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Editorial

O injecție de optimism

Trecuți deja prin încercările 
aduse de 2020, retailerii 
privesc cu o încredere re-
zervată către anul ce toc-
mai a început. Deși mulți 

se așteaptă să încheie următoarele 
12 luni în creștere, recunosc, în egală 
măsură, că nimic nu e bătut în cuie și 
că ieșirea din această criză ar putea 
veni după jumătatea anului.
2021 aduce însă ceea ce a lipsit în mare 
parte anului trecut: o perspectivă de 
timp. Putem analiza lucrurile știind că 
urmează revenirea la normal. Nu în 
termeni absoluți, desigur, pentru că 
anumite tendințe sau comportamente 
de consum s-au schimbat definitiv.
Optimismul e poate cel mai bun „medi-
cament”, mai ales atunci când vorbim 
de evoluția economică sau situația fi-
nanciară a unei companii. Industria de 
retail, care s-a bucurat anul trecut de 
un context mai bun decât alte sectoa-
re, are toate premisele pentru a naviga 
în siguranță și în 2021. Sigur, lecțiile de 
anul trecut au fost utile, chiar dacă pe 
alocuri brutale și vor servi ca scenarii 
pentru anul în curs, dar adaptabili-
tatea la neprevăzut e ceea ce va face 
diferența pe termen scurt.
„Un mix între continuitate și schimba-
re” e modul în care se referă la 2021 
unul dintre managerii de top inter-
vievați în acest număr. E poate cea 
mai bună sintagmă pentru a descrie 
anul acesta, atât pentru retaileri, cât 
și pentru ceilalți jucători din piață. 
Este o sintagmă care ni se potrivește 
și nouă, după cum veți avea ocazia să 
descoperiți în lunile ce vin - pe lângă 
evenimente cu care v-am obișnuit 
de-a lungul timpului, am pregătit și 
alte concepte inovatoare, menite să 
înlesnească ceea ce ne-a lipsit tuturor 
anul trecut: interacțiunea.
Închei exprimându-mi speranța că 
vom putea împărtăși din experien-
ța fiecăruia într-o mai mare mă-
sură decât am făcut-o anul trecut. 
Circumstanțele nu au permis, poate, 
să fim atât de deschiși unii cu alții 
precum am fi fost într-o perioadă 
normală. Privesc cu optimism, însă, la 
ideea că acest lucru se va schimba cât 
de curând. ç

2021 aduce ceea ce a lipsit în 
mare parte anului trecut: o 
perspectivă de timp. Putem 
analiza lucrurile știind că 
urmează revenirea la normal. 
Nu în termeni absoluți, desigur, 
pentru că anumite tendințe sau 
comportamente de consum 
s-au schimbat definitiv.
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Impactul leadershipului 
într-o nouă eră

Pandemia de coronavirus a aruncat în 
aer structurile care ne organizau viața 
profesională și cea personală, haosul 
creat fiind unul similar cu cel provocat 
de Al Doilea Război Mondial. Impactul 

asupra perspectivelor individuale de muncă și a 
modului în care oamenii doresc să se desfășoare 
viața lor a fost unul semnficativ, iar liderii trebuie să 
se adapteze acestui nou univers de perspective: ale 
clienților, angajaților, industriei și întregii societăți.
Nici măcar vaccinurile nu ne vor putea asigura reve-
nirea la normalitate, așa cum era ea înainte de pan-
demie. Cu toții ne-am schimbat într-un fel sau altul 
perspectivele, stilul de viață și de lucru. Experiențele 
diferite pe care oamenii le-au avut în 2020 pot însem-
na că echipe care au colaborat bine înainte de Covid 
ar putea suferi dificultăți de readaptare. Unii membri 
ai echipei au experimentat Covid ca pe o perioadă 
stresantă care i-a obligat să lucreze de acasă, alții ca 
pe o revelație a oportunităților oferite de munca la 
distanță, iar pentru alții, care s-au îmbolnăvit sau au 
avut cazuri de coronavirus în familie, pandemia a fost 
o experiență traumatizantă, care le-a schimbat viața 
radical. Astfel, pentru a reconstrui o echipă eficientă 
va fi necesar un stil de leadership sensibil și atent, 
însoțit de capacitatea de a recunoaște și gestiona 
diferitele experiențe ale angajaților. 
Covidul a pus presiune pe lideri și a dezvăluit astfel 
limitele organizațiilor, culturilor și oamenilor. Ca fost 
lider militar, obișnuit cu adaptarea peste noapte 
la medii cu risc ridicat, în permanentă schimbare, 
pentru mine este interesant cum unii lideri s-au 
ridicat cu succes la înălțimea provocărilor, iar alții 
nu. Factorul determinant al succesului nu ține de 
vechime sau de ierarhie, ci mai degrabă de mindset, 
rezistență și capacitatea de a acționa astfel încât să 
câștigi încrederea oamenilor. 
Cei mai eficienți lideri în timpul pandemiei au fost aceia 
capabili să livreze obiectivele generale, adaptând mo-
dul de lucru, fiind flexibili, folosindu-se de încrederea 
pe care au construit-o în echipă și dezvoltând o filoso-
fie de tipul „noi, nu eu”. Au combinat aceste trei aspecte 
pentru a activa în ceilalți capacitatea de a fi rezistenți. 
Este genul de comportament pe care militarii îl adoptă. 
Liderii care au demonstrat comportamente agile și au 
reușit să își mențină echipele implicate, în care oamenii 
să aibă încredere unii în alții, au ieșit și mai mult în 
evidență în comparație cu semenii lor. Aceasta este 
cheia succesului în noua lume în care trăim. Deci cum 

putem determina toți liderii să acționeze așa? Unul din 
punctele cele mai vulnerabile ale organizațiilor înainte 
de Covid era că noi toți presupuneam că liderii pe care 
îi recrutam își dezvoltaseră toate abilitățile necesare 
de leadership în rolurile anterioare. Din păcate suntem 
puși în fața dovezilor care contrazic această teorie. 
Există informații care arată că doar 25-30% din ma-
nageri au participat vreodată în cariera lor la un trai-
ning despre delegarea eficientă a responsabilităților. 
Iar asta este ceea ce se presupune că liderii trebuie 
să facă în prezent în fiecare zi. Un curs de delegare 
eficientă poate fi rezumat la o oră, iar astfel de cur-
suri le-ar da posibilitatea unui procent de 70-75% din 
manageri să câștige o jumătate de zi pe săptămână 
pe care să o aloce altor proiecte sau sarcini. Să ne 
gândim câte sute de zile au pierdut acești manageri 
de-a lungul anilor, doar pentru că nu au dispus de 
aceste cunoștințe de la bun început. 
Câteva acțiuni simple pot face diferența: verificarea 
cunoștințelor de bază de leadership; prioritizarea, 
managementul timpului, delegarea, comunicarea 
și feedbackul; amplificarea capacității liderilor de 
a seta obiective flexible, personale și de echipă, 
aliniate cu obiectivele strategice, astfel încât aceștia 
să poată schimba modul de a le atinge, dar totuși să 
fie capabili să le atingă; abilitatea lor de a construi 
o atmosferă de încredere în echipă și de a crea o 
cultură „noi, nu eu”, astfel încât toți membrii echipei 
să își dorească succesul. 

Chris Roebuck este expert mondial în leadership și 
Keynote Speaker în cadrul Conferinței Progresiv 2021.

Chris Roebuck, Transformation 
Leadership & Performance Speaker

Guest editorial
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332 de zile

De asemenea, se pare că populația plane-
tei a petrecut anul acesta, cumulat, 5,5 
milioane de ani pe Zoom, în timp ce doar 
trei din cinci cetățeni ai lumii au avut în 
2020 acces la facilități de spălare a mâini-

lor. Faptul că patru miliarde de oameni au fost caranti-
nați în același timp a fost o experiență absolut inedită. 
E mare tentația să privim modul în care oamenii au 
reacționat la criza sanitară prin prisma reacțiilor lor 
publice (în special în spațiul virtual) și a modificării 
obiceiurilor (mai ales de socializare, cumpărare și 
consum). Uităm însă că toate aceste manifestări au 
cauze mult mai profunde, de la viziunea asupra vieții 
și până la relația cu autoritatea și statutul social și 
profesional. Tot ce au pus însă în coș în acest an are 
legătură cu interacțiunile lor sociale, cu modul în care 
se raportează la hrană, la frumusețe, la consumul de 
media, la relația cu banii și cu semenii lor. Lanțul cau-
zal este reprezentat vizual pe pagina alăturată.
Anul 2020 nu este un hiatus între înainte și după. Au 
fost multe momente de ruptură în istoria omenirii, 
care au modelat comportamente și au dus lucruri-
le mai departe. Anul care tocmai s-a încheiat a fost 
precum ghinda înfiptă în gheață a lui Scrat din Ice 
Age: chiar dacă pare că a stat nemișcată, a provocat 
fisuri, crăpături și mișcări în gheața din jurul său, ceea 
ce a dus, până la urmă, la crăparea calotei glaciare. 
Dincolo de metaforă însă, acest an a avut șansa de a 
fi fost un moment de resetare a comportamentelor 
cvasi-automate ale oamenilor, de regândire a ceea ce 
este important, un moment de conștientizare.
Cu siguranță, 2020 a favorizat exprimarea unor opi-
nii paradoxale, cu mari distanțe între „Ce spun con-
sumatorii”, factor-cheie pentru a le înțelege aspira-
țiile, și „Ce fac consumatorii”, ceea ce le nuanțează 
comportamentele. Acest ecart între ideal și realitate 
este motivul principal pentru care majoritatea 
companiilor au ales sa realizeze comunități online 
imersive, pentru a explora tensiunile între declarativ 
(în care consumatorii repetă adesea mesajele din 
media), motivațiile profunde (teama, de exemplu) și 
mai ales contradicțiile dintre cele două. 
Cu siguranță că nimeni nu va declara că în 2020 

a cumpărat mai multă vopsea de păr și mai puțin 
deodorant decât de obicei, chiar dacă datele de 
vânzări asta arată. Și desigur că nimeni nu va posta 
pe rețelele sociale faptul că mănâncă mai multe 
snackuri, ci doar că face mai multă yoga acasă. Și, în 
sfârșit, nimeni nu va recunoaște că a folosit mai mul-
te prezervative după încheierea carantinelor și nu în 
timpul acestora, în afară de Reckitt, care și-a dublat 
vânzările pe această categorie de produse abia după 
jumătatea anului. 
În multe țări, printre care și România, consumatorii 
au revenit la mărci familiare, cunoscute anterior. În 
același timp, și retailerii au preferat să lucreze cu 
companiile multinaționale, mai stabile și care au 
putut să gestioneze mai bine lanțul de aprovizionare 
în comparație cu start-up-urile sau companiile mici. 
Ca urmare, companii precum Unilever, P&G și Reckitt 
Benckiser au raportat creșteri mai mari decât cele cu 
care erau obișnuite în anii anteriori.
Privind de la o distanță suficient de mare pentru a 
vedea în perspectivă, un lucru important, pe lângă 
explozia online-ului, precauția în cumpărare și reti-
cența la mărci noi, este polarizarea consumatorilor, 

Alina Stepan, Country Manager 
România | Cluster Head Ipsos  
South-East Europe

Guest editorial

În Marea Britanie, The Royal Statistical Society a dat publicității 
cifrele esențiale ale anului 2020. Câștigător a fost numărul 332, care 
reprezintă numărul de zile scurse între publicarea secvenței genetice 
a COVID-19 (11 ianuarie) și prima administrare a vaccinului anti-
Covid creat de Pfizer (8 decembrie). 
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ceea ce face companiile să își revizuiască liniile de 
produse și portofoliul de mărci (Mondelēz, Nestlé 
și Danone sunt doar câteva exemple în acest sens). 
Polarizarea consumatorilor determină companiile 
să își adapteze produsele pentru două categorii 
de consumatori între care prăpastia crește: pe de 
o parte, produsele mai ieftine sunt pe creștere în 
rândul consumatorilor puternic afectați de criza 
financiară și șomaj, din cauza dificultăților întâm-
pinate de companiile pentru care lucrează sau de 
industriile în care acestea activează. În același timp, 
consumatorii mai bogați și-au văzut portofelele mai 
pline în 2020, pentru că nu au mai putut face anumi-
te tipuri de achiziții, cum ar fi vacanțele sau ieșirile 
la restaurant. Criza COVID-19 nu a lăsat pe nimeni 
indiferent, numai că nu a avut numai perdanți.
„Lumea de după” este, uneori, o întoarcere la 
lumea de dinainte. Vedem asta întâmplându-se 
în China, unde Golden Week a fost un real succes. 
În Săptămâna de Aur, sărbătoare națională care 
durează 8 zile și a cărei ultimă ediție s-a desfășurat 
în luna octombrie, 19 milioane de vizitatori au venit 
în Wuhan, oraș care deja primește cu 40% mai mulți 
vizitatori decât anul trecut, iar creșterea frecventării 
barurilor, cluburilor de noapte și a restaurantelor 
este exponențială. 
Toți consumatorii însă, indiferent de puterea lor de 
cumpărare, au așteptări în creștere – vor o calitate 
mai ridicată, produse mai disponibile, viteză mai 
mare, alegeri mai multe, valoare mai ridicată – și 
totul în același timp, ceea ce creează o ecuație 
aproape imposibilă pentru retaileri. 
Demografic vorbind, companiile primesc provocări și 
din partea generației Z, care are o abordare diferită 

în ce privește consumerismul comparativ cu genera-
țiile mai mature. Z pun mai puțin accent pe consum 
și mai mult pe sustenabilitate și sens. Pandemia a 
accelerat acest trend și l-a dus și înspre celelalte ge-
nerații. Rămâne de văzut cât de puternic va fi el când 
restricțiile se vor ridica și oamenii vor putea alege 
liber dacă și pe ce să își cheltuie banii. 
Condiția pentru a nu ne face iluzii cu privire la lumea 
post-COVID este să înțelegem ce este realitate și 
ce este construct imaginat de noi, mai ales într-un 
context în care criza sanitară este departe de a se fi 
terminat și în care comportamentele ne sunt mai de-
grabă impuse decât alese. Vom asista oare la ceea ce 
se numește deja „revenge travel” și „revenge buying”, 
excursii și cumpărături în exces din răzbunare pentru 
frustrările trăite în 2020? Se vorbește foarte mult 
despre nou, despre schimbare, ca și cum toată lumea 
ar fi așteptat un moment de ruptură pentru a se re-
inventa. E o foame de nou în lume, de la noul consu-
mator la noi obiceiuri de cumpărare. De unde obsesia 
pentru nou, oare chiar putem spune ca această criză 
a schimbat totul? Consumatorul anului 2021 nu va fi, 
cu siguranță, un animal social necunoscut, o entitate 
care se inventează acum, ci un om familiar, bucuros 
să poată lăsa în urmă un an atât de altfel.
În pragul celui de-al treilea val de carantină mai 
mult sau mai puțin parțială în importante țări euro-
pene, nu putem deocamdată să vorbim de o norma-
lizare a comportamentelor, ci suntem încă martorii 
unor comportamente în flux, în mișcare, și nu putem 
ști cu exactitate ce va rămâne și ce nu. În fața noilor 
valuri de COVID-19, a noilor restricții și a economiilor 
care suferă, comportamentul consumatorilor este în 
continuare puțin predictibil. ç

