăsesc branduri precum Pietro Coricelli, LugliO și Monastiri.  
Estela Iancu, Purchasing Manager Serpico, importatorul 
uleiului de măsline Olitalia, spune că „adevărata pro-
vocare este aceea de menținere a prețului și a calității 
uleiului, deoarece materia primă este foarte sensibilă 
la fenomenele meteorologice. Consumatorul acestor 
produse este interesat de un stil de viață sănătos, are 
un nivel de educație crescut, dar și veniturile sunt medii 
spre mari”. Estela Iancu recunoaște că prețul este cel 
care dictează, dovadă că persoanele care nu cumpără 
ulei de floarea-soarelui se orientează spre cele mai 
ieftine versiuni ale celorlalte sortimente. „Cel mai bine 
se vinde uleiul de Sansa (Pomace Olive Oil) care este 

obținut din turte de măsline și prin folosirea unor sol-
venți. Trebuie precizat că uleiul de măsline a devenit în 
ultimii ani un produs scump, creșterea de preț fiind re-
zultatul unui cumul de factori ca prețul materiei prime, 
creșterea cursului Euro, creșterea marginilor retailerilor. 
În comerțul modern, prețul de raft pentru un litru de 
ulei de măsline extravirgin este cuprins între 30 și 40 
lei, la nivelul inferior existând oferta mărcilor proprii ale 
retailerilor”, completează reprezentanta Serpico. 
Elena Marin (Parmafood) spune, de asemenea, că și 
în cazul promoțiilor doar uleiul de tip Sansa poate să 
înregistreze ușoare creșteri. „Diferența dintre un ulei 
de floarea-soarelui și unul extravirgin de măsline este 
foarte greu de acoperit printr-o eventuală promoție”, 
concluzionează aceasta. 
Despre modificările în comportamentul de achiziție 
vorbește și Monica Spiru (Bunge România și Bulgaria). 
Potrivit ei, „consumul anual de ulei alimentar în România 
este estimat la 10 l/capita, cu un trend constant în 
cazul uleiului de floarea-soarelui, segmentul principal 
al categoriei, dar cu semne de creștere în segmentul 
de specialități. Tendințele de creștere vin ca urmare a 
dorinței și deschiderii consumatorilor de a încerca mai 
multe sortimente (diferite tipuri de specialități precum 
uleiul de măsline, dar și mixuri de uleiuri din diferite 
semințe). Această tendință poate fi deja observată în 
magazine, segmentul de specialități câștigând un spațiu 
din ce în ce mai mare din raft.”
„Se observă mai multă atenție și grijă pentru o alimen-
tație echilibrată, alegerea unor ingrediente de mai bună 
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canalului 
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Total retail 8% 0% 100% 100%
Hypermarket 1% -6% 38% 40%

Super/minimarket 9% 0% 22% 22%

Discounter 25% 13% 16% 16%
Comerț tradițional 9% 5% 25% 22%

Segmentarea categoriei pe tipuri de ulei
Dinamică MAT Mai 2020

Dinamică 
valoare

Dinamică 
volum

Cotă de piață 
valoare

Cotă de 
piață volum

Ulei de consum 8% 0% 100% 100%
Ulei de porumb -15% -2% 0.04% 0.02%
Ulei de măsline 17% 21% 10% 2%
Alte tipuri 0% -6% 3% 2%
Ulei de floarea 
soarelui 7% 0% 87% 96%

Perioada MAT 2020 = iunie 2018 - mai 2020
Sursa: Retail Audit Nielsen pentru categoria ulei alimentar, total 
piață din România
Copyright 2019 The Nielsen Company Sursa:
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calitate, pentru gătit mai sănătos, în special în rândul 
persoanelor mai tinere, dar această tendință este în 
creștere și în rândul persoanelor de peste 50 de ani. 
Uleiul de floarea-soarelui este în continuare nelipsit din 
bucătăriile românilor, fiind un produs de bază indis-
pensabil la gătit, prin versatilitatea sa la orice tip de 
mâncare. Acest ulei este familiar, face parte din ADN-ul 
gastronomic al românilor și, în plus, consumatorii sunt 
conștienți de importanța grăsimilor în alimentația lor 
zilnică”, completează reprezentanții companiei Prutul.

Importanța canalelor de vânzare  
în evoluția categoriei

Cercetarea de piață realizată de Nielsen arată că cele 
mai bune evoluții au venit din zona magazinelor de tip 
discount, dar, chiar și așa, calculând importanța cana-
lului de vânzare, indiferent că este vorba de valoare sau 
volum, cifrele nu se apropie de performanța hypermar-
keturilor și supermarketurilor. Hypermarketurile repre-
zintă 38% ca valoare și 40% ca volum. În cazul super și 
minimarketurilor, acest canal reprezintă 22% din vânzări-
le totale, procente similare cu cele înregistrate în comer-
țul tradițional (25% - valoare, 22% - volum). Magazinele 
de tip discount ating un prag de 16% în ambele cazuri.  
„Vânzările cele mai mari sunt realizate de retailerii in-
ternaționali. De doi ani însă piața s-a mai stabilizat, iar 
ponderea vânzărilor noastre către comerțul tradițional 
a rămas aceeași, nu a mai înregistrat scăderi”, spune re-
prezentatul Argus, companie care poate procesa 120.000 
de tone de semințe, ceea ce înseamnă 53 de milioane 

de litri de ulei îmbuteliat. Sorica rămâne brandul tractor 
pentru Argus, cu cele mai bune vânzări în volum, lucru 
explicat de faptul că brandul este unul din categoria low-
cost. Argus vinde însă și ulei de rapiță, dar segmentul 
reprezintă sub 1% din vânzările totale ale companiei, spre 
deosebire de private label, spre exemplu, unde vânzările  
au reprezentat peste o treime din volumul anului trecut. 
Și pentru uleiul pus pe piață de Serpico, retailul modern 
reprezintă canalul de vânzare cu cele mai bune cifre. 
Însă, cum în portofoliul companiei există doar ulei de 
măsline extravirgin, cu un preț peste medie, extinderea 
spre comerțul tradițional, spre exemplu, este destul de 
limitată. Pentru Parmafood însă, în evoluția vânzărilor, 
comerțul tradițional a reprezentat un plus de 24%, în 
timp ce IKA a crescut cu 20%. 
Valer Hancaș, Directorul de Comunicare și Corporate 
Affairs Kaufland România, arată că „obiceiul de consum 
este factorul care determină alegerile clienților. Printre 
cele mai importante tendințe care se remarcă la clientul 
român este cea orientată spre consumul uleiului rafinat 
de floarea-soarelui, opțiune spre care se îndreaptă circa 
95% dintre consumatori, în timp ce uleiul de măsline este 
preferat de aproximativ 3% dintre clienți, cel extravirgin 
fiind în topul preferințelor pentru aproximativ 70% dintre 
cei care aleg acest tip de ulei”. Potrivit lui, promoțiile au 
efecte indiferent de produsele implicate, iar atragerea 
și fidelizarea clientului sunt importante pentru fiecare 
retailer. De altfel, Kaufland este prezent în această cate-
gorie cu marcă proprie. „Produsele sunt foarte apreciate 
de clienți datorită raportului optim calitate-preț”, spune 
Valer Hancaș. În acest moment, uleiul de floarea-soarelui 
disponibil în rețeaua Kaufland provine de pe piața inter-
nă, iar uleiul de măsline este importat. 
Că uleiul de floarea-soarelui este preferat de aproape 
toți consumatorii români este un lucru subliniat și de 
reprezentanții Carrefour România, dovadă că este și cel 
mai popular în perioada promoțiilor, urmat de uleiul de 
măsline. „În ceea ce privește marca proprie, Carrefour 
are produse proprii în majoritatea subcategoriilor de 
ulei: ulei de floarea-soarelui, de măsline, de porumb, de 
arahide, de nuci, de susan, aceste produse reprezentând 
aproximativ 20% din vânzările din categorie. De aseme-
nea, există la raft ulei produs în România, din categoriile 
ulei rafinat de floarea-soarelui, precum și ulei presat la 
rece: floarea-soarelui, dovleac, in, susan, cânepă, rapiță”, 
completează reprezentanții retailerului francez. 
În privința uleiului de măsline, reprezentanții Mega Image 
spun că au observat o orientare a clienților către uleiuri-
le provenite din Grecia. „Dacă vorbim despre specialități, 
uleiul de floarea-soarelui presat la rece, uleiul de rapiță, 
de prăjit, de porumb, de sâmburi de struguri, de palmier 
reprezintă aproape 90% din această subcategorie, restul 
tipurilor de specialități pe care le avem prezente în por-
tofoliu (ulei de avocado, de floarea-soarelui condimentat, 
de in, cânepă, nuci, dovleac) rămânând încă în zona de 
nișă, dar cu evoluție pozitivă”, completează aceștia. Ca 
procent, produsele fabricate în România reprezintă 40% 

Notă: companiile sunt listate în ordine alfabetică. 
Perioada MAT 2020 = iunie 2018 - mai 2020
Sursa: Retail Audit Nielsen pentru categoria ulei alimentar, total 
piață din România
Copyright © 2019 The Nielsen Company
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TOP PRODUCĂTORI
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Sora Soarelui
Surâsul Soarelui
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din sortiment. Potrivit Mega Image, dacă pentru uleiul de 
floarea-soarelui putem vorbi de sezonalitate în perioa-
dele de vârf din an (Paște, Crăciun), restul produselor 
înregistrează vânzări constante pe toată perioada anului. 
Retailerul are în gamă și ulei organic (ulei de măsline 
extravirgin simplu, dar și cu arome, inclusiv sub forma de 
spray, ulei de cocos, in, cânepă, rapiță etc), subcategorie 
pentru care a remarcat un trend crescător, prin orienta-
rea consumatorilor către produse bio.
Compania este însă prezentă și în zona de private label, 
20% din prezența la raft fiind marcă proprie. 

Perspectivele și provocările pieței de profil

Uleiul de consum reprezintă o piață împărțită între 
principalii cinci jucători și mărcile proprii, o piață în 
care cele mai importante cinci branduri (Bunica, Sora 
Soarelui, Surâsul Soarelui, Unirea, Unisol) au o cotă  în 
volum de 33%, potrivit Nielsen Retail Audit. O piață 
marcată de prețuri mici și promoții dese, în care fiecare 
producător face modificări în strategia de business pen-
tru a ieși din comoditizarea categoriei. 
„Bunge România acordă o atenție sporită inovațiilor, mo-
tiv pentru care depunem eforturi constante pentru a ne 
alinia la tendințele pieței. În 2019 am lansat o nouă gamă 
de produse, dar inovațiile continuă și în 2020. Anul acesta 
vorbim despre o nouă gamă dedicată pregătirii salatelor, 
dar și acelor rețete ce necesită preparare la rece. Este un 
segment de nișă cu volume mici, dar cu potențial mare de 
creștere, având în vedere preocuparea clienților pentru 
un stil de viață sănătos și echilibrat”, spune Monica Spiru 
(Bunge România și Bulgaria). Aproximativ 10% din produc-
ția realizată de Bunge în fabrica de la Buzău este expor-
tată în special către Bulgaria, unde compania comerciali-
zează ulei sub brandul Kaliakra. 
Între exportatorii de ulei se află și Prutul. Producătorul 
raportează creșteri anuale în privința volumelor pe care 
le derulează cu partenerii externi. „În ultimii 10 ani am 
derulat un amplu program de investiții în dezvoltarea 
fabricii de la Galați și creșterea capacității sale de pro-
ducție, fapt ce ne-a permis să avem în prezent una dintre 
cele mai mari și moderne fabrici de ulei din țara noastră. 
Este o unitate „multi seeds”, motiv pentru care putem să 
procesăm alternativ, când dorim, toate tipurile de semințe 
oleaginoase (floarea-soarelui, rapiță, soia)”, susțin repre-
zentanții companiei. Pentru Prutul, uleiul de floarea-soa-
relui High Oleic rămâne o prioritate, fiind un segment pe 
care își doresc să îl crească cât mai mult în România, cu 
atât mai mult cu cât uleiul High Oleic nu este un produs 
de nișă, ci un ulei de masă situat pe o treaptă superioară 
uleiului clasic (linoleic) de floarea-soarelui.
Volatilitatea pieței, asigurarea materiei prime într-un an 
secetos, lipsa de predictibilitate generată de pandemia 
de Covid-19, concurența mărcilor proprii la raft, volatilita-
tea prețului în privința tipurilor de ulei importate, educa-
ția în ceea ce privește consumul de ulei sunt printre cele 
mai mari provocări subliniate de producătorii de profil. ç

Focus

În perioada iunie 2019 - mai 2020 comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, piața uleiului de consum a înre-
gistrat o creștere valorică de aproape 11%, în timp ce vo-
lumele au crescut cu 3%, atunci când analizăm consumul 
casnic. Creșterea categoriei în valoare a fost în special 
susținută de o creștere de aproape 7% a prețului mediu 
la raft (5 lei/L), dar și de o creștere a volumelor pe act de 
cumpărare. Categoria uleiului de consum este o catego-
rie matură, cu un număr mare și constant de gospodării 
cumpărătoare, de la o perioada la alta. În medie, familiile 
din România au cumpărat categoria de aproximativ 14 ori 
în 12 luni și au achiziționat aproximativ 2 litri la un act de 
cumpărare. Uleiul de floarea-soarelui domină în continu-
are categoria de ulei, cu o cotă de piață de 86% în valoare 
și 96% în volum. Pierde două puncte procentuale cotă de 
piață în valoare în fața uleiului de măsline și a altor tipuri 
de ulei. Uleiul de măsline ajunge la o cotă de piață în va-
loare de 9% și înregistrează cea mai mare creștere pe va-
loare în perioada analizată. Evoluția uleiului de măsline 
se datorează în principal unui volum mai mare pe act de 
cumpărare (aproape 1 L) și recrutării de noi cumpărători 
în categorie, în timp ce prețul mediu a avut o evoluție ne-
gativă (aproximativ 24 lei/L). Și celelalte tipuri de ulei se 
dezvoltă, în principiu, printr-o creștere a prețului mediu 
la raft, a frecvenței de cumpărare, dar și a volumelor, însă 
ponderea în cadrul categoriei este de sub 5% în valoare. 
În ceea ce privește evoluția categoriei în canale, categoria 
crește atât în comerțul modern, cât și în cel tradițional. 
Comerțul modern acoperă 76% din volumele pe ulei. 
Magazinele de tip discount, dar și magazinele moderne 
de proximitate au înregistrat creșteri în perioada anali-
zată datorită recrutării în categorie și creșterii frecvenței 
de cumpărare. În comerțul tradițional, uleiul de consum 
înregistrează o creștere de două puncte procentuale 
cotă de piață în volum față de comerțul modern, creștere 
datorată unor volume mai mari la un act de cumpărare. 
Primii trei producători din această categorie (în ordine 
alfabetică: Bunge, Expur, Prutul Galați) dețin cumulat 44% 
din vânzările în volum, în perioada iunie 2019 - mai 2020, 
în timp ce mărcile proprii acoperă 38% din volumele 
cumpărate. Studiul are la bază informații obținute prin 
monitorizarea consumului casnic pentru toate categoriile 
de produse de larg consum, prin intermediul cercetării 
de tip Panel de Consumatori a GfK România. Eșantionul 
panelului este de 3.000 gospodării, reprezentativ la  
nivel național.

GfK: Crește apetitul pentru 
uleiul de măsline în rândul 
gospodăriilor din România
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Analiză

Colaborarea, esențială pentru 
reducerea risipei alimentare

Reducerea risipei alimentare trebuie să reprezinte o preocupare tot mai mare pentru 
viitorul nostru și al generațiilor următoare, chiar și în timpul pandemiei de coronavirus, 
sau poate cu atât mai mult acum. Avem obligația morală de a face tot ceea ce ne stă în 
putință pentru a lăsa moștenire generațiilor viitoare planeta așa cum am primit-o de la 
părinții și bunicii noștri, cu aceleași resurse de care ne bucurăm în prezent. De Dragoș 
Tuță Mihaylov.

Criza fără precedent cu care ne confruntăm și 
care are efecte la nivel global a reușit să ne 
demonstreze, în mod practic, lecții pe care 
le știam doar în teorie. Suntem interconec-
tați la un nivel ridicat, pe care poate nu îl 

percepeam înainte. Am văzut cum o criză care pornește 
în Wuhan, China, se poate extinde cu ușurință și poate 
afecta întreaga planetă. Cererea și ulterior penuria de 
echipamente medicale de protecție atât de necesa-
re reprezintă un exemplu elocvent al acestei crize ce 
s-a dispersat la nivel global. Apoi, modul în care ne 
raportăm la hrană este un exemplu de tipar de com-
portament uman. În supermarketurile din toată lumea, 
cetățeni alarmați au golit rafturile și au făcut stocuri 
de alimente pentru o perioadă mai lungă de timp. 
Ulterior, imagini cu pubele de gunoi pline de alimente 
alterate, pe care oamenii nu au reușit să le consume 
deoarece cumpăraseră prea mult, au împânzit rețelele 
de socializare.