Viziunea 
despre viață 

și valori 
personale

Etapa din viață 
și statutul 

social și 
profesional

Rezistența 
la frustrare 
și gradul de 
maturitate

Disciplina 
socială și 

atitudinea față 
de autoritate

Alegeri  
(ex. telemuncă sau 

birou, deschiderea vs. 
închiderea cercului 

social etc) Obiceiuri de 
cumpărare și 

consum (ex. 
online vs. offline, 
comportament de 

stocare etc)

Sursă model: Alina Stepan

Guest editorial
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Ianuarie

Mai

n Prodal '94 intră pe piața apelor minerale prin 
achiziția Lipomin SA și Carpatina SA;
n Rețeaua Penny Market a depășit pragul de 250 de 
magazine pe piața locală;
n Pawel Musial revine la conducerea rețelei Profi 
după retragerea lui Daniel Cîrstea;
n Evgeny Nikolsky este numit General Manager al JTI 
România, Moldova și Bulgaria;
n Sano Vita a fost preluată de Roho Healthy Food 
Investments SRL, parte a fondului american de 
investiții Highlander Partners;
n Rohlik.cz, cel mai mare retailer online de food din 
Cehia, țintește piața locală. 

n Napolact lansează propriul magazin online;
n Compagnie Fruitière, principalul producător de 

banane din Africa-
Caraibe-Pacific, intră 
în România;
n Rețeaua Profi 
ajunge la 200 de 
magazine Agent la 
nivel național.

Iunie
n Vasile Armenean 
se retrage de la 
conducerea Betty 
Ice, responsabilită-
țile sale fiind prelu-
ate de Ionuț Ilie; 
n Cora extinde 
serviciul de livrare 
la domiciliu prin 
intermediul Foodpanda; 
n Compania Salconserv Food, deținută de Raul 
Ciurtin și Eberhart Răducanu, investiție de trei mili-
oane de euro în brandul Verdino; 
n Givesco A/S devine acționar majoritar al Sam Mills, 
tranzacția obținând acordul Consiliului Concurenței. 

Februarie
n Lidl anunță investiții de un miliard de lei în 
România în 2020;
n Pronto Mobile, cel mai mare francizat Carrefour 
ajunge la afaceri de 40 de milioane de lei;
n România, din nou pe lista extinderii Biedronka, cel 
mai mare retailer din Polonia.

Aprilie

Martie

n Abatorul Periș investește 2 milioane de euro în 
creșterea capacității de producție;
n Cora extinde comenzile online, cu ridicare în 5 
minute din magazine;
n Platforma „EuCeMananc”, devine Tazz by eMAG și 
demarează comercializarea de bunuri de larg consum;
n Profi semnează un parteneriat cu Noriel pentru 
livrarea de alimente;
n Investiție de 1 milion de euro într-o fabrică de 
panificație fără gluten, la Arad. 

n Alexandrina Marinova este noul General Manager 
al Interbrands Marketing&Distribuție; 
n Schimbări la vârful Nutricia România: Robert Jasinski 
preia conducerea companiei de la Francisc Kiss;
n Nordic Food își face intrarea pe segmentul de re-
tail prin inaugurarea primei sale unități comerciale;
n Mihai Voicu îl înlocuiește pe Lucian Ghinea la con-
ducerea Bergenbier;
n Retailerul de fashion Miniprix intră pe segmentul 
de retail alimentar. 

Retrospectivă

Titlurile anului 2020
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August
n Adrian Ariciu este numit Director General pentru 
operațiunile locale ale Metro Cash&Carry;
n Auchan și Petrom extind parteneriatul și anunță că 
au ajuns la un acord pentru 400 de puncte MyAuchan;
n Carrefour își adaptează serviciile de e-commerce 
și mută Carrefour Supermarket Online în Bringo;
n După 15 ani în industria lactatelor, Irina Măndoiu 
pleacă din echipa Lactalis;
n Retailerul vâlcean Annabella se extinde în județul Olt;
n eMag, cel mai mare retailer online investește 90 
de milioane de euro într-un nou centru logistic.

Noiembrie

n Paco Supermarkets intră pe segmentul  
cash&carry cu o investiție de 2 milioane de euro;
n Retailerul La Cocoș deschide cu 4 milioane de 
euro primul său magazin din Capitală în locul 
Carrefour Vitantis;
n Jidvei intră în categoria de lactate prin preluarea 
unei fabrici din Alba; 
n TopGel, investiție de 1,5 milioane euro în extinde-
rea producției de napolitane.

Septembrie
n Discounterul Lidl lansează Lidl Plus, primul său 
program digital de fidelizare;
n Brandul Lăptăria cu Caimac anunță investiții de 16 
milioane de euro până în 2022;
n Kaufland lansează al 16-lea hypermarket 
din Capitală sub un format nou, cu focus pe 
sustenabilitate;
n Profi lansează la Ploiești un concept nou de maga-
zin, denumit intern „Monaco”.

n Carrefour inau-
gurează conceptul 
Bonteria Very&So, 
primul magazin spe-
cializat dezvoltat de 
retailerul francez pe 
piața locală;
n Retailerul Mega Image deschide prima sa unitate 
comercială din Sibiu; 
n Proprietarul Iulius Mall investește 6 milioane de 
euro în dezvoltarea unui nou concept de retail la 
Iași, Family Market;
n Mars îl numește pe Arman Sutbayev în funcția de 
Market Director pentru România;
n Grupul Lactalis anunță închiderea unităților de 
producție Floreni și Vatra Dornei;
n După o amplă campanie de remodelare, magazi-
nele Penny Market devin Penny.

Decembrie

n Toneli investește 11 milioane de euro în construc-
ția de ferme bio, vizând o producție de peste 30 de 
milioane de ouă anual;
n Retailerul francez Auchan lansează pe piața locală 
serviciul Drive;
n Consiliul Concurenței amendează Dante 
International S.A., operatorul eMag, cu 6,7 milioane 
de euro pentru abuz de poziție dominantă.

Octombrie

n Șase mari retaileri locali din zona de nord și centru 
a țării formează alianța de achiziții CBA Partners;
n Doi antreprenori locali au inaugurat Grab&Go, pri-
mul magazin 100% automatizat din piața locală;
n Mega Image a depășit pragul de 800 de magazine 
pe plan local;
n Christian Tour intră pe segmentul de retail cu un 
concept tip drogherie, denumit Yuga;
n Obligația retailerilor de a folosi case de marcat 
electronice, suspendată până la finalul anului;
n Orkla Foods România intră pe segmentul produse-
lor plant-based cu Brandul Naturli’;
n Bringo o recrutează pe Ioana-Ilie Dobre de la Uber 
Eats pentru funcția de Director General.

Iulie

Vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în retail și industria

FMCG? Pe www.revistaprogresiv.ro ai la dispoziție un

flux zilnic de știri și o arhivă bine pusă la punct. Titlurile anului
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Purcari, tranzacție 
de 7,2 milioane  
de euro

Artesana a vândut 
20% din acțiuni

6,7 milioane de euro, amendă pentru eMAG

Vinăria Purcari SRL, entitate 
deținută 100% de către Purcari 
Wineries PLC, a vândut la finalul 
anului trecut participația deținută 
în Grupul Glass Container pentru 
suma de 7,2 milioane de euro. 
Cumpărătorul este Vetropack 
Group, o corporație elvețiană, 
lider în industria ambalajului de 
sticlă din Europa. Compania a 
achiziționat întreg grupul produ-
cător de sticlă Glass Container 
din Republica Moldova, format 
din GCC și Glass Container Prim. 
Vinăriei Purcari SRL, precum și 
celorlalți acționari ai Grupului 
Glass Container, le pot fi atribuite 
adițional în perioada 2021-2022 
plăți de performanță.

Artesana, unul din cele mai cu-
noscute branduri românești de 
produse lactate artizanale de pe 
piața locală, a vândut un pachet 
de 20% din acțiuni către fondul 
de investiții ROCA Investments. 
Pe termen scurt și mediu, ROCA 
și Artesana se vor concentra pe 
construcția și dotarea unei noi 
fabrici de lactate care va crește 
capacitatea de producție a com-
paniei de cel puțin trei ori. 
Ca urmare a creșterii cererii de 
produse 100% naturale, fabrica 
Artesana din Tecuci a atins pragul 
maxim al capacității sale de pro-
ducție și, pentru a acoperi cererea 
în creștere, asociații vor dezvolta o 
nouă fabrică pe terenul existent din 
Tecuci, în vederea triplării capaci-
tații de producție. Valoarea totală a 
proiectului este de aproximativ 4,6 
milioane de euro. Cu o cifră de afa-
ceri estimată pentru anul 2020 la 3,7 
milioane de euro, brandul Artesana 
se află pe piața românească din 
august 2012, iar în retailul modern 
din august 2013. Produsele Artesana 
se găsesc în peste 700 de magazine 
în toată țara.

Consiliul Concurenței a sancționat compania Dante International SA, operato-
rul eMAG, cu 32,28 milioane lei (aproximativ 6,7 milioane euro) pentru abuz de 
poziție dominantă pe piața serviciilor de intermediere prin platforme online 
de tip marketplace și a impus companiei o serie de măsuri corective pentru a 
restabili mediul concurențial normal și pentru a preveni apariția unor astfel de 
fapte, potrivit unui comunicat al instituției. Mai exact, eMAG e acuzat de încăl-
carea Regulamentului european (2019/1150) privind promovarea echității și 
transparenței pentru companiile care utilizează serviciile platformelor online și a 
motoarelor de căutare online. 

Serpico a încheiat 2020 cu o creștere  
a volumelor de peste 20%

Serpico Trading SRL, unul dintre 
jucătorii cu notorietate pe segmentul 
de import și distribuție de produse 
alimentare, a anunțat o creștere a 
volumelor de 22% pentru anul 2020, 
prin comparație cu anul precedent. 
Compania a înregistrat creșteri sem-
nificative pe principalele branduri din 
portofoliu. Brandul propriu Defish a 
bifat un plus al vânzărilor de 20%, în 
timp ce brandul O'Green și-a triplat 
volumele de vânzări. Performanțe 
bune au fost raportate și pentru 
gama Best Meat, ce conține burger de 
vită ecologic, coquelet Best Meat sau 
burger de vită Angus, unde vânzările 
au crescut cu 79%.

Cât despre brandurile internațio-
nale aflate în portfoliul companiei, 
Bonduelle a raportat o creștere la 
nivelul vânzărilor de 26% în compa-
rație cu 2019, Siblou o creștere de 
16% și Kerrygold cu un plus de 31%.

Industria FMCG din 
România, creștere 
de 6,2% în volum
2020 a adus scăderi abrupte ale 
produsului intern brut în marea 
majoritate a țărilor și, după 10 
luni de pandemie, viața economi-
că și socială încă nu s-a stabilizat. 
Chiar și în aceste condiții, privită în ansamblu, industria bunu-
rilor de larg consum este însă un motor de creștere economică 
și de stabilitate, deoarece se adresează nevoilor cotidiene ale 
oamenilor. În România, industria FMCG a înregistrat o creștere 
de 6,2% în volum și 10,6% în valoare, conform măsurătorilor 
Nielsen, fiind una din țările cu cea mai solidă creștere din 
Europa. Spre comparație, piața FMCG din Croația este încă 
într-un declin ușor, cea din Ucraina este stabilă, dar toate cele-
lalte înregistrează un trend pozitiv. Cele mai mari creșteri sunt 
înregistrate în Turcia (22,1%), Kazahstan (11,4%), Ungaria (8,1%) 
și România (7,2%). Raportul Nielsen arată că, în cazul României, 
creșterea vine din volume mai mari, nu doar din majorări de 
prețuri sau curs valutar.
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Fabrica de Fum 
vizează dublarea 
cifrei de afaceri

Memento Group a intrat pe piața de retail

Fabrica de Fum, producător 
artizanal de produse tradiționale 
din carne, se așteaptă la o creș-
tere a vânzărilor și estimează 
dublarea cifrei de afaceri în 2021.
Însă, chiar și cu estimările bune 
pe final de an, 2020 nu a fost 
un an la fel de bun ca 2019. 
Producătorul estimează o cifră 
de afaceri de peste 900.000 lei 
pentru 2020, în ușoară scădere 
față de 2019 din cauza reducerii 
comenzilor din sectorul HoReCa, 
din moment ce acest sector 
reprezenta aproximativ 30 - 40% 
din cifra totală de afaceri. Pentru 
a atenua pierderile, compania 
s-a axat mai mult pe vânzările 
online, prin platformele cu livra-
re la domiciliu, iar coșul mediu 
de cumpărături a fost de 50 - 60 
de lei în 2020. Fabrica de Fum, 
brand 100% românesc, a intrat 
pe piață în 2017 și are ca princi-
pală piață de desfacere orașul 
Iași, unde produsele, în special 
cele din carne de porc, sunt lis-
tate în magazine de cartier.

Investitorul român Cristian Pandel, proprietarul Memento Group, din care 
face parte și agenția de turism Christian Tour, a lansat un concept inovativ 
de „drogherie a viitorului”, un magazin de familie sub brandul Yuga.
Primul magazin Yuga a fost deschis oficial pe 17 decembrie într-un spațiu 
de 800 mp amplasat în incinta Centrului Comercial Auchan Titan din 
București. Pentru acest an sunt anunțate încă patru deschideri de ma-
gazine, cu o suprafață de minim 1.000 mp fiecare. Bugetul de investiții în 
cazul acestui proiect se ridică la circa 10 milioane de euro în primii trei 
ani, finanțarea inițială fiind susținută din linii de credit. 