Astfel de comportamente apar când există incertitudini 
legate de disponibilitatea hranei, iar ele au efecte pe 
piața globală de alimente. Este important de menționat 
totuși că, după această perioadă dominată de impul-
suri, consumatorii au început să conștientizeze risipa 
și să arunce mai puține alimente în gospodării, însă în 
același timp, pe lanțul de aprovizionare au fost înregis-
trate pierderi foarte mari. Avem aici exemple de stocuri 
semnificative de produse aduse în magazine, urmare a 
unei cereri ridicate din partea consumatorilor, dar și de 
pierderi înregistrate de producătorii care nu au mai avut 
acces la anumite piețe de desfacere.

Unde ne aflăm acum?

Dacă deșeurile alimentare ar fi o țară, aceasta ar fi 
al treilea cel mai mare emițător de gaze cu efect de 
seră după SUA și China, potrivit Organizației pentru 
Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite. În Europa, 
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România ocupă locul 9 în clasamentul risipei de ali-
mente, cu 53% din deșeurile alimentare provenind  
din gospodării. Cifrele sunt îngrijorătoare în contextul în 
care aproximativ 50% dintre români cheltuie circa 40% 
din venitul lunar pentru asigurarea hranei. Știm că în 
ceea ce privește nivelul de trai, țara noastră înregistrea-
ză statistici alarmante. Aproape 7 milioane de oameni, 
adică o treime din populația țării, se află în pragul 
sărăciei. Peste 150.000 de copii mergeau la culcare flă-
mânzi în 2019, iar după criza curentă este de așteptat ca 
numărul acestora să crească substanțial.
Aproximativ o treime din toate produsele din România, 
adică circa 2,5 milioane de tone de produse alimentare, 
ajung la coșul de gunoi sau sunt irosite inutil în fiecare 
an. La nivelul Uniunii Europene, 88 de milioane de tone 
de produse sunt aruncate anual, costurile implicite fiind 
estimate la 143 miliarde de euro. Risipa de produse nu 
este doar lipsită de etică, dar se transformă în timp într-o 
risipă de resurse naturale. Combaterea risipei de ali-
mente este importantă și în lupta împotriva schimbărilor 
climatice, întrucât risipa de alimente generează circa 8% 
din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Alimentele 
neconsumate pot fi redistribuite persoanelor aflate în di-
ficultate, sprijinind astfel combaterea foametei, în condi-
țiile în care 40 de milioane de persoane din UE își permit 
o masă ce conține carne doar de trei ori pe săptămână.
Pentru a reduce risipa alimentară și pentru a ajuta per-
soanele defavorizate, este nevoie de acțiuni din partea 
întregii societăți și de o colaborare între guverne, pro-
ducători de alimente, retaileri, ONG-uri și consumatori. 

Eforturile comune dau rezultate 

Deși situația poate părea una fără ieșire, atunci când 
colaborăm sincer și hotărât pentru a atinge un obiectiv de 
interes public, lucruri bune se pot întâmpla. Și se întâmplă. 
Un exemplu concret în acest sens este promulgarea legii 
nr. 217/2016 referitoare la diminuarea risipei alimentare, pe 
data de 16 iulie, un rezultat al efortului comun depus de 
grupul de lucru pentru combaterea risipei alimentare, din 
cadrul Ambasadei Sustenabilității în România. Este impor-
tant ca dincolo de conștientizarea acestei probleme, să ne 
dăm seama care sunt consecințele ei - pentru economie, 
pentru mediul înconjurător - mai ales când acele alimente 
aruncate pot reprezenta masa unor copii din familii aflate 
în dificultate. Și după ce facem acest lucru, trebuie să 
ne așezăm la aceeași masă și să găsim împreună soluții. 
Atunci când statul nu are resurse, dar nevoile sunt foarte 
mari, este și responsabilitatea noastră față de copiii de 
azi și față de generațiile viitoare să facem acest lucru.
Reprezentanții mai multor ONG-uri au participat la 
dezbaterile organizate de Ambasada Sustenabilității, 
iar apoi au existat numeroase întâlniri private în care 
am discutat despre problema risipei alimentare și în 
care aceștia ne-au semnalat blocajele legislative ce le 
afectează activitatea. Am propus crearea unui grup de 
lucru informal pentru combaterea risipei de alimente 

și, alături de Asociația Banca pentru Colectarea și 
Distribuția Alimentelor și alți participanți din Coaliția 
România Sustenabilă, ne-am implicat în organizarea con-
ferinței „Risipa alimentară în România și rolul Băncilor 
pentru alimente” din octombrie 2019. Ulterior am hotărât 
crearea unui grup de lucru cu un obiectiv clar, pe termen 
de un an, care să aducă schimbările legislative necesare 
pentru ca legea să încurajeze donarea de alimente, iar 
procesul să fie mai ușor de realizat. Schimbările legisla-
tive vizau trei direcții: recunoașterea ONG-urilor speciali-
zate ca bănci de alimente în rândul recipienților dona-
țiilor, eliminarea TVA-ului și eliminarea obligativității 
încheierii contractelor în formă autentică, adică la notar. 
Până recent, legea prevedea că “tranzacțiile cu alimen-
tele/produsele agroalimentare care respectă condițiile 
legislației privind diminuarea risipei alimentare” sunt 
considerate ”livrare de bunuri”. Asta însemna, din punc-
tul de vedere al taxei pe valoarea adăugată, o cheltuială 
nedeductibilă. Propunerea noastră a fost ca alimentele 
donate să fie excluse din categoria livrărilor de bunuri, 
pentru a putea elimina TVA-ul. De asemenea, potrivit 
legii, transferul de alimente presupunea încheierea unui 
contract în formă autentică pentru fiecare tranzacție în 
parte. Acest lucru implica o risipă de timp și de resurse: 
producătorul sau retailerul care dorea să doneze produ-
se alimentare trebuia să desemneze un angajat care să 
petreacă o zi întreagă la notar sau să deschidă un birou 
notarial în sediul firmei pentru a face față numărului 
de contracte ce trebuiau semnate. Ori ideea din spatele 
acestui proces era să încurajăm retailerii să doneze ast-
fel încât, într-un timp cât mai scurt, alimentele să ajungă 
la destinatari în condiții optime, și nu purtând costuri 
suplimentare. În forma inițială a legii, acest lucru nu era 
posibil. Ba chiar mai mult, pentru retaileri era mai ieftin 
să distrugă produsele decât să le doneze.
Așadar, în cadrul grupului de lucru am identificat și 
am înțeles în detaliu problemele tehnice, am evaluat 
impactul modificărilor cerute, avantajele și dezavanta-
jele și am redactat un document de intenție cu modi-
ficări legislative care a fost înaintat reprezentanților 
Parlamentului. Ulterior, acesta a fost preluat de către 
inițiatori, care au primit sprijinul nostru pe tot parcursul 
procesului de modificare și proiectul de lege a fost vo-
tat de Camera Deputaților la data de 24 iunie și ulterior, 
promulgat de președintele Klaus Iohannis pe 16 iulie. 
Grupul de lucru rămâne activ și după îndeplinirea aces-
tui obiectiv pe termen scurt și urmărește să înțeleagă 
și să implementeze prioritățile naționale în vederea 
risipei de alimente. Lansez pe această cale și o invitație. 
Așteptăm producători, ONG-uri, lideri de opinie și orice 
parte care dorește să se implice în acest grup de lucru, 
să se înscrie în Coaliția România Sustenabilă pentru a 
construi împreună un viitor sustenabil pentru generați-
ile viitoare. ç

De Dragoș Tuță Mihaylov Inițiator și Președinte 
Ambasada Sustenabilității în România.

CSR & Sustenabilitate
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Analiză

Incertitudinea adusă de pandemia 
de COVID-19, reflectată în 
comportamentul consumatorilor

Pe măsură ce lucrurile intră în „noua normalitate” iar oamenii învață să trăiască cu 
realitatea COVID-19, comportamentul consumatorilor reflectă încă, într-o bună 
măsură, incertitudinea adusă de criza coronavirusului. Și, în vreme ce impactul 
pandemiei a variat în funcție de regiunile afectate, analiștii de la McKinsey au 
identificat 5 teme care s-au repetat în toată lumea. De Bogdan Angheluță.

Studiul companiei de consultanță Mckinsey s-a concen-
trat pe 12 state, acestea fiind selectate datorită impor-
tanței economice și a impactului generat de pandemia 
de COVID-19 asupra populației. 

Trecerea către valoare și produse esențiale

Chiar dacă multe state au ridicat măsurile de siguran-
ță și au permis astfel reluarea activităților economice, 
consumatorii continuă să experimenteze o scădere a 

veniturilor și nu sunt prea optimiști legat de perspecti-
vele economice. Acest fenomen se înregistrează încă de 
la începutul lunii aprilie, singurele excepții fiind China și 
India, unde consumatorii au speranțe mai mari decât cei 
din Europa sau Statele Unite.
În contextul unui număr atât de mare de oameni care 
se așteaptă ca pandemia să le afecteze situația finan-
ciară, consumatorii au început să fie mult mai atenți la 
cheltuieli și să caute produse mai accesibile. Fenomenul 
de downtrading se poate vedea cel mai bine în Asia, mai 
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exact în India și Coreea de Sud, unde aproape jumătate 
dintre respondenți spun că vor trece la produse mai ief-
tine. Pe de altă parte, consumatorii din Spania, deși grav 
afectați de pandemie, nu par interesați de downtrading: 
doar 17% sunt dispuși să aleagă varianta mai ieftină.
Potrivit persoanelor intervievate de McKinsey, Germania 
este statul european cu cele mai bune perspective, dar 
chiar și în acest caz, încrederea într-o evoluție pozitivă a 
economiei este la 5%.
Dacă incertitudinea financiară va continua să se ma-
nifeste, tot mai mulți consumatori se vor concentra 
pe produsele esențiale, așa cum sunt cele alimentare 
și pentru casă, reducând cheltuielile care nu sunt 
strict necesare.

Importanța crescută a digitalului și a 
conceptelor omnichannel

Cele mai multe categorii de produse comercializate 
online au înregistrat creșteri de cel puțin 10% în timpul 
pandemiei, iar numeroși consumatori vor continua să 
își facă cumpărăturile prin canale digitale chiar și după 
redeschiderea magazinelor fizice. În piețele care înregis-
trau o rată de conversie moderată înainte de pandemie, 
așa cum ar fi Marea Britanie sau Statele Unite,  
e-commerce-ul a înregistrat plusuri pe toate categoriile 
de produse. În piețele cu o rată mare de cumpărături 
online, așa cum este China, creșterea numărului de 
produse comercializate nu va fi una semnificativă, dar 
va exista un avans important în ceea ce privește sumele 
cheltuite, apreciază consultanții McKinsey.
Un efect deloc surprinzător al pandemiei este apari-
ția unui număr tot mai mare de retaileri online, cât și 
digitalizarea sau accelerarea procesului de digitalizare 
a unor jucători cu vechime în piață. Este un fenomen 
care a fost vizibil și în 2002-2003, în timpul epidemiei 
SARS, atunci când mai multe companii de e-commerce 
au apărut pe piețele internaționale. Cel mai bun exem-
plu în acest sens e Alibaba, o companie obscură până 
la acel moment și care acum concurează cu gigantul 
american Amazon.
Dincolo de e-commerce, alte servicii digitale sau con-
tactless experimentează rate mult mai bune de adopție. 
Un bun exemplu în acest sens este dat de serviciile de 
livrare, care au avut creșteri uriașe de la începutul aces-
tui an. În fine, chiar dacă unele dintre aceste obiceiuri 
de consum nu vor mai avea o utilitate după încheierea 
crizei, altele vor deveni uzuale și vor fi adoptate de  
mulți consumatori.

Loialitatea trece pe plan secund

Așa cum era de așteptat, pandemia de COVID-19 a adus, 
în cazul anumitor produse, rupturi la raft. Iar consuma-
torii care nu au putut găsi produsul favorit la retaile-
rul preferat și-au schimbat comportamentul, testând 
alte branduri sau orientându-se către alți retaileri. Tot 

aici trebuie amintit și aspectul proximității, extrem de 
important în perioada izolării la domiciliu. Potrivit celor 
de la McKinsey, principalii factori în decizia de achiziție 
a unui nou produs au fost valoarea, disponibilitatea, 
calitatea și natura acestuia.
Mai exact, peste 60% dintre consumatorii de la nivel 
global și-au schimbat comportamentul de shopping. 
În Europa, media procentuală a celor care au încercat 
un produs nou sau au mers la un retailer nou a fost de 
aproximativ 50%, mai ridicată în Spania și Italia (peste 
60%), acolo unde și restricțiile au fost mai severe, dar 
și în Marea Britanie (71%). Extremele s-au înregistrat în 
Japonia, unde doar o treime dintre consumatori și-au 
schimbat comportamentul, și India, unde mai bine de 9 
din 10 au încercat produse noi. Este important de men-
ționat că în Japonia nu au fost impuse restricții, astfel 
că oamenii și-au putut desfășura activitățile uzuale, 
inclusiv în ceea ce privește cumpărăturile.

Sentimentul de siguranță, element important în 
relația cu retailerii

În majoritatea statelor analizate, respondenții au de-
clarat că sunt atenți la modul în care retailerii imple-
mentează măsuri de siguranță precum curățenia sau 
introducerea unor bariere fizice, așa cum ar fi geamurile 
de plexiglas. În plus, aceștia au declarat că vor cumpă-
ra mai mult de la companiile care au implementat un 
proces igienic de ambalare sau de la acelea care depun 
eforturi pentru a-și ține angajații în siguranță.
Pe de altă parte, valorile unei companii sau promovarea 
unor soluții sustenabile nu par să fi reprezentat factori 
esențiali în procesul de achiziție.
Astfel, grija față de angajați a fost elementul care i-a 
interesat cel mai mult pe consumatorii din Statele Unite, 
Marea Britanie și Japonia, în vreme ce procesul igienic 
de ambalare a fost răspunsul ales de cei din Germania, 
Spania, India, Coreea de Sud și China. Produsele priete-
noase cu mediul au fost importante pentru francezi  
și italieni.
În această perioadă dificilă, consumatorii au devenit 
mult mai atenți la modul în care un business comunică 
cu acționarii, comunitățile locale și societatea în ansam-
blul ei. Prin urmare, acțiunile derulate în aceste luni vor 
fi ținute minte mult timp după încheierea pandemiei.

Casa, cel mai sigur loc

În majoritatea țărilor analizate de cei de la McKinsey, 
peste 70% dintre respondenți spun că nu sunt încă 
dispuși să revină la activitățile uzuale pe care le aveau 
înainte de debutul pandemiei. Pentru aceștia, relaxarea 
măsurilor impuse de autorități nu va fi suficientă; ei vor 
aștepta atât o confirmare din partea medicilor sau a 
altor lideri de opinie care să îi asigure că măsurile sunt 
suficiente, cât și dezvoltarea unui vaccin care să permită 
întoarcerea la normalitate. Cu toate acestea, atunci când 

Consumator
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se referă la activitățile pe care le vor relua, consumatorii 
pun shoppingul pe primul loc. Întrebați care sunt lucru-
rile pentru care intenționează să părăsească locuința 
în perioada următoare (sondajul a fost realizat între 15 
și 21 iunie), cumpărăturile au fost pe primul loc pentru 
consumatorii din Statele Unite, Marea Britanie, Italia, 
Japonia, Coreea de Sud și China.