Alimentele și produsele pentru casă, mai 
scumpe în 2020 
Datele „Jurnalului de Vânzări pe timp 
de pandemie” realizat de RetailZoom 
arată că toamna anului trecut a adus o 
impulsionare a vânzărilor categoriilor 
alimentare față de perioada verii, pe 
primele locuri în contribuția la creștere 
fiind categoriile de băuturi alcoolice și 
lactatele. Achizițiile s-au făcut la prețuri 
mai mari nu doar în cazul alimentelor, 
cât și în cazul produselor de îngrijire a 
casei. Concret, este vorba de o creștere 
de 7,2% în cazul alimentelor și 5,7% în 
ceea ce privește categoria produselor 
de curățenie. La polul opus se află pro-
dusele pentru îngrijire personală, unde 
a fost înregistrată o scădere de 0,6%.
Raportat doar la lunile de toamnă, 

septembrie-noiembrie 2020, ratele 
de creștere au depășit în medie 10%, 
atingând aproape 20% în mijlocul lunii 
septembrie. Categoriile de bază, carne, 
cafea, brânză, ulei, zahăr au contribuit 
mult la creșterea observată compara-
tiv cu intervalul similar din 2019.

Piața vinului,  
în scădere
Piața locală a vinului a însumat 
aproximativ 1,8 miliarde lei în 
2019, scăderea fiind de 11,4% 
față de 2018, iar în 2020 trendul 
va continua, până la o cifră de 
afaceri de aproximativ 1,7 miliarde 
lei, potrivit estimărilor specialiș-
tilor KeysFin. Este de menționat 
însă că rezultatul net al pieței 
vinului din ultimii ani a fost sever 
afectat de rezultatele financiare 
ale Murfatlar SA, companie al 
cărei faliment a fost declarat în 
2018. În ceea ce privește scăderea 
cifrei de afaceri din piața vinuri-
lor locale, aceasta a fost cauzată 
în principal de condițiile meteo 
nefavorabile. România rămâne pe 
locul 13 în topul celor mai mari 
producători de vin din lume și pe 
locul 6 în Europa.

Grab&Go, închis 
pe perioadă 
nedeterminată

Inaugurat la jumătatea lunii 
octombrie 2020, magazinul 
Grab&Go, un concept de retail 
100% automat, a fost închis 
pentru o perioadă nedeterminată la finalul anului trecut. „Din 
motive independente de noi, vedem din ce în ce mai puțini 
oameni la plimbare pe Victoriei. Venirea iernii și măsurile de 
siguranță anti-Covid care restricționează deplasarea sunt 
două dintre motivele pentru care magazinul Grab&Go România 
va fi închis pentru o perioadă nedeterminată”, a fost anunțul 
făcut de proprietarii magazinului.
Investiția în acest concept s-a ridicat la aproximativ 40.000 de 
euro, iar numărul SKU-urilor era de aproximativ 120 de produ-
se disponibile într-un spațiu de 36 de metri pătrați. În spatele 
conceptului de magazin se află Teodor Hoaghea și Ovidiu 
Cherecheș, doi dezvoltatori software care au construit de la 
zero Grab&Go.
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www.revistaprogresiv.ro raportează

Cele mai citite știri Exclusiv online Next events

ç Grab&Go, închis pe perioadă 
nedeterminată;
ç Auchan și OMV Petrom au 
inaugurat prima stație moderni-
zată din rețeaua Petrom;
ç Efectele pandemiei asupra 
obiceiurilor de consum;
ç Rețeaua Diana, extinsă cu un 
nou magazin gourmet;
ç Profi automatizează procesele 
de HR cu ajutorul inteligenței 
artificiale.

Studiu. „Valoare pentru bani”, 
criteriul principal de achiziție
Pandemia are un impact de 
durată asupra nevoilor consuma-
torilor. Un studiu KPMG arată că 
„valoare pentru bani” ajunge să 
fie criteriul principal de achiziție 
pentru 63% dintre respondenți, 
în condițiile în care 43% dintre 
ei sunt îngrijorați de securitatea 
financiară proprie în 2021.

21-25  
feb.

Gulfood Dubai
Locația: Dubai, Emiratele Arabe 
Unite
www.gulfood.com

24-25  
feb.

Marca
Locația: Bologna, Italia
www.marca.bolognafiere.it

Selgros extinde spațiile  
de depozitare

Vânzările de alimente, 
băuturi și tutun, + 5,7%

Mega Image dezvoltă o soluție 
proprie de livrare rapidă

Mega Image a lansat propriul serviciu de livrare 
rapidă pentru cumpărăturile prin aplicația de mobil 
din supermarketul online. Astfel, prin dezvoltarea 
aplicației de mobil, Mega Image continuă să ofere 
acces rapid la produse alimentare și pentru casă, 
livrate în maximum 90 de minute. Planul de dezvol-
tare pe termen lung include extinderea serviciului 
la nivel național. Mai mult, pentru a eficientiza 
procesul de livrare a comenzilor, magazinul online 
este deservit de un depozit nou, situat în Chitila, 
desfășurat pe o suprafață de 4.600 mp. Proiectul 
face parte din Chitila Logistics Hub și este dezvoltat 
de Globalworth în asociere cu Global Vision. Noul 
depozit include soluții reale pentru eficientizare și 
performanță logistică: utilizarea luminii naturale 
la interior, termoizolare și suprafețe de trafic greu 
care respectă cele mai noi criterii de siguranță și 
sustenabilitate, precum și modalități de încălzire și 
ventilare de ultimă generație.
Investițiile fac parte din strategia companiei de 
accelerare a dezvoltării pe partea de e-commerce, 
în contextul actual, în care cererea pentru cumpă-
răturile online livrate rapid și în siguranță, a crescut 
semnificativ.

Selgros Cash&Carry România a deschis în luna 
decembrie o platformă logistică de 10.000 de metri 
pătrați prin care își va aproviziona magazinele cu 
toate produsele care au nevoie de temperatură 
controlată la depozitare: legume, fructe, delicatese, 
lactate, mezeluri, pește, produse congelate. Spațiul 
se află în localitatea Chiajna, pe Centura București. 
Noul hub logistic permite companiei să diversifice 
gama de produse disponibile în magazinele sale, 
prin listarea producătorilor care nu au propria 
rețea de distribuție națională. Noua locație permite 
Selgros Cash&Carry să integreze mai mulți furnizori 
cu scopul final de a crește eficiența lanțului de 
distribuție. 

Comerțul cu alimente, băuturi și tutun a înregis-
trat în primele 11 luni ale anului trecut o creștere 
de 5,7% în funcție de sezonalitate și numărul de 
zile lucrătoare comparativ cu aceeași perioadă a 
anului 2019, în timp ce vânzările brute s-au majorat 
cu 5,3%, potrivit datelor comunicate de Institutul 
Național de Statistică. 
În luna noiembrie a anului trecut, vânzările brute de 
alimente și băuturi au raportat o creștere de 1,9% 
prin comparație cu luna noiembrie a lui 2019, în timp 
ce vânzările raportate în funcție de sezonalitate și 
numărul de zile lucrătoare au înregistrat un avans 
de 4,6%, mai arată datele INS. Față de luna octom-
brie a anului trecut, vânzările au înregistrat în luna 
noiembrie o scădere de 2,2% ca serie brută și un de-
clin de 0,3% în funcție de numărul de zile lucrătoare 
și sezonalitate.

17-19   
feb.

Biofach Nurenberg
Locația: Nurenberg, Germania
www.biofach.de
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Bugetul de sărbători, 
afectat de pandemie

Vifrana, finanțare 
de 9,5 milioane lei

Creșterea Cosmetic 
Plant în 2020, 
frânată de pandemie

Auchan Retail România a lansat  
Auchan Drive

Profi automatizează procesele de HR  
cu ajutorul inteligenței artificiale

Bugetul pentru masa de sărbători de 
la finalul anului trecut a fost la cel mai 
mic nivel din ultimii trei ani. Potrivit 
unui studiu realizat anual de Mednet 
Research, consumatorii români au 
subliniat prin răspunsurile lor nu doar 
pesimismul privind evoluția pandemiei, cât și nevoia de a fi mai 
atenți cu bugetul personal din cauza incertitudinilor privind 
locul de muncă. Iar în 2020, suma medie cheltuită pe alimente 
a fost cea mai mică din ultimii ani. Este vorba despre o sumă 
medie de 692 de lei în 2020 față de 788 de lei în 2019 și 766 în 
2018. Numai comparat cu nivelul din 2019, bugetul pentru masa 
de sărbători a fost redus cu 96 de lei. 31% dintre cei chestionați 
au susținut că bugetul alocat produselor alimentare destinate 
sărbătorilor a fost cuprins între 200 și 400 de lei, în timp ce 24% 
au spus că suma era cuprinsă între 400 și 600 lei, iar 21% între 
600 și 1.000 lei

Vifrana, cel mai mare producător 
românesc de vin ecologic după su-
prafața cultivată, a obținut o finan-
țare de 9,5 milioane de lei printr-un 
plasament privat de acțiuni. Suma 
va fi utilizată pentru rambursarea 
unui credit bancar în valoare de 8,2 
milioane de lei, investiții în tehno-
logie, dar și pentru extinderea în 
străinătate și pe noi segmente de 
business. De asemenea, în prima 
jumătate a acestui an, va urma 
listarea Vifrana pe piața AeRO a 
Bursei de Valori București.
Compania estimează afaceri de 5,5 
milioane de lei pentru anul 2020 
și un profit net de două milioane 
de lei. 

Deși a lansat produse noi, vânză-
rile online au crescut semnificativ, 
iar numărul unităților de retail care 
îi listează produsele s-a majorat, 
producătorul român Cosmetic 
Plant nu a bifat creșterea afacerii 
în 2020. Pentru anul trecut, Susana 
Laszlo (foto), director general și 
acționar, estimează o cifră de afa-
ceri de 11,3 milioane lei, cu puțin 
sub nivelul din 2019 (11,5 milioane 
lei). Produsele deja consacrate au 
înregistrat cea mai bună dinamică 
pe parcursul anului trecut. Cremele 
de mâini au avut vânzări mai mari 
cu 24%, produsele cu Vitamina C 
Plus cu 20%, cele mai căutate fiind 
cremele pe bază de gălbenele, ale 
căror vânzări au avansat cu 30%. 
După primele 10 luni ale anului 
2020, gama fusion a reprezentat 
20% din totalul vânzărilor valorice 
în categoria de îngrijire a feței. 

Retailerul francez Auchan a lan-
sat pe piața locală serviciul Drive. 
Acesta este disponibil în toate 
hypermarketurile pe care francezii 
le dețin la nivel național, excep-
ție făcând magazinele Auchan 
Cotroceni și Auchan Craiova 
(Electroputere). Prin această lansare 
retailerul își extinde serviciile în 
zona de e-commerce. Auchan a in-
trat în online în 2018, prin lansarea 
platformei online.auchan.ro, unde 
retailerul comercializa, în primă 
fază, produse din zona IT&electro, 
sortimentația fiind extinsă ulterior. 
Anul trecut, retailerul a făcut pași 
importanți în zona serviciilor de 
livrare la domiciliu, prin semnarea 

unui parteneriat cu Poșta Română, 
oferind astfel livrare la domiciliu 
la nivel național pentru comenzile 
plasate în magazinul online. În plus, 
încă din luna iunie a anului trecut, 
locuitorii din Capitală pot coman-
da online produse din magazinele 
Auchan prin platforma de livrări 
Lola Market. 

Druid, compania românească specializată în dezvoltarea de asistenți virtuali 
inteligenți, și PwC România au încheiat un parteneriat cu retailerul Profi 
care are ca miză simplificarea proceselor de recrutare și interacțiunea cu 
salariații cu ajutorul inteligenței artificiale. Profi are peste 1.400 de unități 
comerciale la nivel național, drept urmare avea nevoie de o soluție tehno-
logică menită să elimine munca repetitivă. Sunt peste 16.000 de salariați în 
cadrul companiei, ceea ce presupunea multe sarcini administrative făcute 
manual de către șefii de magazine și de depozite, dar și de către personalul 
de la resurse umane. 



VIZIUNI
DE BUSINESS
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„Ne propunem să 
devenim al doilea 
jucător pe piața 
locală până în 2024”

Pawel Musial
Director General  
Profi Rom Food

În așteptarea unui 
nou an cu surprize

Stephane Batoux
Head of International 
Eti European Food 
Industries

O nouă față a 
modernității

Jean Richard de Latour
CEO  
Carrefour România

2021, anul cu 
investiții record 
pentru Coca-Cola 
HBC România

Jovan Radosavljevic
Director General 
Coca-Cola HBC 
România

Un mix de 
continuitate  
și schimbare

James Simmons
General Manager 
Unilever South 
Central Europe

„În 2021 vom 
aduna rezultatele 
muncii din 2020”

Daniel Gross
CEO  
Penny România

„Mă aștept să resimțim 
cu toții mai intens 
efectele pandemiei”

Athanasios Giannousis
Director Comercial 
Olympus Foods

„Avem planuri 
ambițioase pentru 
mărcile din portofoliu”

Dan Robinson
Managing Director 
HEINEKEN România

„Anul acesta 
ducem în spate 
povara lui 2020”

Feliciu Paraschiv
Proprietar  
Paco Supermarkets

„Dacă vorbim despre 
oportunități de 
dezvoltare, România 
are un viitor frumos”

Leszek Wacirz
Country Manager 
Nestlé România

Anul 2020 va rămâne în istorie drept anul 
COVID-19. 2020 a urcat industria de retail și 
FMCG într-un roller coaster a cărui cursă nu 
pare să se fi încheiat încă. E clar că a fost o 
perioadă dificilă pentru toți jucătorii, însă 

puterea de adaptare și-a spus cuvântul, iar parteneriate-
le de business au contat mai mult ca oricând în ecuația 
de creștere. Deși a fost departe de cum și-l imaginaseră 
retailerii, dar și producătorii deopotrivă, întreaga indus-
trie a depus toate eforturile posibile pentru a menține ac-
tivitatea în parametri normali ori chiar să o suplimenteze 
pentru a face față cererii. Indiferent că vorbim despre 

adaptarea strategiilor de business, despre schimbarea 
priorităților sau despre prudență în investiții, 2020 a fost 
un exercițiu de maturitate și solidaritate. Dacă vorbim de 
rezultate, „fă rai din ce ai” este poate sintagma cea mai 
potrivită. Dacă retailerii au reușit sa-și mențină ritmul de 
creștere, nu putem spune același lucru și despre produ-
cători, însă efortul de a diminua scăderea a fost consi-
derabil. Cu toate acestea, când vine vorba despre viitor, 
executivii din industrie se arată optimiști și speră la un 
2021 mai bun, în care piața se va redresa din al doilea 
semestru și în care inovația va avea din nou un cuvânt  
de spus.
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„Ne propunem să devenim al doilea 
jucător pe piața locală până în 2024”

Pentru Profi, 2020 a fost anul premierelor. De la un concept nou de 
magazin, la investiții într-un spațiu logistic de ultimă generație, 
retailerul își asigură drumul spre evoluție. Iar rezultatele nu au 
întârziat să apară, compania bifând în 2020 un plus de 20% la nivel 
de cifră de afaceri. De Simona Popa.