Un context economic dificil

Toate aceste schimbări trebuie însă privite și în contex-
tul economic generat de pandemie: dacă estimările iniți-
ale ale analiștilor indicau o scădere a comerțului global 
cu 18,5% față de anul trecut, 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%. Una 
dintre deciziile importante luate la nivel guvernamental 
a fost asigurarea veniturilor salariaților, măsura despre 
care Organizația Mondială a Comerțului (OMC) spune că 
a încurajat consumatorii să își mențină cheltuielile la 
un nivel normal, cu excepția achizițiilor de valoare mare 
cum ar fi automobilele, de exemplu.
Dacă în luna aprilie OMC prezenta posibilitatea unei 
scăderi cu până la 32% a schimburilor comerciale, datele 
disponibile după încheierea trimestrului II arată că cea 
de-a doua parte a anului ar trebui să aducă o revenire. 
Mai departe, organizația estimează pentru 2021 o creș-
tere a economiei globale cuprinsă între 5% (scenariul 
pesimist) și 20% (scenariul optimist).
În Franța, o treime dintre consumatori au venituri mai 
mici, fapt care îi forțează să își reducă cheltuielile. Cu 
toate acestea, 40% dintre cei intervievați intenționează 
să reia călătoriile și ieșirile în oraș. În cazul Spaniei, sen-
timentul de teamă vizavi de evoluția economică a rămas 
la un nivel stabil încă din luna martie. Consumatorii nu 
își reiau încă activitățile normale pentru că se tem de 
servicii precum transportul în comun. În Marea Britanie 
pesimismul nu mai e atât de accentuat, dar consumatorii 
se tem că efectele economice se vor resimți pentru o pe-
rioadă îndelungată de timp. Aici, achiziția produselor de 
băcănie prin canale online a crescut în mod semnificativ. 
Sunt doar câteva exemple care ilustrează însă teama 
generată de scăderile economice înregistrate la nivel 
global. Prin urmare, în vreme ce anumite categorii de 
produse au fost puternic afectate din cauza restricțiilor, 
altele, care au înregistrat creșteri semnificative în acea 
perioadă, vor avea de suferit pe termen lung din cauza 
schimbărilor apărute în comportamentul consumatorilor.
În cele din urmă, comportamentul consumatorului va 
depinde, în mare măsură, și de modul în care companiile 
se adaptează acestei crize. 
Este greu de estimat cum va arăta consumul atunci când 
COVID-19 va fi eradicată, dar un lucru este cert: cu cât pan-
demia va dura mai mult, forțând eventual și reintroducerea 
anumitor restricții, cu atât consumatorii vor fi mai obișnuiți 
cu realitatea acestei perioade. ç
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Comerțul european, între un 
2019 profitabil și un 2020  
cu strategii schimbate

Cât timp retailul se confruntă cu provocările unei pandemii globale, performanțele 
obținute în 2019 vor fi greu de atins. Sub presiunea virusului, estimările pentru 
2020 sunt puse sub semnul întrebării și analiștii GfK au decis ca în studiul privind 
comerțul european să nu includă nicio prognoză pentru acest an. Asta pentru că 
2020 s-a transformat într-un an de schimbare a strategiilor de business și de 
setare a tendințelor pe termen lung. De Simona Popa.

Dacă anul trecut retailul european s-a aflat 
sub greutatea Brexit, estimările pentru 
acest an au fost anulate de efectele pan-
demiei. În timp ce în 2019 cifra de afaceri în 
cazul magazinelor fizice a crescut cu 2,1% la 

nivelul Uniunii Europene, cifrele pentru 2020 sunt rezerva-
te. Comerțul online a preluat parțial din vânzările offline, 
magazinele de proximitate au câștigat clienți în fața hyper-
marketurilor, dar sunt rulajele la fel de mari pentru a sus-
ține evoluția din 2019? Anul trecut, expertul GfK în retail, 
Johannes Schamel, estima creșteri importante pentru re-
tailul reprezentat de magazinele fizice. Anul acesta, având 
în vedere incertitudinile generate de pandemie și faptul 
că valul doi pare tot mai aproape, nu doar că nu au fost 
revizuite cifrele inițiale, ci nu mai există estimări deloc.

2019, anul cu o creștere solidă în vremuri liniștite

Evoluția cifrei de afaceri a retailului fizic din Uniunea 
Europeană a fost anul trecut ușor peste rata inflației 
și cele mai dinamice piețe au fost cele din Europa de 
Est. În datele analizate de GfK, România este pe primul 

loc în privința ritmului de creștere, cu un avans de 
9,5%, cifră aproape dublă față de cea raportată de 
Bulgaria (+5,4%). Asta în condițiile în care puterea de 
cumpărare din România este de nici 6.000 de euro față 
de aproape 15.000 de euro cât este media europeană. 
Creșteri peste medie au fost raportate și de Estonia 
(+6,6%) și Lituania (+6,5), dar în aceste state puterea 
de cumpărare a avut o creștere constantă. Datele din 
analiza GfK arată că, la nivel european, în 2019 puterea 
de cumpărare a crescut în medie cu 3,4%. Această evo-
luție este puternic influențată de cifrele din Letonia 
(+ 8,5%), Lituania (+7,6%) și Estonia (+6%). Însă, cu un 
venit anual pe cap de locuitor de peste 35 de mii de 
euro, Luxemburg rămâne pe primul loc la capitolul 
putere de cumpărare.
Dar aceasta este erodată de inflație, lucru resimțit 
pe deplin în România. Studiul GfK arată că, în timp ce 
media europeană privind rata inflație a fost de 1,4% 
în 2019, sub nivelul de 2% țintit de Banca Centrală 
Europeană, cifra din România privind evoluția prețuri-
lor de consum în raport cu puterea de cumpărare era 
de 3,9%. Rate mari ale inflației au fost raportate și în 

Tendințe
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Ungaria (+3,4%) și Cehia (+2,6%). Raportările din 
state precum Germania și Franța au arătat cifre 
sub media europeană, de 1,4%, respectiv 1,3%. 

2020, anul provocărilor în retail

„Comerțul cu amănuntul se confruntă cu provocă-
rile unei pandemii globale. În februarie am văzut 
câte probleme sunt pe lanțul de aprovizionare 
mai ales raportat la dependența de producția 
din China, iar în martie au apărut noi întrebări cu 
privire la vânzările din magazinele fizice”, spune 
Johannes Schamel. Când vor fi ridicate restricțiile, 
cât timp vor mai amâna consumatorii achizițiile im-
portante, cât teren va câștiga comerțul online, ce 
va rămâne obișnuință în comportamentele de con-
sum post-pandemie sunt doar câteva dintre între-
bările ridicate de acesta și care în prezent sunt tot 
fără răspuns. Consumul real pe cap de locuitor a 
scăzut cu 2,9% la nivelul Uniunii Europene în prime-
le trei luni ale acestui an, potrivit datelor Eurostat. 
Și tot potrivit Eurostat, a fost cel mai mare declin 
de când este măsurat acest indicator. Mai mult, în 
timp ce consumul scădea, rata de economisire a 
populației era în creștere. Datele la nivelul Uniunii 
Europene indică o creștere medie de 4,3%, dar cele 
mai semnificative evoluții au fost raportate de 
Belgia, Olanda și Danemarca. La polul opus sunt 
state precum Polonia, Suedia și Cehia. Perioada 
în care a crescut rata de economisire în rândul 
populației coincide cu perioada în care măsurile de 
siguranță au fost dintre cele mai stricte. Limitarea 
cheltuielilor nu a vizat însă și zona de food ori a 
produselor de curățenie, din contră. Cererea a fost 
atât de mare pe aceste categorii încât a pus o pre-
siune enormă pe lanțurile de aprovizionare. 

Supply chain, strategii adaptate  
„noului normal” 

Pandemia de COVID-19 a reprezentat o undă de șoc 
pentru toate canalele din retail, de la distribuitori la 
comercianți și revânzători și, nu în ultimul rând, la 
consumatori. Iar managerii, trecuți deja prin testele de 
rezistență din timpul pandemiei, sunt dispuși să facă 
schimbări majore în regândirea lanțurilor de aprovi-
zionare. O analiză McKinsey bazată pe răspunsurile a 
60 de manageri de top arată planurile pe care aceștia 
le au pentru a flexibiliza operațiunile. Majoritatea 
covârșitoare a respondenților a spus că pandemia a 
evidențiat slăbiciuni în lanțurile lor de aproviziona-
re. Iar în industria alimentară și a bunurilor de larg 
consum, nu a fost un singur manager care să declare 
că nu a avut probleme legate de producție și distri-
buție. 91% dintre ei au avut probleme cu furnizorii. 
85% dintre respondenți s-au confruntat cu tehnologii 
digitale ineficiente pe lanțul de aprovizionare, iar 48% 

susțin că luarea deciziilor a fost întârziată de faptul 
că echipa lucra de acasă. În aceste condiții și cu lecția 
predată de o criză sanitară recent învățată, aproxi-
mativ 93% dintre managerii chestionați de McKinsey 
spun că intenționează să crească rezistența la șocuri 
a întregului lanț de aprovizionare. Între planuri intră 
aprovizionarea dublă cu materii prime, creșterea sto-
curilor de produse critice și inclusiv regândirea lanțu-
rilor de aprovizionare, odată trecută pandemia. Tot în 
planurile pe termen scurt intră și nevoia de a avea un 
control tehnologic asupra lanțului de aprovizionare, 
lucru posibil doar cu forță de muncă calificată, pre-
gătită să utilizeze noi instrumente digitale la viteză și 
scară mari. Aproximativ 90% dintre liderii chestionați 
spun că intenționează să crească numărul angajaților 
calificați în organizațiile lor, printr-o combinație de 
recalificare internă și angajări externe. 