După un an cu multe restricții, cum a fost 
2020, planurile retailerului Profi pen-
tru piața locală nu au fost modificate. 
Impactul pandemiei s-a resimțit în primul 
rând din cauza limitării numărului de cli-

enți care puteau intra simultan în magazin, a obligativi-
tății de a închide magazinele la ora 21, a reglementărilor 
care au fost diferite de la un județ la altul și au pus o 
presiune suplimentară pe modul în care au funcțio-
nat magazinele. Planurile de extindere au rămas însă 
intacte, la fel și proiectele speciale, bugetul de investiții 
ridicându-se anul trecut la o sută de milioane de euro. 
În 2020, Profi a pus pe harta expansiunii 235 de loca-
ții, lucru care a contribuit major la creșterea cifrei de 
afaceri peste pragul de nouă miliarde de lei, creștere în 
linie cu anul 2019 când retailerul și-a majorat afacerile 
cu 23%, de la 5,92 de miliarde de lei la 7,26 miliarde. 
Când vine vorba despre proiecte speciale, poate cel 
mai important dintre acestea, prezentat în toamna 
anului trecut, un „test” pentru piața locală, este con-
ceptul de magazin care în interiorul companiei poartă 
numele „Monaco” și care este adaptat nevoilor unui 
consumator grăbit. Acest nou concept combină în egală 
măsură segmentul convenience cu cel al misiunilor de 
cumpărare de tip top-up. „O parte importantă a noului 
nostru concept comercial este calitatea alimentelor gata 
preparate, care pot fi luate la pachet sau consumate pe 
stradă. Avem în prezent vânzări uriașe în magazinele 
experimentale de la Ploiești și Craiova. În unele catego-
rii, creșterea este de câteva sute la sută, în contextul 
în care vorbim despre magazine care au funcționat și 
anterior și pe care le-am redeschis într-un nou format. 
La Ploiești, în primele două săptămâni de la deschide-
re am ajuns la 4.000 de clienți, deși pe o rază de 500 
de metri se află concurenți importanți. Se pare că am 
reușit”, spune Pawel Musial, Directorul General Profi 
Rom Food. Cu primul magazin pilot, retailerul spune că 
a străbătut doar o sută de metri din maratonul pe care 
îl are de parcurs, dar sunt poate cei mai importanți pași 
pentru că arată în ce direcție va merge Profi. „Ceea ce 
vom face cu conceptul Monaco, ritmul de dezvoltare 

și nivelul investițiilor, depinde de rezultatele testelor. 
Desigur, avem câteva ipoteze preliminare. Dorim să 
deschidem «magazine test» simultan în toate conceptele 
pe care le operăm. Atunci când se produce o mașină, se 
creează mai întâi un prototip și apoi se studiază felul 
în care va arăta produsul de serie. Suntem în stadiul de 
testare a primului prototip și de deschidere a celui de-al 
doilea deja îmbunătățit. Anul acesta vor fi probabil 50 de 
upgrade-uri, cu accent pe schimbările din magazinele cu 
cel mai mare potențial de creștere, și anume supermar-
keturi”, explică Pawel Musial. În plus, noul concept este 
proiectat încât să poată fi replicat nu doar în formatul 
Profi Super, ci și în oricare dintre celelalte formate ale 
rețelei: Profi Go, Profi Loco și Profi City. 

Regândirea portofoliului de concepte de magazin

2021 este anul în care un nou concept de magazin își va 
face loc în portofoliul Profi, fiind al patrulea format cu 
care va activa pe piața locală. Este vorba despre Profi Go. 
Reprezintă un proiect pilot și va fi deschis la sediul prin-
cipal al companiei, cel din Timișoara. „Magazinele noastre 
pilot sunt întotdeauna magazine deja existente, pentru că 
dorim să putem vedea cât de eficient este formatul nou 
în comparație cu cel anterior. De fapt, se poate spune că 
magazine Profi Go sunt deja în funcțiune, dar se ascund 
sub banner-ul City, căci deocamdată nu dorim să le prezen-
tăm. Vom opera însă cu patru formate pe piață. Estimez că 
există cel puțin 2.000 de locații potențiale pe piață pentru 
extinderea celor patru branduri. Desigur, mă refer la un 
termen de câțiva ani”, completează Pawel Musial. Chiar 
dacă piața locală de retail este la nivelul celei din Polonia 
din 2013, în opinia lui Pawel Musial, competiția este 
acerbă, iar diferențierea clară este una dintre principalele 
mize pentru fiecare jucător. „Profi nu este o companie 
omogenă în ceea ce privește formatele de magazin”, 
spune executivul, lucru care reprezintă în același timp un 
avantaj valoros, dar, totodată, o vulnerabilitate. Activând 
cu diverse formate de magazin, de la cel adaptat ruralu-
lui, până la supermarketul modern din strategia Monaco, 
Profi se poate dezvolta foarte repede și se poate adapta 

Viziuni de business



    revistaprogresiv.ro |  21

mai bine nevoilor locale. „Avem două direcții de acțiu-
ne - direcția urbană și direcția extraurbană. Populația 
României este distribuită aproximativ jumătate și jumăta-
te, în zonele urbane saturația comerțului modern este la 
un nivel foarte ridicat, iar în zonele rurale este sub acest 
nivel. Când vine vorba de direcția urbană, situația este 
complexă. În acest moment suntem reprezentați prin două 
formate, ceea ce urmează să se schimbe. Avem magazi-
ne mari, cu o suprafață de 500-700 mp, în formatul Profi 
Supermarket, care până acum se numea pur și simplu 
Profi, ca în cazul magazinului acum concept din Ploiești. 
Magazinele cu această dimensiune care vor fi reconstruite 
și deschise respectând noul concept vor purta acum de-
numirea Profi Super”, explică Pawel Musial. Modificări vor 
suferi și locațiile City și, mai degrabă, este vorba despre 
un upgrade. Dacă până în prezent aceste locații aflate în 
proximitate nu aveau zone de servicii, acest lucru se va 
schimba curând. Totodată, acest format se va bucura și de 
o gamă mult mai largă de produse „on the go”.  

Vânzările online, pe plan secund în strategia Profi

Chiar dacă 2020 a fost anul în care comerțul online a 
câștigat foarte mult teren, o astfel de strategie nu se re-
găsește între planurile imediate ale retailerului. Explicația 
este simplă: avantajul Profi stă în proximitate. „Pentru 
clientul care cumpără online nu putem crea avantajul 
competitiv oferit de cumpărăturile online provenite de la 

un hypermarket. Nu vedem e-commerce ca pe o prioritate 
până când nu vom reuși să creăm un avantaj competi-
tiv. Când vom fi în măsură să oferim un produs pe care 
clientul nu îl poate cumpăra în altă parte, atunci vom fi 
gata pentru e-commerce, presupunând că ar începe să 
fie profitabil, dar am dubii serioase în această privință”, 
spune Pawel Musial. Dacă dezvoltarea businessului în 
online nu reprezintă o prioritate pentru viitorul apropiat, 
nu înseamnă că Profi nu pune accent pe tehnologie, din 
contră. Doar că folosirea tehnologiei are o altă imagine în 
cazul de față. „Dacă tot vorbim de posibilitatea de a face 
cumpărături fără a trece pe la casa de marcat, noi vrem 
să depășim această fază. Cooperăm deja cu un furnizor 
de soluții din Europa de Vest care a dezvoltat o soluție 
foarte competitivă cu marile rețele internaționale, soluție 
pe care o vom testa și la Profi. Concret, vorbim despre o 
aplicație care combină soluțiile de cont și de plată cu o 
aplicație de cumpărături. De exemplu, clientul poate ob-
ține o reducere procentuală pentru fiecare sumă de bani 
pe care o încarcă în contul său din aplicația noastră, iar 
atunci când scanează cumpărăturile în magazin, nu trebu-
ie să mai treacă pe la casă deoarece plata este percepută 
automat”, completează executivul.

Planuri pentru viitorul apropiat

Deși extinderea rețelei de magazine Profi vizează sute de 
noi locații anual, Pawel Musial spune că mai importantă 
este „calitatea magazinelor” decât numărul lor. Adică, în 
termeni financiari, contează cifra de afaceri per magazin 
și eficiența punctelor de vânzare. Compania ia în calcul 
mai multe remodelări pentru anul 2021, cu accent pe 
schimbarea locațiilor existente care au cel mai mare 
potențial de creștere, adică supermarketurile. „Ne dorim 
cel puțin 20 de astfel de magazine anul acesta. Subliniez, 
totuși, că vom lua deciziile finale numai după încheie-
rea testelor, după deschiderea mai multor magazine 
în acest format (n.r. Monaco) și după ce vom decide cu 
privire la modelul final de funcționare. După aceea, vor 
urma aproximativ 10-15 magazine în format City și 10-15 
magazine Profi Go. Dezvoltarea lor rapidă va avea loc 
din 2022”, explică Pawel Musial. În privința acestuia din 
urmă, „viitorul Profi Go este o combinație de discounter 
și convenience, cu o gamă destul de largă de sortiment 
ready to eat / alimente la pachet, iar experiența noastră 
de până acum arată că avem șansa să câștigăm această 
piață. Deocamdată, facem primii pași, primele încercări 
de a găsi noi soluții în 2023, poate chiar și mai curând.”
Obiectivul acestor investiții și schimbări? Până în 2024, 
această strategie ar urma să urce Profi pe a doua poziție 
în topul retailerilor activi pe piața din România. „Ne 
propunem să devenim al doilea jucător de pe piață în 
următorii trei ani și lider de piață după 2024. Așa cum 
ne-a demonstrat experiența deschiderii unui magazin în 
conceptul Monaco, datorită noilor soluții suntem capabili 
să realizăm o creștere semnificativă a cifrei de afaceri”, 
concluzionează directorul general Profi Rom Food. ç
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În așteptarea unui nou an  
cu surprize

Într-un an în care consumatorii au dezvoltat noi obiceiuri și mulți 
jucători din FMCG au fost nevoiți să își ajusteze procesele, una dintre 
constante a fost consumul de dulciuri. Stephane Batoux, Head of 
International la ETi European Food Industries, vorbește despre cum se 
așteaptă să evolueze piața de FMCG din România în 2021.  
De Bogdan Angheluță.
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Dacă vorbim despre tendințele de consum, ce 
schimbări ați remarcat anul acesta și la ce să ne 
așteptăm în următoarea perioadă?
Există un impact social adus de pandemie, iar acest 
lucru se va traduce printr-o reducere a puterii de 
cumpărare, motiv pentru care va exista și în continu-
are tendința de a căuta „value for money”. În același 
timp, am văzut că în momentele dificile consumatorii 
au continuat să aleagă brandurile care le plac. Există 
un efect dublu asupra minții consumatorului. Mai întâi, 
continuă să aleagă brandurile de top și cu produsele 
pe care le știu și cred că mentalitatea din spate este 
că nu vor să își asume riscuri când vorbim despre gust 
pentru că există posibilitatea ca acel gust nou să nu 
fie pe placul lor. În al doilea rând, dacă ar trece la alte 
mărci, ar trece la un raport calitate-preț bun sau la 
downtrading, doar pentru a reduce și a-și ajusta coșul 
la puterea de cumpărare.
În 2020, cum era de așteptat, fiind o perioadă de 
presiune economică, categoria de private label a avut 
cea mai dinamică creștere în rândul discounterilor și a 
magazinelor de proximitate. De asemenea, private la-
belurile au câștigat teren și în ceea ce privește hyper-
marketurile. Mai mult, promoțiile s-au intensificat în 
ultima perioadă a anului trecut, iar aceste tendințe vor 
continua și anul viitor. Piața de e-commerce FMCG va 
continua să crească, deoarece o bună parte dintre con-
sumatori s-au orientat către online. Creșterea a început 
încă din 2020, datorită pandemiei, atât la nivel de noi 
utilizatori, cât și la nivel al frecvenței de cumpărare.

Dulciurile sunt în continuare pe lista  
de cumpărături?
Nu cred că oamenii vor înceta să mănânce lucruri pe 
care le apreciază. Nu este vorba atât de mult de a le 
consuma, ci de felul în care le consumi, de frecvența 
cu care le consumi și de ceea ce faci pe lângă asta. 
Dacă rămâi așezat 24 de ore pe zi și mănânci doar 
dulciuri, este o problemă. Dacă ești activ, faci mișcare 
și mănânci din când în când dulciuri, asta nu este o 
problemă. Deci, există această tendință de healthy, dar 
în același timp piața dulciurilor a crescut cu 5% în 2020. 
Așadar, oamenii mănâncă dulciuri și vor continua  
să mănânce dulciuri – așa aș rezuma tendințele  
din România.

Cât de mult v-a afectat scăderea achizițiilor  
de impuls?
Impactul a existat și în ETi, dar am reușit să compen-
săm prin inovații, prin introducerea de noi produse, 
noi branduri. Am luat, de asemenea, unele poziții în 
magazine și am pariat pe canalele către care au migrat 
consumatorii, deoarece este evident că au migrat 
de la hypermarketuri către canale de proximitate, 
discounteri și comerț tradițional. Drept urmare, am 
luat poziții în acele canale și am compensat scăderea 
achizițiilor de impuls.

Care au fost produsele vedetă din portofoliul 
ETi în 2020?
Cel mai dinamic segment a fost cel al napolitanelor 
unde am lansat napolitana Dare (Glazurate și simple). 

Deoarece ați menționat migrarea către 
proximitate, credeți că acest trend se va 
manifesta în continuare în 2021?
Nu cred, și vă voi spune de ce. Înainte de pandemie, oame-
nii se bucurau să meargă la hypermarket, deoarece acesta 
oferă o experiență de cumpărături. Există multe inovații 
care sunt de obicei aduse de retaileri în hypermarketuri. 
Cred că oamenii vor să se întoarcă la acea experiență de 
cumpărături, prin urmare nu cred că acesta este sfârșitul 
hypermarketului. Pe măsură ce pandemia va dispărea, 
cred că oamenii se vor întoarce la acest canal de vânzare. 

Unde vedeți businessul ETi European Food 
Industries peste cinci ani?
Unul dintre lucrurile pe care le-am învățat în pandemie 
este că a devenit tot mai dificil să prezic viitorul. Planul 
internațional de dezvoltare al ETi urmează o direcție 
strategică care a fost construită acum patru ani și este 
în mod constant adaptată. Poziția pe care o deținem 
nu este o obsesie pentru noi. Ceea ce este important 
este să construim un brand foarte puternic, un porto-
foliu și să ne asigurăm că fiecare consumator apreciază 
ceea ce facem. Toate acestea în timp ce ne asigurăm că 
avem un model de afaceri puternic și o creștere con-
stantă. Ceea ce este important pentru mine și pentru 
grup este creșterea sustenabilă.

Fabrica de la Craiova reprezintă una dintre 
cele mai mari investiții greenfield din piața 
locală în ultimii 10 ani. Mai este loc în 
România pentru astfel de investiții?
Cred că România rămâne o piață atractivă pentru in-
vestiții de tip greenfield pentru că are multe avantaje 
ca hub. În calitate de CEO al ETi International cu sediul 
în România sunt calificat să vorbesc despre România 
ca un hub. Însă atunci când vorbesc despre România, 
vorbesc în principal despre București, deoarece una 
dintre problemele acestei țări este infrastructura. 
Știu că există o mulțime de glume despre cât timp 
durează construirea unui drum în România, între 30 
și 50 de ani, dar sperăm că lucrurile se vor schimba. 
Când vine vorba de București, aveți totul aici, aveți 
oameni foarte calificați care vorbesc multe limbi, deci 
este un loc foarte bun pentru a veni. De asemenea, 
piața nu este matură 100%, deci aveți în continuare o 
mulțime de oportunități în ceea ce privește investițiile 
de tip greenfield sau cele în comerț. Este o piață pe 
care se poate intra relativ mai ușor decât alte piețe 
în care operăm, cum ar fi Polonia, Republica Cehă sau 
Ungaria, unde există deja o concentrare a comerțului 
care nu există încă în România. Așadar, le-aș reco-
manda celor interesați să vină în România. ç
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În anul în care se împlinesc 20 de ani de la intrarea pe piața locală, 
Carrefour România se apropie tot mai mult de pragul de 400 de unități 
operate la nivel național. Jean Richard de Latour, CEO al retailerului 
francez, vorbește despre cum ar putea arăta 2021, în condițiile în care ia în 
calcul doar scenarii de creștere. De Bogdan Angheluță.

O nouă față a modernității

Anul 2020 a fost unul cu extrem de multe 
provocări pentru toți retailerii, mai ales în 
ceea ce privește adaptarea la un context 
schimbător, este de părere Jean Richard 
de Latour, CEO al Carrefour România. 

„Comportamentul consumatorilor s-a schimbat, de 
asemenea, uneori de la o lună la alta. Din punctul de 
vedere al managementului a fost destul de interesant, 
pentru că am schimbat modul de lucru pentru a ne 
putea adapta și pentru a putea reacționa într-o peri-
oadă scurtă de timp.” Prin urmare, spune el, au existat 
multe provocări, dar a fost și un an al oportunităților. 
Adaptarea și modelarea abordării comerciale, procesul 
de a răspunde nevoilor clienților au reprezentat exerciții 
foarte interesante. „La începutul acestei crize am discu-
tat despre cum putem să abordăm toată situația, și cred 
că dacă nu ai un minimum de empatie față de clienți, 
dacă nu acorzi atenție atât acestora, cât și angajaților 

- cum se simt, cum își exprimă îngrijorările, pentru că 
acestea au fost numeroase - cred că atunci ratezi ceea 
ce e important.”
Într-un an marcat de incertitudini, rezultatele Carrefour 
România au fost bune: în primele nouă luni ale lui 2020, 
retailerul a înregistrat o cifră de afaceri de 1,67 miliarde de 
euro, respectiv o creștere de 5,3%. Mai exact, vânzările au 
revenit pe creștere în trimestrul al treilea, după ce în Q2 
vânzările like-for-like au fost la un nivel constant. Francezii 
au raportat pentru trimestrul al treilea o cifră de afaceri de 
570 de milioane de euro, marcând o creștere organică de 
aproape 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. La nivel 
de grup, Carrefour a încheiat primele nouă luni ale acestui an 
cu venituri de 57,84 de miliarde de euro, marcând o creștere 
organică de 7,8%. Și investițiile în expansiune au fost unele 
importante, numărul unităților deschise anul trecut ridicân-
du-se la 23. La finalul lui 2020, Carrefour opera pe piața loca-
lă peste 360 de unități, dintre care 40 în format hypermarket.
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O nouă definiție a proximității

„Am avut o dinamică foarte bună, în general, a cotei de 
piață în 2020, cu o creștere consistentă a acesteia, de 
la lună la lună, în al doilea semestru”, subliniază Jean 
Richard de Latour. „Cred că asta s-a datorat măsurilor 
luate și faptului că am putut să îi asigurăm pe consu-
matori că atunci când cumpără de la noi se află în locul 
potrivit.” De asemenea, retailul din România continuă să 
crească, se se extindă, fiind o piață extrem de promi-
țătoare, mai spune el, iar 2020 a avut ca motiv central 
compensarea efectelor generate de criză. „Abordarea 
noastră omnicanal e principalul factor de creștere pen-
tru viitor. În România operăm 4 formate (hypermarket, 
supermarket, proximitate, Supeco), ideea fiind de a-i 
oferi clientului posibilitatea să cumpere oricând, de ori-
unde, și de a fi cât mai aproape de el. Mai mult, livrarea 
online în 90 de minute reprezintă cel mai bun model de 
proximitate pe care îl poți crea. Îl ai pe mobil, pe laptop, 
îl poți accesa când ești pe canapea cu cei mici și nu 
poți ieși din casă, având livrare la prețul din magazin. 
Astfel, am văzut o creștere imensă a hypermarketului 
ca și canal de proximitate, și asta grație tehnologiei și a 
platformei Bringo. Există clar un trend către proximitate, 
iar asta va influența creșterea retailului și a Carrefour 
în viitor.” Pentru Carrefour, tehnologia s-a tradus și prin 
introducerea caselor de tip self check-out, o decizie în 
acest sens fiind luată încă de acum doi ani, după cum 
explică CEO-ul Carrefour România, care adaugă faptul 
că este surprins de gradul mare de adopție al acestei 
soluții în România. El spune că este o soluție care oferă 
timp și e văzută ca fiind una sigură, mai ales în timpul 
unei crize sanitare. În 2020, în unele hypermarketuri 
(spre exemplu, Corbeanca) până la 50% din tranzacțiile 
efectuate s-au finalizat la casele self check-out, potrivit 
datelor companiei. 
O altă inovație a Carrefour de anul acesta a fost lansa-
rea Bonteria Very&So. „Am deschis magazinul pe 1 iulie 
2020, după primăvară, ca un format de proximitate pe 
segmentul de drogherie. Pentru noi, este un test pe o 
nouă piață și mai exact noi segmente din această piață.”
Jean Richard de Latour crede că multe dintre tendințele 
anului 2020 se vor manifesta și în continuare, pentru că 
îngrijorările cu privire la sănătate, la igienă vor rămâne. De 
asemenea, e-commerce și livrarea acasă vor deveni din ce 
în mai relevante. „Cu toate acestea, drumul la hypermarket 
este o experiență, reprezintă interacțiune, deci nu cred 
într-o soluție exclusiv online, dar cu siguranță va exista un 
mix între cele două. Ai anumite nevoi în anumite momente 
și vei apela la soluția care ți se potrivește. Dezvoltăm și 
sistemul click&collect pentru produsele alimentare, tot 
prin aplicația Bringo, ceea ce este un nou mod de a face 
cumpărături. Trimit online lista de cumpărături, cineva 
face acele cumpărături pentru mine de la Carrefour și apoi 
pot să trec să îmi ridic produsele. Încercăm diverse lucruri 
pentru a putea oferi timp clienților. Dar hypermarketul 
rămâne o experiență și vrem să fie una fantastică.”

CEO-ul Carrefour România spune și că prețurile compe-
titive vor juca un rol important anul acesta. Atenția la 
prețuri și relevanța promoțiilor vor rămâne și după ce se 
termină criza sanitară, explică el.

O piață cu potențial

România este o țară „fantastică” pentru retail, fiind 
o piață foarte dinamică, expansivă, cu o competiție 
extrem de puternică, spune de Latour. „Ne construim 
businessul pentru a fi sustenabil în timp, pentru a avea 
capacitatea de a se adapta și de a crește pe termen 
lung. În 2021 vom sărbători cea de-a 20-a aniversare a 
Carrefour în România și pot spune că în acești ani am 
trecut la o abordare de tip full-service, omnichannel, și 
cred că aceasta este una extrem de sustenabilă. Pentru 
noi, aniversarea va avea la bază ideea de modernitate. 
Nu am fost acolo, dar am văzut imagini de la deschide-
rea primului magazin din România, cu oameni stând la 
coadă în Chiajna pentru că era ceva complet nou, era 
ideea de retail modern. Noi abordăm modernitatea cu o 
față nouă: e vorba de magazine, de echipele din maga-
zine, susținute de tehnologie și de platforme, pentru că 
acestea reprezintă acum o parte extrem de importantă 
a businessului și vor continua să crească. O nouă față a 
modernității, aș spune, aceasta este intenția noastră.”

Doar scenarii de creștere pentru 2021

În 2021, Carrefour România va continua să investească în 
expansiune, așa cum a făcut-o și în 2020, potrivit CEO-ului. 
„De asemenea, vom investi în tehnologie, atât în zona 
de back office, cât și în cea de front office, în soluții care 
înlesnesc procesul de achiziție pentru clienți. Avem un 
plan consistent de expansiune pe toate formatele.” Jean 
Richard de Latour crede „cu tărie” că există loc pentru 
dezvoltarea zonei de agrobusiness în România, pentru 
dezvoltarea capacității de producție. „Avem de lucrat 
pentru a lista mai mulți furnizori locali, pentru că sunt 
iubiți de consumatori. Vrem, de asemenea, să extindem 
zona de private label în această direcție.” Este de remar-
cat aici evoluția mărcii private Drag De România, care a 
înregistrat o creștere de peste 20% în 2020 față de 2019.
„Avem și un program numit Deschidem Vinul Românesc, 
prin intermediul căruia am adus alături de noi mulți 
producători locali care nu erau înainte listați. Este doar 
un exemplu, dar credem că va avea un rol important 
în creșterea businessului în următorii ani”, adaugă de 
Latour. În concluzie, legat de climatul macroeconomic, 
consum și retailul în general, CEO-ul Carrefour România 
spune că există câteva ipoteze, dar nu ar îndrăzni să 
avanseze vreo cifră în acest sens. „Mergem însă pe ideea 
că va exista creștere în 2021, pentru că există suficient 
loc de creștere pe piața de retail, și sperăm că va fi 
măcar similară cu cea de anul acesta. Toate scenariile 
luate în calcul implică creștere, atât în ceea ce privește 
expansiunea, cât și like-for-like.” ç
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2021, anul cu investiții record 
pentru Coca-Cola HBC România 

România este un motor de creștere pentru îmbuteliatorul Coca-Cola 
HBC, afirmă Jovan Radosavljevic, Directorul General al companiei, 
iar ținta pentru viitor este ca piața locală să-și păstreze importanța 
la nivel de grup. Pentru 2021, compania are cel mai mare buget de 
investiții de la intrarea pe piață, iar targetul este ca businessul să fie 
la nivelul lui 2019, când compania a obținut un plus de 9% față de 
anul precedent, acesta fiind cel mai bun rezultat din istoria locală  
a Coca-Cola HBC. De Fulvia Meiroșu.

Criza sanitară și-a pus puternic amprenta asupra 
anului trecut. Ce rezultate ați avut în 2020?
A fost un adevărat roller-coaster. Am început cu un 
trimestru foarte bun. Apoi, aprilie a fost cea mai slabă 
lună, cu minus 35%. Al treilea trimestru a fost foar-
te bun, la nivelul lui 2019 și chiar mai sus, rezultatele 
fiind pe măsura entuziasmului consumatorilor după 
lockdown. În noiembrie ne-am confruntat cu un declin 
total neașteptat pe care nu l-am putut conecta cu nimic, 
decât cu creșterea bruscă a numărului de cazuri, situ-
ație în care încrederea consumatorilor a scăzut foarte 
mult. Traficul în magazine s-a redus cu 20%, vânzările au 
fost la nivelul din 2016. Iar decembrie a fost o lună bună. 
Estimăm că vom finaliza 2020 cu un declin al vânzărilor 
single digit față de 2019. 

Ce segmente au susținut totuși businessul și au 
reușit să performeze bine?
Produsele din portofoliul de bază au avut evoluții bune. 
Chiar dacă românilor le place inovația și le place să 
încerce lucruri noi, în această perioadă s-au refugiat în 
brandurile în care aveau încredere. Portofoliul de bău-
turi carbonatate a înregistrat vânzări bune, similare cu 
cele de anul trecut. Coca-Cola a avut rezultate peste aș-
teptări. De asemenea, băuturile fără zahăr au crescut cu 
double digit. O surpriză foarte mare a fost a Schweppes, 
care a înregistrat vânzări tot mai bune de la o lună la 
alta pe tot parcursul anului.
Per ansamblu, în industria de băuturi au fost prefera-
te brandurile cunoscute, dar și brandurile accesibile. 
Produsele poziționate la mijloc nu au evoluat bine. Am 
văzut categorii care au scăzut cu double digits, cum ar fi 
cea a sucurilor necarbonatate. Băuturile alcoolice au fost 
categoria cu cea mai rapidă creștere, fiind devansate doar 
de produsele alimentare. Portofoliul nostru de băuturi 

alcoolice premium a crescut cu peste 20%. De asemenea, 
băuturile energizante au înregistrat o evoluție pozitivă, 
iar brandurile noastre au crescut în ritm cu piața. 