Investiții în întâmpinarea „noului normal”

Pentru a fi performante în „noua normalitate”, com-
paniile trebuie să se desprindă de soluțiile tempo-
rare, care abordează probleme punctuale, potrivit 
analizei McKinsey. Lunile de pandemie au dus la 
modificări de comportament care se pot menține pe 
termen lung. De exemplu, consumatorii care au co-
mandat produsele necesare acasă sau au făcut co-
menzi online pe care mai apoi doar le-au ridicat din 
magazin pot face acest lucru și după ce măsurile de 
siguranță vor fi relaxate. Liderii de decizie ar trebui 
să profite de acest moment nu doar pentru a rezol-
va problemele privind acoperirea cererii, ci trans-
formarea completă a proceselor de aprovizionare și 
livrare către clienți. Pentru a răspunde dorinței de 
reziliență sporită, companiile pot lua în calcul pro-
ceduri de gestionare a riscurilor în privința lanțului 
de aprovizionare. Descentralizarea depozitelor și 
mutarea stocurilor mai aproape de clienți pot duce 
la o mai bună reacție în situații de criză. Lista riscu-
rilor pe care se aflau până acum doar situații care 
prevedeau întârzieri de ordin logistic ori stabilitatea 
financiară a furnizorilor poate fi acum completată 
cu posibile întreruperi ale fluxurilor transfronta-
liere sau perturbări de ordin social și geopolitic. 
Rescrierea scenariilor de risc și reconfigurarea lan-
țurilor de aprovizionare ca măsuri de backup în fața 
unei crize nu pot fi făcute fără investiții pe măsură. 
Aici intră inclusiv creșterea capacităților digitale 
end-to-end pentru care este nevoie de coordonare 
între toți jucătorii implicați. Digitalizarea de astăzi 
va ajuta firmele să reacționeze mai bine la riscurile 
de mâine. Fie că este vorba de prognoze mai exacte, 
de reducerea perioadei de blocaj sau de livrări mai 
rapide, digitalizarea lanțului de aprovizionare end-
to-end va ajuta companiile să elimine vulnerabilită-
țile, să îmbunătățească capacitatea de reacție și să 
reducă dramatic costurile generale. ç
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Parteneriat între Walmart și Yahoo privind 
cumpărăturile online

Verizon Media, ownerul Yahoo Mail, 
a anunțat lansarea „Groceries from 
Walmart”, un serviciu care permite 
utilizatorilor Yahoo Mail să caute 
și să cumpere produse alimenta-
re esențiale de la Walmart prin 
intermediul poștei electronice. 
Anul trecut, Yahoo Mail a lansat 
Grocery View, un serviciu care oferă 
americanilor oferte personalizate în 
funcție de magazinele alimentare 
locale. Această opțiune va permite 
acum clienților să cumpere de la 
Walmart și să ridice comanda din 
cea mai apropiată locație. Coșul 
de cumpărături rămâne activ pe 

termen nelimitat și permite cum-
părătorilor să continue să adauge 
produse pe parcursul săptămânii. 
Posibilitatea de a face cumpărături 
direct din e-mail este disponibilă 
momentan pentru iOS și desktop, 
versiunea pentru Android urmând 
să fie lansată la finalul acestui an.

Știri externe

Vânzările Coca-
Cola își revin

Reprezentanții Coca-Cola au 
anunțat că vânzările au înce-
put să crească în iulie față de 
lunile precedente, mai exact după 
minusul de 28% înregistrat în 
trimestrul II al anului, încheiat 
pe 26 iunie, perioadă marcată 
de închiderea restaurantelor, 
teatrelor sau a spațiilor destinate 
evenimentelor sportive din cauza 
pandemiei de COVID-19. Odată 
cu ridicarea anumitor restricții, 
scăderea vânzărilor nu a mai 
fost atât de pronunțată (-25% în 
aprilie față de -10% în iunie). Mai 
exact, veniturile Coca-Cola au fost 
de 7,18 mld. dolari în trimestrul 
doi și, după anunțarea rezultate-
lor financiare, acțiunile Coca-Cola 
au crescut cu aproximativ 4%.

Vânzări mai mici cu 
0,3% pentru Unilever 
în Q2

Carrefour extinde 
livrările cu Uber Eats

Datele financiare raportate de Unilever la 
finalul trimestrului doi al acestui an arată 
că vânzările au scăzut cu 0,3%, în contex-
tul pandemiei de Covid-19. La începutul pandemiei, analiștii esti-
mau un declin al vânzărilor de până la 4,3% ca urmare a închide-
rii restaurantelor și teraselor. Unilever a compensat cu vânzări 
mai mari în cazul produselor destinate consumului pentru acasă 
și scenariul pesimist nu a fost atins. Chiar și cu un rezultat net 
superior estimărilor inițiale, acesta a fost primul declin al vânză-
rilor trimestriale înregistrat după anul 2004. În Europa, vânzările 
grupului au scăzut cu 1,8% ca efect al consumului redus în afara 
casei, în special pe divizia de înghețată. După cel de-al doilea 
trimestru, cifra de afaceri a companiei a fost de 13,3 mld. €, în 
scădere cu 3,1% raportat la perioada similară din 2019.

Carrefour a anunțat că partene-
riatul cu serviciul de livrări Uber 
Eats va fi extins atât în afara regi-
unii franceze Ile-de-France, cât și 
în Belgia. Retailerul a introdus o 
platformă de shopping prin Uber 
Eats pe 6 aprilie, prin intermediul 
căreia consumatorii puteau bene-
ficia de livrarea produselor de la 
15 magazine Carrefour în termen 
de maximum 30 de minute. Lista 
magazinelor a crescut între timp 
la 300. Inițial, în jur de 130 de 
produse erau disponibile, iar în 
prezent numărul acestora a ajuns 
la 250. Uber Eats activează în 91 
de zone urbane din Franța.

Johnnie Walker, îmbuteliat în ambalaj 
din hârtie
Producătorul renumitului whisky Johnnie Walker anunță că băutura va fi 
disponibilă în ambalaje reciclabile, care nu conțin plastic, din 2021. Concret, 
este vorba despre o pastă similară celei din care este făcută hârtia, iar pe 
interior va fi aplicată o rășină care nu va modifica gustul băuturii. Producția 
acestui tip de ambalaj este dezvoltată în parteneriat cu Pilot Lite. Diageo Ltd 
și Pilot Lite au pus bazele unei noi companii producătoare de ambalaje sus-
tenabile, Pulpex Ltd. Pulpex va produce inclusiv pentru Unilever și PepsiCo 
ambalaje care ar urma să fie lansate tot în 2021. În Europa, numai în 2018 
ambalajele au însemnat 8,2 mil. tone de plastic, potrivit analiștilor ING.
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Loialitatea față de un supermarket, anulată 
de lipsa măsurilor de siguranță

Shopperii din Marea Britanie renun-
ță la cumpărăturile făcute din maga-
zinele frecventate des dacă măsu-
rile de siguranță privind limitarea 
răspândirii coronavirusului nu sunt 
respectate, arată un studiu realizat 
de Cennox, firmă specializată în teh-
nologie bancară. Două treimi dintre 
cei chestionați (69%) susțin că loiali-
tatea față de un anume supermarket 
este anulată de lipsa măsurilor de 
siguranță. Aproape jumătate dintre 
shopperii care au luat parte la 
studiu (46%) cred că măsurile de si-
guranță luate de retaileri au fost fie 
prea puține, fie ineficiente. Doar 7% 

dintre cei chestionați au răspuns că 
au încredere completă că retailerii 
iau toate măsurile necesare pentru 
siguranța clienților. Alți 13% dintre 
respondenți susțin că au evitat să 
meargă la supermarket de când a 
fost declanșată pandemia.

Știri externe

Vânzările Nestlé, 
scădere de 9,5% în Q2

Raportul financiar publicat de 
Nestlé, cea mai mare companie 
de produse alimentare și băuturi 
din lume, arată o creștere orga-
nică de 2,8% după primele șase 
luni ale acestui an, comparat cu 
perioada similară din 2019. Însă, 
în același interval, vânzările to-
tale au scăzut cu 9,5%, de la 45,5 
miliarde de franci elvețieni la 41,2 
miliarde. În ceea ce privește zona 
EMENA, în primele șase luni ale 
anului a fost înregistrată o creș-
tere lentă. După un avânt puternic 
în primele luni ale anului, crește-
rea organică a devenit negativă în 
al doilea trimestru, ca urmare a 
scăderii puternice a vânzărilor din 
sectorul out of home, în special 
pentru apă și Nestlé Professional. 
În această zonă a fost înregistrată 
o creștere organică de 2,4%, dar 
vânzările au scăzut cu 5,1%, până 
la 10 miliarde CHF.