Cu toate aceste rezultate bune, veți raporta un 
an de scădere cu single digit. Ce anume a condus 
la acest rezultat?
La începutul anului am întâmpinat dificultăți la cate-
goria apă, având un debit scăzut la sursele noastre de 
apă minerală naturală. Am pierdut mult volum, piața a 
crescut, iar producția noastră nu a putut ține pasul cu 
cererea. Pe de altă parte, chiar dacă am crescut pe alte 
categorii, unde suntem numărul unu, categoriile în sine, 
piețele respective s-au micșorat, deci am pierdut volume. 
Practic am avut o cotă de piață mai mare dintr-o piață 
mai mică. Și pe segmentul de băuturi necarbonatate am 
pierdut volume față de 2019. Dificultățile cu apa s-au 
rezolvat din septembrie și sunt foarte încrezător că vom 
avea vânzări bune în 2021, mai ales că am avut multe ini-
țiative legate de reciclare iar sustenabilitatea devine un 
criteriu din ce în ce mai important pentru shopperi. 

Dacă priviți în urmă, care au fost principalele 
provocări cu care v-ați confruntat în 2020?
Coca-Cola HBC România este un motor de creștere 
pentru Grupul Coca-Cola HBC. În ultimii ani, inovațiile au 
înregistrat rezultate foarte bune. În 2018 am lansat circa 
70 SKU-uri noi, în 2019 am lansat circa 50 SKU-uri noi, iar 
în 2020 a trebuit să prioritizăm. Multe planuri de inovații 
s-au modificat. Avem peste 1.400 de angajați în România, 
iar într-o săptămână tot ceea ce știam s-a schimbat. A 
trebuit să ne schimbăm modul în care producem, în con-
dițiile în care HoReCa a căzut cu 80%. În ciuda pierderilor 
din primele luni, noi am decis să ne protejăm oamenii și 
am tăiat toate costurile, ca să nu tăiem salariile. 
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Pentru că ați precizat importanța inovației, ce 
așteptări aveți de la Costa Coffee, cea mai mare 
lansare din acest an?
Costa Coffee a fost nu doar cea mai mare lansare, ci 
și cea mai mare achiziție a sistemului Coca-Cola. În 
România, categoria de cafea este evaluată la 500 de mi-
lioane de euro. Este cea mai strategică categorie în care 
am putea fi, datorită faptului că acoperă foarte multe 
momente, obiceiuri și nevoi de consum. Una din ulti-
mele mele călătorii de afaceri a fost la Londra, la Costa 
Coffee, când am înțeles de ce brandul a devenit celebru 
prin experiențele fabuloase din cafenelele sale. Deși nu 
avem pe plan local cafenelele Costa Coffee, răspunsul 
consumatorilor români a fost peste așteptările noastre, 
și în retail și în HoReCa. Costa Coffee este un brand unic 
și va fi extrem de important pentru noi în 2021, pe fondul 
trendului care continuă, acela de a să recrea acasă expe-
riențele din HoReCa. Așadar, multe din inovațiile noastre 
în acest an vor fi în categoria cafea. Pe lângă proiectul pe 
care îl derulăm cu MyAuchan avem interes și din partea 
altor retaileri, cu care avem experiențe bune pe Lavazza. 
Investițiile sunt mari, așa că trebuie să analizăm numărul 
de magazine pe care îl putem echipa. Dar este o mare 
oportunitate de dezvoltare pentru noi și vom investi în 
categoria cafea mai mult decât în 2020. 

Ce oportunități vedeți în acest an în categoria de 
băuturi răcoritoare?
Băuturile carbonatate au un mare potențial de creștere, 
am menționat Schweppes mai devreme. Consumatorii 
caută băuturi la preț accesibil, dar și care să le ofere 

un moment de răsfăț, un moment special de conexiu-
ne emoțională. În acest sens, am remarcat că vânzările 
sticlelor de sticlă Coca-Cola (0,33l) au explodat în 2020. 
Estimăm că 100.000 de persoane au băut în fiecare zi 
dintr-o astfel de sticlă.
Elementul de premiumizare și răsfăț este foarte impor-
tant pentru consumator. În același timp, noi încercăm să 
fim accesibili dar și să punem accent pe valorile emoțio-
nale pe care dorim să le oferim consumatorilor. 
Un alt trend important este ceea ce numim „mixabi-
lity”. Băuturi alcoolice care se vindeau aproape exclusiv în 
HoReCa, cum ar fi ginul, s-au vândut în retail, iar oamenii 
au stat acasă și au experimentat rețete de Cocktailuri. 
Schweppes-ul nostru a jucat un rol important în acest trend. 
De asemenea, trendul fără zahăr este din ce în ce mai ac-
centuat. Așa că vom continua să investim în categoria de 
băuturi fără zahăr și vom continua să reducem cantitatea 
de zahăr din băuturi.

Cum vedeți 2021 per ansamblu?
Mă gândesc la volume, venituri, mix de produse, deci 
acest an va fi probabil la nivelul lui 2019, când am obținut 
o cifră de afaceri de 2,76 miliarde de lei. Planul pe primul 
trimestru este similar cu 2020, cu HoReCa la minus 60-
70%, deci în regim de criză. Multe planuri sunt amânate, 
dorim să vedem cum va fi Q1. Dacă evoluția va fi poziti-
vă, vom concretiza mai mult din ce era în pipe-line. Am 
învățat că trebuie să fim flexibili și în loc de un semestru 
sau un trimestru a trebuit să facem forecast la nivel de o 
lună sau o săptămână. Unele elemente din complexitatea 
unei corporații au dispărut – avem mai puține rapoarte, 
structura de management e mai degrabă ca o matrice și 
mai puțin bazată pe ierarhie, am învățat să fim flexibili, 
dinamici și să răspundem mai repede la schimbare. 

Având în vedere că multe planuri sunt amânate, 
cum arată bugetul de investiții pe 2021?
Așa cum am spus, România este un motor de creștere. În 
2020 am finalizat investiția în două noi linii de producție 
și în acest an vom investi în alte linii. 10% din tot ceea 
ce producem merge la export, așa că vom inaugura la 
Timișoara o linie de producție exclusiv pentru export. 
Alte investiții legate de trade au trebuit tăiate, cum ar 
fi achiziția de frigidere. Am redus bugetul de marketing 
și l-am transformat în buget de promoții. Ne-am gândit 
să oferim consumatorilor noștri mai multe promoții, în 
loc de campanii publicitare. Pe partea de comunitate, în 
fiecare an investim în jur de un milion de euro. 
În 2021 bugetul de investiții va fi mult mai mare decât a fost 
vreodată. Vom inaugura noua linie, iar pe zona de suste-
nabilitate avem proiecte importante. Bugetul de investiții 
include puține inovații, deoarece trebuie să construim cate-
goria de cafea, o categorie strategică, și nu ne putem permi-
te să risipim bugetul. Inovațiile fără suport financiar nu au 
performat bine în acest an. Aromele noi, pe care cumpără-
torii le achiziționează o dată, nu își au locul în acest context. 
Ne bazăm creșterea pe portofoliul nostru de bază. ç
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James Simmons, General Manager Unilever South Central Europe, spune că 
anul trecut a testat capacitatea companiei pe care o conduce de a se adapta. 
Deși speră că 2021 va aduce mai puține provocări, se așteaptă totuși la alte 
12 luni cu suișuri și coborâșuri. De Bogdan Angheluță.

Un mix de continuitate 
și schimbare

În 2019 ați atins 1 miliard de lei afaceri. Cum 
arată 2020? Care au fost estimările inițiale și cum 
au fost ele schimbate de pandemia de COVID-19?
A fost un an diferit de oricare altul, un an care ne-a 
testat rezistența, adaptabilitatea și răbdarea. În martie 
ne-am mobilizat rapid și am rescris planurile pentru 
acest an, încercând, în același timp, să vedem cum pu-
tem răspunde repede nevoilor cetățenilor și cum putem 
să ajutăm comunitățile în care suntem prezenți.

La ce provocări vă așteptați în 2021, în comparație 
cu cele pe care le-ați întâmpinat anul trecut? 
Anul acesta va fi în continuare despre schimbare, oamenii 
vor continua să se confrunte cu griji legate de sănătate și 
starea lor de bine. E foarte probabil ca virusul acesta să 
continue să ne pună la încercare și în prima jumătate a 
anului. Poate că spre finalul verii lucrurile se vor stabiliza, 
însă cred că vom vedea o performanță economică sub aș-
teptări în Europa la final de 2021, iar pe măsură ce guver-
nele vor implementa planurile de redresare vom depăși 
cu toții încet-încet această perioadă. Mă bucur că, în ceea 
ce ne privește, businessul rămâne puternic și am încrede-
re că vom reuși să găsim soluții pentru orice provocare. În 
același timp, sunt pregătit pentru încă o serie de întâlniri 
în care voi auzi de la colegi: „James, ești pe mute!”

Cum arată bugetul de investiții pentru 2021? Ce 
segmente de business vor fi prioritizate?
În 2020, o bună parte din investiții s-a dus către comuni-
tățile și oamenii care au avut nevoie de sprijin pentru a 
trece cu bine prin perioada aceasta dificilă: am investit 
într-o unitate mobilă de terapie intensivă în Suceava, în 
parteneriat cu Crucea Roșie, am donat produse în valoa-
re de peste un million de lei, am fost alături de perso-
nalul medical și am donat fonduri pentru achiziționarea 
echipamentelor medicale necesare. În total, am donat 
peste trei milioane de lei anul acesta.
Anul acesta va fi despre branduri puternice, care inspiră 
încredere. Și prin tot ceea ce vom face scopul final 
este să aducem un plus de valoare în viețile oamenilor, 

investind acolo unde e nevoie și unde e posibil. Vom con-
tinua să oferim sprijin comunităților din România, cu atât 
mai mult cu cât anul viitor se împlinesc 30 de ani de când 
primele produse Unilever au intrat pe piața din România. 

Ce trenduri în materie de consum credeți că vor 
continua să existe în 2021? Ce impact pe termen 
mediu și lung va avea pandemia?
De când au apărut primele cazuri Covid-19, oamenii au 
început să își regândească prioritățile și să aibă mai 
multă grijă de ei, de sănătatea lor și de nevoile celor 
vulnerabili. Poate că așa începe povestea oameni-
lor care își doresc o viață mai simplă – vom vedea. În 
mod sigur, se observă tendința oamenilor de a fi mai 
selectivi ca niciodată, de a cheltui banii pe branduri și 
produse în care au încredere și care au o valoare sem-
nificativă pentru ei.

Retailul de proximitate a crescut în 2020. Vă 
așteptați ca acest trend să continue anul acesta? 
Devine proximitatea un factor decizional în 
procesul de cumpărare?
Este clar că proximitatea este importantă pentru cetă-
țeni, care își doresc mai mult ca niciodată produse de 
cea mai bună calitate, la un preț accesibil și pe care să 
le găsească ușor. Practic, își doresc un proces de cum-
părare mai simplu, magazine mai puțin aglomerate la 
care să ajungă ușor și în cel mai scurt timp.
La Unilever lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri din 
retail pentru a putea oferi cetățenilor toate produsele 
de care au nevoie și pe care și le doresc și suntem con-
știenți de schimbările în comportamentul de cumpărare 
care s-au petrecut în ultimul an. E o prioritate să vedem 
cum putem rămâne relevanți pentru cetățeni, oferin-
du-le produsele pe care și le doresc.

Ce planuri aveți în ceea ce privește 
diversificarea portofoliului? Ce lansări aveți pe 
listă pentru anul acesta? 
Studiem în permanență piața, observăm cât de rapid se 
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schimbă obiceiurile și reacționăm cât de repede putem 
la ultimele schimbări. De exemplu, în 2020 am intro-
dus pe piață câteva inovații importante: Cif Disinfect 
& Shine în categoria produselor de îngrijire a casei; 
Dove Care & Protect în categoria produselor de îngrijire 
personală, Sosul de maioneză vegan de la Hellmann’s 
și variante de înghețată vegană Magnum, Carte d’Or 
și Ben & Jerry’s în categoria produselor alimentare. În 
2021 urmează să lansăm Lifebuoy, unul dintre cele mai 
cunoscute branduri Unilever din întreaga lume. Ne bu-
curăm să aducem acest brand în România. Vom reveni 
în curând cu mai multe informații despre Lifebuoy, dar 
până atunci vă putem asigura că este un brand care are 
misiunea de a îmbunătăți viețile românilor.

Dacă vă uitați la piața FMCG per ansamblu, ce 
credeți că va aduce în plus 2021? 
Sperăm ca 2021 să nu fie la fel de plin de provocări ca 
2020. Cred că anul acesta va veni cu un mix neobișnuit 
de continuitate și schimbare, timp în care oamenii vor 
continua să se confrunte cu griji legate de sănătate și 
starea lor de bine. Ne așteaptă încă un an cu suișuri  
și coborâșuri.
Prima jumătate a anului va fi în continuare sub semnul 
nesiguranței până când o să vedem cum a funcționat 
vaccinul. Sunt optimist pentru a doua jumătate a anu-
lui – oamenii au nevoie să vadă o luminiță la capătul 

tunelului și probabil vom începe să o vedem spre 
finalul verii. Piața va începe să își revină, dar rămâne 
de văzut cât de rapidă va fi această revenire. Totuși, 
suntem optimiști pentru ce va aduce anul acesta la 
nivel de business, având în vedere diversitatea porto-
foliului nostru. Dacă am învățat ceva de la 2020 este 
faptul că lucrurile se pot schimba extrem de rapid, așa 
că e important să continuăm să ne adaptăm și să ne 
ajustăm planurile în funcție de cum vor decurge lucru-
rile în următoarea perioadă.

Ați preluat funcția în urmă cu trei ani. Care 
sunt cele mai importante lecții învățate în  
tot acest timp?
Anul 2020 mi-a reamintit că solidaritatea are o valoa-
re inestimabilă și că „stocurile de solidaritate” au fost 
scăzute în ultimii ani. Reușitele pe care le-am avut noi în 
Unilever anul acesta se datorează în mare parte cole-
gilor care au lucrat umăr la umăr pentru a găsi soluții 
și a face tot ce ține de noi pentru a răspunde nevoilor 
cetățenilor. Povestea COVID-19 este de fapt povestea 
societății, a cetățenilor care au lucrat împreună pentru 
binele tuturor. Sper să ne păstrăm acest spirit chiar și 
după ce situația se îmbunătățește și depășim această 
criză sanitară. Cred că această lecție e ilustrată bine de 
cuvintele unui fost președinte american: „fă ce poți, cu 
ce ai, în locul în care te afli”. ç
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Un an cu multe provocări, de învățare – așa 
descrie Daniel Gross, CEO Penny România, anul 
care abia începe. Deși 2020 a fost un an bun, nu 
înseamnă că evoluțiile rămân liniare și în 2021. 
Criza sanitară încă neîncheiată și o posibilă 
criză economică pun presiune pe piața de retail. 
În ciuda provocărilor, Daniel Gross nu ia în 
calcul un scenariu pesimist. De Simona Popa.

„În 2021 vom aduna 
rezultatele muncii  
din 2020”

Cum arată bilanțul Penny la nivel de cifră de 
afaceri și profitabilitate după 2020?
Anul trecut a fost unul bun, cu o creștere bună, dar să 
nu ne imaginăm evoluții fantastice, deși, repet, a fost 
un an foarte bun. Creșterea va fi double digit, chiar 
peste nivelul din 2019. Ultimii doi ani au avut creșteri în 
jurul valorii de 15%, 2020 a fost mai bine de atât, dar nu 
spectaculos. Și INS arată că, în total consum, nu putem 
să vorbim de evoluții spectaculoase. Cumva, s-a creat 
povestea că 2020 a fost un an fabulos pentru retail, ori a 
fost o singură lună fabuloasă, luna martie, apoi lucrurile 
au intrat în normal. Dacă ne referim la contribuția ex-
pansiunii la creștere, vorbim de aproape 8%, fiind 20 de 
magazine noi deschise în 2020. Restul a fost creșterea 
organică, like-for-like.

Cum vedeți evoluția segmentului de discount?
Un avantaj al segmentului de discount a fost proxi-
mitatea. Un alt avantaj a venit din faptul că oamenii 
sunt ceva mai chibzuiți. Poate chiar dacă nu peste tot 
se simte criza, se vorbește peste tot de ea și atunci cu 
siguranță o parte dintre cumpărători devin mai chibzuiți. 
Drept urmare, e clar să discountul are de câștigat. Noi nu 
creștem atât de tare în perioadele de boom, dar nici nu 
pierdem atât de mult în perioadele de criză, din contră. 
Ca să fim performanți, ne bazăm pe echipă. Noi facem 
treabă bună, dar când zic „noi” mă refer la cei 5.000 de 
colegi și cred că acesta este unul dintre atuurile noastre. 

A fost nevoie să adaptați strategia de business 
având în vedere contextul pandemic? 
În 2020 am început tot acest proces de reașezare stra-
tegică. Vorbim despre șapte piloni, iar primul anunțat 

vizează să atingem pragul de 600 de magazine. Mergem 
în această direcție și va trebui să prindem viteză mai 
mare pentru a putea ajunge la acest număr de maga-
zine în 2029. Apoi mizăm pe dezvoltarea logistică, dar 
avem în vedere și partea de remodelare a magazinelor. 
În 2020, acest proces nu a fost atât de important pentru 
că am avut 76 de locații remodelate și au fost făcute în 
ultima parte a anului, ceea ce însemnă că impactul lor în 
business se va vedea abia în 2021. Din punctul de vedere 
al mărcilor naționale, respectiv producție națională, la fel, 
Hanul Boieresc a fost relansat în decembrie 2020, ceea ce 
înseamnă că vom vedea efectele tot anul acesta. 

Tot în reașezarea strategică intră și componenta 
digitală. Cum arată strategia pentru online?
În zona de online încă testăm și învățăm. Am început 
anul trecut cu proiectul Lyvra cu București și Ilfov, 
avem de gând să ne extindem în încă un oraș. În retail, 
perioada de maturizare e foarte lungă, la fel este și cu 
zona de online. La început se pierd bani, trebuie multă 
răbdare și pierderi calculate. 2021 e doar pentru învățat 
pentru că digitalizarea la noi nu este focusată pe zona 
de magazin online, ci mai degrabă pe zona de automati-
zare, comunicare cu clienții. Vrem să creștem bine CRM-
ul (Customer Relationship Management), iar paperless 
office este un deziderat până la finalul anului. Sunt 
lucruri mai mărunte, dar care înglobate aduc și eficiență 
și o servire mai bună a clientului. Am lansat și aplicația 
Penny la finalul lunii octombrie, dar încă ne facem roda-
jul. Pe zona de campanii și oferte personalizate pentru 
clienți vom vedea efectele în a doua parte a acestui an. 
Până atunci lucrăm mult la setup, suntem în procesul de 
learning by doing. 
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Cum estimați că va evolua comerțul online  
în 2021?
Noi suntem prezenți în 11 țări (nr. grupul REWE) și 
avem inițiative de acest fel de mult timp, cel puțin în 
Germania, Austria, Cehia. Livrarea la domiciliu presupu-
ne o logistică terțiară. Practic, internalizezi ce face cli-
entul când vine la tine în magazin. Spre exemplu, coșul 
nostru mediu este undeva pe la 10 euro, iar transportul 
la domiciu înseamnă foarte mult din valoarea coșului. 
Sigur, valoarea în online e mai mare, dar tot presupune 
un procent de cost logistică terțiară care e double digit. 
Chiar și cu cheltuieli marginale, tot e foarte greu să păs-
trezi costul la o singură cifră. Iar în categoria de alimen-
te adaugi și perisabilitatea și temperatura controlată 
și tot așa. Eu cred că va mai dura ceva timp până când 
forma aceasta de comerț va deveni importantă pentru 
noi. Nu cred în varianta aceasta de full online, ci tot în 
zona de omnichannel pentru că, din punctul meu de 
vedere, modelul spre care ne vom îndrepta este magazin 
fizic în proximitate cu livrare în împrejurimi într-un timp 
foarte scurt, lucru pe care poți să îl faci cu platforme 
electronice și să ajungi la o relație de „vecinătate”. Cred 
că aceasta este direcția spre care ne îndreptăm.

Ce target aveți în privința parteneriatelor locale?
Avem trei feluri de raportări: avem o dată furnizori înre-
gistrați în România și aceștia reprezintă 85% din total. 
Apoi avem furnizori care produc în România, iar în acest 
caz, cumulat, înseamnă cam 65% din numărul total al fur-
nizorilor. Și îi mai avem pe cei care produc în România, iau 
ingredientele de aici și procesarea se face tot local. Ei re-
prezintă 48 - 49% din total acum. Ce am schimbat în stra-
tegie odată cu relansarea Hanului Boieresc și cu prima 

rundă de comunicare, ne-am propus să ducem produsul 
triplu Ro, făcut integral în România, spre 60%. E un target 
foarte ambițios pentru că o bună parte din sortimenta-
ție nu există în România, cum sunt citricele, bananele, 
somonul. Așadar, este clar că 100% românesc nu putem. 
Strategia Penny pentru 2023 este ca 60% din sortimentație 
să fie de origine românească, ceea ce reprezintă o crește-
re de 10% pe produse de origine românească. Înseamnă 
foarte mult și de aceea nu ne-am propus ceva pentru 2021 
pentru că este din scurt. De aceea am făcut o analiză ca 
să vedem zonele pe care le putem dezvolta chiar noi, în 
sensul de a oferi spațiu potențialilor furnizori acolo unde 
momentan fie vorbim de marfă din import, fie de produse 
realizate cu materie primă din import, cum este cazul me-
zelurilor. Noi am făcut un studiu de piață unde am întrebat 
clienții care sunt categoriile unde ei ar prefera să cumpere 
românesc. Sunt în principal categoriile de legume-fruc-
te. Dar și la aluaturi, alimente de bază, peste 75% dintre 
respondenți au declarat că ar cumpăra produs românesc 
în defavoarea unuia de import. Acolo va fi focusul nostru. 
Însă e un proces lung, de durată. În acest an vrem doar o 
creștere, să vedem că ne mișcăm, și de măsurat KPI-ul o 
să fie la final de 2023, atunci vom trage linie. 

Investițiile asumate până în 2023 vizează și noi 
spații logistice. Care vor fi rezultatele imediate?
Pe de o parte avem prospețimea produselor. Cu cât 
scurtezi lanțul de aprovizionare, cu atât e mai proaspăt 
produsul. Și, nu în ultimul rând, vorbim de gust pen-
tru că produsele locale sunt percepute și chiar sunt 
mai gustoase. Totodată, crește și aportul la creșterea 
economiei locale, chiar dacă acest lucru nu contează 
direct pentru consumator. Sunt pași pe care îi facem 
abia acum pentru că este foarte greu din moment ce nu 
există dezvoltare pe verticală în producție. De aceea noi 
vom oferi o platformă jucătorilor din piață, le vom spune 
cum trebuie să vină produsele la vânzare, cum trebuie 
depozitate, păstrate pe termen mai lung, lungită perioa-
da de sezon de la 6 la 9 luni. Sunt multe detalii și noi nu 
le putem acoperi pentru că suntem retailer, iar compe-
tența noastră este în zona de desfacere. Nu putem să 
facem integrare pe verticală. Pe zona de logistică, în pri-
măvară demarăm lucrările de construcție pentru un nou 
centru logistic, al patrulea, la Filiași. În funcție de cum 
evoluează lucrurile, vedem dacă îl deschidem la finalul 
acestui an sau în primul trimestru din 2022. 

Ce se întrevede la orizont pentru Penny? Va fi 
2021 un an bun? 
Ne menținem ritmul de expansiune, astfel că vom 
deschide tot 20 - 25 de magazine și, da, am planificat o 
creștere a vânzărilor like-for-like, dar rămâne de văzut. 
Nici în 2020 dinamica pieței nu a fost spectaculoasă. 
2021 cu siguranță va fi un an cu multe provocări, dar noi 
l-am planificat pe plus. Nu double digit, dar ne așteptăm 
să creștem totuși. Pentru mine, 2021 reprezintă al 10-lea 
an în companie și nu am raportat niciodată scăderi. ç
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„Incertitudine”, „schimbări”, „adaptarea strategiei comerciale”, „linie 
ascendentă”. Acestea sunt doar câteva dintre cuvintele folosite de 
Athanasios Giannousis, Director Comercial Olympus Foods, pentru a 
descrie anul 2020, dar și evoluția companiei. Pentru 2021 rămâne o 
singură întrebare: cât de mult va trebui producătorul să-și ajusteze 
strategia de business pentru a menține ritmul de creștere în contextul în 
care o nouă criză pare a fi după colț? De Alina Dragomir.

„Mă aștept să resimțim cu toții 
mai intens efectele pandemiei”

După un 2019 cu o creștere accelerată la nivelul 
cifrei de afaceri, cum arată anul 2020 pentru 
Olympus Foods? 
Anul 2020 a fost un an plin de provocări și neprevăzut 
pentru toate industriile. Ne-am adaptat constant la 
realitățile pieței, încercând să ne păstrăm pe o linie as-
cendentă în termeni financiari. Am reușit să abordăm o 
strategie de business care ne-a permis să creștem cifra 
de afaceri a companiei până la pragul de 110 milioane 
de euro. În plus, pentru că obiectivul companiei este 
de a păstra un ritm de creștere, în linie cu dezvoltarea 
corespunzătoare a businessului, încă de la intrarea pe 
piața din România, Olympus Foods a investit constant 
în noi facilități, linii de producție, tehnologizare, valoa-
rea totală a investițiilor depășind 130 de milioane de 
euro. Anul trecut, am alocat peste 5 milioane de euro în 
diverse paliere de business: o nouă linie de îmbuteliere 

a laptelui, am optimizat spațiile de depozitare și utili-
tăți și am făcut trecerea la sistemul SAP. 

2020 a venit cu schimbări considerabile în 
comportamentul de consum. Care sunt categoriile 
care ocupă primele poziții în topul creșterii?
Românii s-au axat pe alegerea produselor care să le 
satisfacă nevoile de bază, produse pentru care deja și-au 
format o afinitate. Referindu-mă la portofoliul Olympus 
Foods, consumatorii au ales, în special, lactate de bază, 
care pot fi folosite cu ușurință în rețete, precum și produ-
se cu termen de valabilitate cât mai lung, pentru a reduce 
frecvența cumpărăturilor. Cele mai importante creșteri 
au fost în categoria de brânzeturi și lapte de vacă. Pe un 
trend ascendent, dar cu o creștere moderată, au fost și 
categoriile în care suntem lider de piață: iaurtul cu specific 
grecesc, sucurile naturale și telemeaua vrac. 
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Pentru a ține pasul cu 
noua realitate a pieței, ne 
așteptăm să crească nivelul de 
competitivitate în piață, iar 
noi, brandurile, va trebui să ne 
adaptăm constant la nevoile 
reale ale consumatorilor. 

A fost nevoie să vă ajustați strategia de business 
pentru a depăși cu bine anul 2020?
În 2020, principala provocare pe care am întâmpinat-o a 
fost strâns legată de adaptarea corespunzătoare a strate-
giei noastre comerciale într-un timp foarte scurt. Iar prin-
cipalul obiectiv pe care l-am avut în vizor în gestionarea tu-
turor activităților a fost de a prioritiza și a asigura volumul 
de produse necesar în conformitate cu cerințele pieței. 

Dacă priviți spre anul trecut, care a fost cea mai 
bună decizie de business pe care ați luat-o?
Dacă până în 2020, planurile de business și de marketing 
se concentrau pe lansări în noi categorii și investiții în 
linii noi de producție, anul trecut ne-a provocat să avem 
mai multă deschidere spre adaptabilitate. Am dezvoltat 
și implementat planurile strategice de business în timp 
real, adaptându-ne constant la nevoile identificate în 
rândul consumatorilor și ne-am concentrat pe susține-
rea volumelor pentru produsele lactate de bază. 

Mai mult ca oricând, în 2020 cumpărătorii s-au 
orientat către magazinele de proximitate. Cum 
v-ați adaptat la această schimbare?
Într-adevăr, încă de la începutul pandemiei, consumatorii 
s-au orientat, îndeosebi, către magazine de proximitate 
din dorința de a eficientiza timpul petrecut pentru achi-
ziționarea produselor de strictă necesitate. În ultimii ani, 
ne-am dezvoltat și componenta de comerț tradițional, iar 
acest lucru a funcționat cu siguranță în favoarea noastră, 
acest canal deținând o cotă de piață semnificativă. Anul 
acesta, ne bucurăm că am reușit să investim într-un nu-
măr considerabil de frigidere dedicate, destinate acestui 
canal de vânzare, pentru a ne poziționa și mai puternic 
în rândul consumatorilor și pentru a crește volumul vân-
zărilor pe acest segment. În ceea ce privește schimbările 
din piața de retail, am încercat să răspundem prompt 
nevoilor identificate în rândul consumatorilor noștri, prin 
promoții atractive, volume mari la produsele de bază și 
prin aprovizionarea constantă a rafturilor. 