Nespresso investește 
170 mil. $ în extinderea 
producției

PepsiCo, creștere  
pe snackuri

Nespresso a luat decizia de a mări pro-
ducția din Elveția și extinderea centru-
lui din Romont presupune o investiție 
estimată la 170 mil. $, bani folosiți pentru o nouă hală cu 10 linii 
de producție dedicate gamei Vertuo și Professional. Compania 
susține că investiția va duce la crearea a 300 de noi locuri de 
muncă în următorii zece ani. Construcția va începe în iunie 2021 
și primele noi linii de producție vor fi complet funcționale până 
în iunie 2022. În ultimii doi ani, Nespresso, divizie a grupului el-
vețian Nestlé pe piața capsulelor premium de cafea, și-a conso-
lidat operațiunile în Romont, Elveția, prin adăugarea a patru noi 
linii de producție și crearea a 50 de noi locuri de muncă. În 2018, 
compania anunța o investiție de 43,2 mil. $ pentru două noi linii 
de producție, precum și pentru un nou centru de inovare.

În trimestrul doi al acestui an, 
vânzările PepsiCo s-au ridicat 
la valoarea de 15,95 mld. $, în 
scădere cu 3,1% față de perioada 
anterioară, dar peste așteptările 
analiștilor. Vânzările Frito Lay în 
America de Nord au crescut cu 7%, 
compensând scăderea similară ca 
valoare înregistrată de PepsiCo 
Beverages. Cifrele respectă 
tendințele din primul trimestru, 
când vânzările companiei au fost 
afectate de pandemia de COVID-19. 
La începutul acestei luni, Frito Lay 
a anunțat o investiție de 200 mil. 
dolari în extinderea fabricii de 
snackuri din Georgia, Statele Unite.

Peste 24.000 de joburi pierdute în 
retailul britanic
Lanțurile britanice de retail au pierdut peste 24 de mii de locuri de muncă 
de la începutul pandemiei, alte 31 de mii fiind în pericol de a fi eliminate. 
Datele prezentate de Centrul pentru Cercetare în Retail (CRR) arată pier-
derea a 24.348 de joburi în cazul retailerilor britanici aflați în insolvență, 
în vreme ce închiderea altor magazine ar putea duce la concedierea altor 
31.628 angajați. Potrivit CRR, având în vedere că atât programul de susținere 
a șomajului tehnic, cât și interdicția de a înceta contractele de închiriere 
expiră în septembrie, a doua parte a anului s-ar putea dovedi dezastruoasă 
pentru lanțurile de retail. 
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Cariera Cristinei Miclea a început în 1998, ea 
adunând pe parcurs experiențe în industria 
de materiale de construcții, rețeaua de ma-
gazine a unui important lanț de benzinării, 
industria farmaceutică și FMCG. A rămas fi-

delă celei din urmă, deși mărturisește că în acest sector 
„un job nu e niciodată doar un job, devine viața ta”.
Primul punct de cotitură din carieră a fost acela când 
compania la care lucra a decis mutarea birourilor de la 
Cluj la București, iar ea a trebuit să părăsească orașul na-
tal. În 2006, a urmat decizia de a se alătura producătorului 
Albalact, pe poziția de brand manager. „Pe atunci com-
pania era la început, cu doi ani înainte apăruse pe piață 
Fulga, iar în 2006 se lansase Zuzu. Compania nu era prea 
cunoscută, iar piața era total neconsolidată, cu mulți jucă-
tori mici. M-am aruncat într-o apă în care nu știam foarte 
bine să înot, dar aveam speranțe foarte mari și îmi doream 
enorm să învăț”, își amintește Cristina Miclea. După patru 
ani, ea prelua conducerea departamentului de marketing, 
o provocare mare, mai ales datorită obiectivului ambiți-
os pe care îl avea Albalact la acea vreme, și anume de a 
deveni jucătorul numărul unu pe piața de lactate. 
Iar în 2016, Albalact, cea mai mare companie cu acți-
onariat românesc din industria laptelui, a fost prelu-
ată de grupul francez Lactalis. Pentru Cristina Miclea, 
trecerea de la o companie antreprenorială locală la o 
corporație multinațională a reprezentat o nouă provo-
care. „Cumva a trebuit să mă resetez de fiecare dată, să 
învăț din toate situațiile, din toate provocările. Însă în 
niciunul din momente nu am putut să învăț să renunț la 
implicarea emoțională. În fiecare proiect pe care l-am 
realizat m-am implicat 100%. Cred că așa sunt oamenii 
de marketing, iar din fericire asta se vede în rezultatele 
obținute”, susține managerul. 
Printre cele mai importante lecții învățate pe parcusul 
unui drum de peste 20 de ani se numără pragmatismul, 
dar și colaborarea cu oameni din culturi organizaționale 

diferite. În contextul colaborării strânse cu departamen-
tul de vânzări, Cristina Miclea admite că a devenit foarte 
pragmatică. „Am învățat să ne adaptăm unii celorlalți, să 
facem proiecte împreună ca o singură echipă, deoarece 
proiectele au rezultate pozitive dacă sunt realizate de 
echipe care gândesc la fel.”, afirmă ea.

Marketing trei în unu

După o perioadă îndelungată în care s-a ocupat exclusiv 
de brandurile Albalact, în luna iulie a anului trecut a pre-
luat și portofoliul Covalact, iar din noiembrie a preluat și 
mărcile diviziei La Dorna (La Dorna, President și Galbani). 
Practic, trei departamente de marketing care funcțio-
nau oarecum independent au fost centralizate într-unul 
singur, Cristina Miclea supervizând acum o echipă formată 
din 10 persoane. „A trebuit să învăț să coordonez proiecte 
alături de echipele din celelalte companii. Însă am fost 
norocoasă să am mereu alături echipe faine, oameni cu 
care am învățat împreună cot la cot. Echipa din care fac 
parte s-a numărat printre factorii care m-au determinat 
să rămân în FMCG, alături de dinamica specifică indus-
triei”, declară managerul. Această mutare operațională 
a inclus preluarea unei noi categorii, cea a brânzeturilor, 
cu o dinamică ușor diferită de categoria lactatelor. Dar 
Cristina Miclea nu se plânge, ci dimpotrivă. 
„Sunt dependentă de adrenalina pe care o oferă dome-
niul. Vindem produse care ajung pe mesele consuma-
torilor în fiecare zi, iar reacțiile lor sunt foarte rapide”, 
explică managerul. 
În momentul de față, ea are în plan să lărgească echipa, 
recrutând juniori, ceea ce este o altă provocare, deoa-
rece, în calitate de coordonator de echipă, trebuie să 
se adapteze la așteptările acestora. Reprezentanții noii 
generații vor ca totul să evolueze peste noapte și nu 
au răbdare, dorind să învețe și să fie promovați rapid, 
deoarece în mintea lor lucrurile se întâmplă în viteză. 

Profil de manager

Cristina Miclea: „Mă fascinează 
modul în care consumatorii 
asociază produsele”

Responsabilă de un portofoliu de 9 branduri, Cristina Miclea, Director de 
Marketing Divizia Lactate a grupului Lactalis, afirmă zâmbind că pentru oamenii 
de marketing din FMCG programul începe dimineața când se trezesc și se termină 
seara când merg la culcare. Însă iubește ceea ce face și spune că, dacă ar putea 
alege din nou, ar opta tot pentru această industrie. De Fulvia Meiroșu.
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Am învățat că oamenii 
trebuie să se exprime și să 
ia singuri decizii. De multe 
ori le spun colegelor mele 
să decidă singure diverse 
vizualuri, și asta nu pentru 
că nu vreau să le fac eu, ci 
pentru că oamenii trebuie 
să se responsabilizeze.

Componenta de seniori e completă, iar managerul este 
de părere că recrutarea lor este mai simplă, deși ei sunt 
greu de găsit și dificil de dislocat din companii. Ultimul 
membru senior al echipei a fost recrutat chiar în perioada 
pandemiei, integrarea în echipă realizându-se digital. În 
ultimele luni echipa a fost unită în acest mod, programul 
de lucru la birou fiind unul redus. În această perioadă, 
pentru Cristina Miclea o zi la birou conține multe call-uri, 
atât cu colegii care lucrează de acasă, cât și cu agențiile, 
colaborarea cu acestea desfășurându-se exclusiv online. 
În ultimele luni, numărul proiectelor din departamentul 
de marketing nu s-a diminuat, doar activările în magazine 
și la evenimente au dispărut din lista de taskuri. 
Cristina Miclea detaliază că nu este o persoană matina-
lă, ajunge la birou târziu, direct în ședințe sau call-uri, 
iar în timpul zilei se implică mult în toate proiectele. 
„Plec seara de la birou la o oră înaintată, dar ziua mea 
de muncă se termină efectiv când merg la culcare. Este 
un defect profesional, dar pentru oamenii de marketing 
jobul începe când se trezesc și deschid mailul. Inevitabil 
mă uit la televizor la publicitate, iar când merg în maga-
zine în scop personal jobul continuă”, relatează manage-
rul. Ei îi place să observe cum sunt organizate rafturile 
și să studieze produsele pe care clienții le pun în coș. Se 
declară fascinată de modul în care consumatorii asocia-
ză produsele între ele, precizând că sunt multe decizii de 
impuls, luate pe loc la raft. Și, evident, se bucură foarte 

tare când vede în coșurile de cumpărături produse ale 
brandurilor pe care le coordonează, mărturisind că pe-
trece mult timp în magazine.

Un job nou în fiecare zi

„Sunt multe cazuri în care dau feedback în magazine, 
am întâlnit promotori care nu își învățaseră speechul 
cum trebuie și le-am spus așa, părintește, cum trebu-
ie să abordeze clienții. Am făcut acest lucru chiar și 
în cazul unor produse care nu erau sub umbrela unui 
brand coordonat de mine”, declară Cristina Miclea, 
mărturisind că, dacă nu ar fi lucrat în marketing, și-ar 
fi dorit să devină profesoară. Ea susține din când în 
când prezentări la ASE și îi place foarte mult activitatea 
academică. Trecând peste calificările necesare pentru a 
lucra în marketing, ea apreciază la persoanele pe care le 
recrutează sinceritatea și veselia. De asemenea, îi plac 
oamenii ambițioși, deși consideră că uneori sunt mai 
greu de coordonat, dar și cei direcți și foarte creativi.
Stilul ei de management este mai degrabă democratic, 
deși crede că uneori dă impresia celor din jur că o pot 
călca în picioare, pentru că este „foarte de treabă”. În ge-
neral îi place să lase colegilor libertatea să ia singuri deci-
zii. Asta nu înseamă că nu își asumă responsabilitatea sau 
că nu îi ceartă atunci când greșesc. „La începutul carierei 
mele de manager aveam tendința de a impune ca lucrurile 
să se facă așa cum spun eu”, afirmă Cristina Miclea. 
La capitolul responsabilitate, ea susține că fiecare pro-
movare din carieră i-a adus mai multe angajamente și un 
volum sporit de muncă. A învățat în timp să lase lucrurile 
din mână, deoarece la început făcea micromanagement, 
greșeală des întâlnită la toți cei care sunt la început în 
carieră. De asemenea, a devenit mai determinată și mai 
ambițioasă, însă în același timp mai răbdătoare. 
Privind în urmă, Cristina Miclea observă că, deși are o 
experiență extinsă, este abia la jumătatea carierei, însă îi 
place foarte mult ceea ce face și se consideră o persoană 
automotivată. „Pe termen lung mă văd făcând lucruri care 
îmi plac și în care cred, sunt convinsă că mai am multe 
de învățat. Mai ales că, de când ne-am integrat în grupul 
Lactalis, am un job nou în fiecare an”, glumește ea. ç

Profil



62  |  August 2020

Produse noi

Condimente premium 
de la Fuchs

Desert nou sub marca Oreo
Noul desert refrigerat Oreo Fresh Milk–Snack 
combină gustul unic și textura crocantă a 
bine-cunoscuților biscuiți Oreo cu o cremă de 
lapte pufoasă și răcoritoare. Prima prezentare a 
acestui produs a fost făcută la Anuga, Germania, 
unde s-a bucurat de aprecierea și interesul 
comercianților din întreaga lume. Desertul este 
distribuit în România de Delaco Distribution S.A. 

Promovare: sampling, campanii comerciale;
Logistică: 30g și 4 x 30g;
Producător: TSC Food Products, Bahnhofplatz 1, 4600 Wels, Austria;
Distribuitor: S.C. Delaco Distribution S.A.;
Adresă: Str. Târgului, nr. 6, 505100 Codlea, jud.Brașov; 
Tel.: + 40 268 254 082; 
Contact: contact@delaco.ro.

Fuchs Condimente lansează Fuchs 
Select, o gamă de produse pre-
mium, ambalate în plic. Aceasta 
cuprinde în prezent o selecție de 
zece condimente speciale pentru 
cei pasionați de gătit, care ex-
perimentează rețete și gusturi: 
Piri-Piri, Piper Tellicherry boabe și 
fulgi, Boia afumată, Verdețuri a la 
Provence, Coriandru, Cuișoare în-
tregi, Chimen, Muștar și Rozmarin.
Logistică: plic, 20 buc/bax;
Producător: Fuchs Condimente  
RO SRL;
Adresă: Str. Nordului 41-43, 115300, 
Curtea de Argeș, România;
Tel.: +4 0248 269 406.

Nestlé extinde gama de batoane Fitness
Producătorul elvețian Nestlé aduce pe piață trei noi 
sortimente din gama de batoane de cereale pentru 
micul dejun, din familia Fitness. Nestlé Fitness 
Honey&Almond cu cereale integrale este o deli-
cioasă combinație de cereale cu miere și migdale, 
dar reprezintă și o sursă de fibre și vitamine din 
grupul B. Batonul Fitness Crunchy Caramel conți-
ne cereale de ovăz integrale, ciocolată cu lapte și 
bucățele de caramel crocant. La rândul său, Nestlé 
Nesquik Maxi Choco, cu extra ciocolată, are gust de 
cacao pe care cei mici îl adoră.

Logistică: 23,5 g (Fitness Honey&Almond și Fitness Crunchy Caramel)  
și 25 g (Nesquik Maxi Choco); 
Producător: Cereal Partners Poland Torun – Pacific, Polonia;
Distribuitor: Nestlé România SRL;
Adresă: Strada George Constantinescu, nr. 3, intrarea A, etaj 7, sector 2, București;
Tel.: 021 204 4000; Contact: contact@ro.nestle.com.

Henkel lansează un 
nou sortiment Perwoll
Perwoll, detergen-
tul special pentru 
îngrijirea hainelor, 
continuă seria ino-
vațiilor menite să 
răspundă nevoilor 
consumatorilor 
moderni, prin 
varianta Perwoll 
Renew&Blossom. 
Acesta redă stră-
lucirea culorilor și îngrijește hai-
nele, oferindu-le un parfum floral 
elegant. Perwoll Renew&Blossom 
este recomandat pentru toate 
tipurile de haine, indiferent de cu-
loare sau material textil.
Logistică: 900ml, 1,8L, 2,7L;
Producător și distribuitor:  
Henkel România S.R.L.;
Adresă: Strada Ioniță Vornicul,  
nr. 1-7, sector 2, București;
Tel.: 021 203 26 00; Fax: 021 203 26 55.

Cereale cu conținut redus de zahăr de la Nutrivita
Nutrivita, brand românesc de produse bio pentru copii, se 
extinde cu o nouă variantă de mic dejun: Bio Junior Petale 
de Cacao Ușoare, cu 21% mai puțin zahăr comparativ cu 
rețeta clasică. Având la bază pudra de ciocolată elveția-
nă bio și ingrediente naturale, provenite din agricultura 
ecologică, fără conservanți, fără coloranți, cerealele Bio 
Junior Petale de Cacao Ușoare reprezintă alegerea ideală 
pentru o masă sănătoasă. Acestea vin într-un ambalaj 
interactiv, cu jocuri și informații educative despre ecolo-
gie, învățându-i astfel pe juniori să protejeze natura și să 
ducă un stil de viață sănătos. 

Logistică: 250g; 
Preț recomandat de vânzare: 18,90 lei; 
Distribuitor: Nutrivita SRL; 
Adresă: Bulevardul Eroilor nr. 4, Voluntari, Ilfov; 
Contact: contact@nutrivita.ro; Website: www.nutrivita.ro.