În ultimii ani, Olympus Foods a intrat în două 
categorii noi: băuturi vegetale și ceaiuri. Ce a 
stat la baza acestei decizii și ce performanțe 
înregistrați? 
Inovația transcrie viitorul, iar pentru Olympus Foods 
acest lucru este definitoriu, atât pentru companie, cât și 
la nivel de percepție generală în rândul consumatorilor. 
Pentru că deja dețineam o unitate de fabricație pentru 
sucuri naturale, dezvoltarea unui nou produs, precum 
ceaiurile reci, a venit ca o completare firească a acti-
vității noastre și a portofoliului de produse proaspete. 
Cât despre Carpos, gama de băuturi 100% vegetale, 
aceasta a fost introdusă în portofoliu în 2018 și lansarea 
a coincis cu penetrarea unei categorii foarte noi pentru 
Olympus Foods, cu atât mai mult cu cât oferim consu-
matorilor un produs care se găsește la frigiderele cu 
produse proaspete. 

Ce așteptări aveți de la 2021 și care sunt cele 
mai mari amenințări pe care le vedeți în 
perioada următoare atât pentru piața de lactate, 
cât și pentru Olympus Foods? 
Piața locală de lactate se păstrează competitivă prin 
prisma numeroșilor jucători care activează. Eu am venit 
în România într-o perioadă în care industria lactatelor 
era diferită de ceea ce vedem acum: erau mai puțini 
jucători pe piață și o selecție restrânsă de produse 
la raft. De atunci, însă, am fost martorul unei evoluții 
considerabile și dinamice a industriei, grație maturizării 
pieței, dar și atenției sporite pe care consumatorul de 
astăzi o acordă calității produselor pe care le alege. De 
asemenea, și trendul ascendent către abordarea unui 
stil de viață cât mai sănătos a adus cu sine dezvoltarea 
industriei, transformând-o într-o piață atractivă pentru 
investiții. Pandemia de COVID-19 a generat numeroase 
schimbări în comportamentul consumatorilor și acest 
lucru, pe termen scurt și mediu, se va reflecta în puterea 
de cumpărare. De asemenea, industria HoReCa rămâ-
ne puternic afectată de restricțiile guvernamentale și 
de schimbarea comportamentului de consum. Iar cum 
sectoarele alimentare funcționează într-un lanț interde-
pendent, se creează un mediu incert în piață. Mă aștept 
ca anul acesta să resimțim cu toții și mai intens efectele 
pandemiei. Drept urmare, pentru a ține pasul cu noua 
realitate a pieței, ne așteptăm să crească nivelul de 
competitivitate în piață, iar noi, brandurile, va trebui să 
ne adaptăm constant la nevoile reale ale consumatorilor. 

De unde vor veni oportunitățile de creștere 
pentru Olympus Foods în perioada următoare? 
Sunt deja câțiva ani buni de când ne menținem în top 3 
cei mai mari jucători de pe piața de lactate din România, 
conform cifrei de afaceri. În perioada următoare, ne vom 
concentra pe creșterea vizibilității produselor, printr-un 
mix de comunicare online și offline, dar și pe consolida-
rea portofoliului de produse în conformitate cu nevoile 
și stilurile alimentare ale consumatorilor. Vom direcționa 
puterea de investiție către zona de colectare și de susți-
nere a fermierilor români, precum și în vederea creșterii 
capacității de stocare a materiei prime. În ceea ce priveș-
te noutățile aduse în portofoliul de produse, avem pro-
gramată o relansare importantă, iar pe parcursul anului 
vom completa oferta Olympus Foods cu noi produse. ç
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În ciuda provocărilor majore și a amânării multor planuri, HEINEKEN 
România a finalizat anul 2020 cu rezultate pe creștere. Dan Robinson, 
Managing Director HEINEKEN România, consideră că abia în a doua parte 
a lui 2021 vor fi vizibile schimbări majore în industrie, însă, acest lucru nu îl 
împiedică să găsească noi oportunități de dezvoltare a afacerii pe care o 
conduce. De Fulvia Meiroșu.

„Avem planuri ambițioase pentru 
mărcile din portofoliu și pentru 
businessul nostru”

Cum arată bilanțul pe anul 2020 al companiei?
Anul 2020 a debutat cu planuri ambițioase pentru noi, 
HEINEKEN România: aveam pe agendă o lansare  im-
portantă în categoria de bere, Birra Moretti®, și eram 
pentru prima dată sponsorul principal al Campionatului 
European de Fotbal (UEFA Champions League). Pandemia 
ne-a schimbat planurile, dar cu toate acestea, privim 
anul care s-a încheiat ca pe unul de succes. 2020 rămâ-
ne, din multe puncte de vedere, un an definit de pande-
mia Covid-19. Dar HEINEKEN România raportează încă un 
an de creștere, rezultate de care suntem foarte mulțu-
miți. Birra Moretti® a fost cea mai importantă lansare 
a anului din categorie, fiind produsul lansat în 2020, cu 
cele mai mari vânzări în valoare, în categoria bere, dar 
și în general, în categoriile de băuturi cu și fără alcool, 
în perioada ianuarie – octombrie 2020, conform Retail 
Audit Nielsen. Știam că este un brand care va rezona 
ușor cu mulți dintre consumatorii români, dar reacțiile 
lor ne-au depășit așteptările. Am reușit să traversăm 
2020 cu rezultate bune în ceea ce privește siguranța 
colegilor noștri, precum și continuitatea businessului. 
Acestea sunt succese majore.

Care au fost segmentele cu cele mai bune 
performanțe?
Segmentul premium a înregistrat cele mai bune rezulta-
te și o creștere solidă, de asemenea, Birra Moretti®, ci-
drul și berea fără alcool. În ultimii ani, categoria de bere 
a înregistrat creștere pe segmentul premium, consuma-
torii români au dispus de bugete mai mari și au vrut să 
se răsfețe cu beri premium. În acest an, tendința de pre-
miumizare a continuat, deși nu eram siguri că va fi așa. 
La începutul pandemiei au fost multe discuții cu privire 
la faptul că consumatorii vor opta pentru produse mai 
ieftine, iar asta s-a întâmplat în anumite categorii, dar 
pentru segmentul de bere nu am remarcat acest trend. 
Unul dintre motive poate fi faptul că berea premium 
are încă un preț avantajos în România. Iar oamenii și-au 

schimbat comportamentul de consum - înainte cheltu-
iau sume mari în HoReCa, unde ocaziile de consum sunt 
pentru produse premium, aceste ocazii transformân-
du-se ulterior în momente de consum acasă. 

2020 a fost un an cu multe provocări. Dacă ar 
trebui să vă opriți la principalele amenințări, 
care ar fi acestea? 
În contextul pandemiei, ne-am mobilizat rapid în jurul 
a două obiective: sănătatea angajaților și continuitatea 
business-ului. Avem patru fabrici, toate au fost complet 
operaționale, cu provocările aferente. Dacă vorbim des-
pre sănătatea angajaților, nu am făcut niciun compro-
mis, mai ales că a existat multă incertitudine și a fost 
necesar să le oferim colegilor certitudinea că vom avea 
grijă de ei, ceea ce am și făcut. Din lunile martie-apri-
lie până în august-septembrie, ne-am confruntat cu o 
schimbare majoră a cererii, lucru care în industria de 
bere este mai dificil de gestionat decât în alte industrii. 
Nu poți decide peste noapte să produci mai multă bere, 
deoarece berea este un produs care are nevoie de timp. 
Iar vârfurile de cerere pot cauza provocări. De aseme-
nea, ne-am confruntat cu mutarea cererii din segmentul 
HoReCa în cel de retail. Așa că, am avut nevoie de vo-
lume uriașe de produse în ambalaje diferite, ceea ce a 
pus presiune pe lanțul de aprovizionare. În HoReCa, vin-
deam în principal bere la draft și în sticle returnabile, 
iar în retail vindem sticle nereturnabile, doze și PET-uri. 
Berea este aceeași, dar mixul de mărci și de ambalaje 
este foarte diferit. Nu poți să hotărăști peste noapte să 
produci de cinci ori mai multă bere îmbuteliată diferit. A 
fost o schimbare foarte dificilă, iar abilitatea noastră de 
a face previziuni în business a fost diminuată, deoarece 
nimeni nu știa ce urmează.
Timp de câteva săptămâni am funcționat în regim de cri-
ză, pentru că am dorit să răspundem cererilor consuma-
torilor. De fapt, tot anul ne-am confruntat cu provocări 
operaționale, dar am reușit să trecem peste ele. Este 
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important să subliniem impactul lor asupra profitabi-
lității. Se vorbește mult despre faptul că vânzările din 
retail au compensat vânzările din HoReCa, dar acest 
lucru nu s-a întâmplat în totalitate. În realitate, profita-
bilitatea producătorilor este diferită de la un canal de 
vânzare la altul, așa că schimbarea la nivelul mixului de 
canale de vânzare, în combinație cu extra-costurile adu-
se de Covid-19, au avut ca rezultat un an cu provocări 
foarte mari pentru profitabilitate. 

Ce oportunități de dezvoltare a businessului 
analizați pentru perioada următoare?
Categoria locală de bere este, per ansamblu, una emer-
gentă, în dezvoltare, din care un procent de 25-30% îl 
reprezintă berile premium, al căror preț este relativ 
convenabil. Există loc de dezvoltare a segmentului 
premium, situație ce nu se regăsește la alte categorii, 
iar acest lucru este pentru noi o oportunitate extraor-
dinară. Dacă vorbim despre cidru, aceasta încă este o 
categorie mică, iar raportată la bere, este foarte mică. 
Și este o categorie cu costuri mari de dezvoltare, pentru 
că dezvolți o categorie în premieră. Noi suntem liderul 
acestei categorii, ne revin și responsabilitatea, dar și 
costurile aferente investițiilor în dezvoltarea categoriei 
în sine, nu doar în mărcile noastre. Dar există potențial, 
cidrul va continua să crească într-un ritm accelerat. 
Berea fără alcool este diferită, deoarece se înscrie într-o 
tendință globală, mai vizibilă în Europa, cea de wellbeing 
& health, a produselor naturale și sănătoase. Potențialul 
berilor fără alcool este uriaș, deoarece înseamnă că vom 

putea accesa ocazii de consum care nu existau până acum 
în istoria berii. Prin urmare, intenționăm să dezvoltăm 
puternic acest segment în următoarea perioadă. 

Ce trenduri de consum vor marca piața în 2021?
Ceea ce se va întâmpla pe termen scurt este o concentra-
re a comportamentelor consumatorilor observate în 2020 
și mutarea ocaziilor de consum acasă. Pe de altă parte, 
oamenii au din ce în ce mai multă grijă de ei și vom vedea 
impactul acestei tendințe, de stil de viață sănătos, în 
interacțiunea consumatorilor cu segmentul de bere. Sper 
că viața după pandemie va fi diferită, și că în doua parte 
a lui 2021, oamenii vor avea un comportament opus celui 
din timpul pandemiei: vor socializa și vor călători mult. 

Cum arată lista de priorități și ce plan de 
investiții v-ați propus pentru acest an?
Nu va fi un an normal, va avea o componentă influențată 
de pandemie, dar vedem asta ca pe un factor de care tre-
buie să ținem cont, nu ca pe o constrângere sau restric-
ție. Planificăm un an semnificativ, cu ambiții mari, pentru 
mărcile și businessul nostru. Campionatul European de 
Fotbal va avea loc, iar Bucureștiul va fi unul dintre orașele 
gazdă. Nu știm exact cum se va derula, dar vom fi foarte 
implicați. Vom continua succesul Birra Moretti®, încă nu 
am văzut întregul său potențial de dezvoltare. Sperăm că 
HoReCa va fi într-o situație mai bună și sperăm să vedem 
un an mai bun legat de platformele de promovare pe care 
le folosim – Formula 1, campionatele de fotbal și alte eve-
nimente sportive. Bugetul de investiții va crește față de 
2020. Vom continua să investim în oameni, în brandurile 
și operațiunile noastre. În 2020, a trebuit să ne realiniem 
bugetul de investiții, din cauza faptului că profitabilita-
tea a fost afectată. 2021 are și el o componentă de cost 
atașată, pentru că nu va fi un an normal. Vorbim despre 
o piață activă și o categorie foarte competitivă, deci vom 
continua să investim pentru a ne crește businessul.

Per ansamblu, ce așteptări de business aveți  
de la 2021?
Este dificil de făcut o prognoză. Este clar că suntem 
influențați de comportamentul și încrederea consumato-
rilor, iar acest indicator va depinde de situația economică 
și de modul în care va decurge procesul de vaccinare. 
Cred că sentimentul de încredere al consumatorilor se va 
schimba atunci când va începe campania de vaccinare. 
În realitate, probabil că abia în a doua jumătate a anului 
vom vedea schimbări în interacțiunea socială, în ceea ce 
privește evenimentele și turismul, industrii strâns legate 
de sectorul berii. Următoarele 6 luni vor fi anevoioase, 
însă vor fi mai previzibile decât 2020. Acum știm în ce 
context social și economic operăm, avem o înțelegere 
mai bună a comportamentelor de consum în pandemie, 
putem deci să operăm mai eficient, însă, este dificil să 
facem o prognoză legată de dimensiunea pieței. Primele 
șase luni din 2021 vor fi mai bune decât 2020, însă, abia 
după aceea vom vedea lumina de la capătul tunelului. ç
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După un 2020 cu investiții de peste 2 milioane de euro și intrarea pe un 
segment nou de vânzare, 2021 va fi un an de consolidare pentru Paco 
Supermarkets. Iar moștenirea anului care tocmai s-a încheiat este 
principalul motiv pentru care Feliciu Paraschiv, antreprenorul din spatele 
rețelei, este prudent în ceea ce privește investițiile și dezvoltarea. Cu toate 
acestea, retailerul are mai mulți ași în mânecă ce îi asigură succesul pe 
termen lung. De Alina Dragomir. 

„Anul acesta ducem în 
spate povara lui 2020”

Pentru Paco Supermarkets, bilanțul pe 2020 
arată foarte bine. „Am încheiat lunile oc-
tombrie și noiembrie cu un avans de 20% ra-
portat la anul trecut. Mă aștept să încheiem 
2020 cu o creștere de 21-22%”, spune Feliciu 

Paraschiv, Directorul General al rețelei. Performanța a 
fost susținută de expansiune, dar și de migrația cumpă-
rătorilor către segmentul de proximitate de la declanșa-
rea pandemiei. „Trebuie să recunosc că pentru noi pan-
demia a avut și o parte plină a paharului și trendul de 
orientare către magazinele de proximitate ne-a ajutat 
pentru că în ultimii ani creșterea organică a fost tot mai 
greu de obținut. Astfel, vorbim despre o creștere a frec-
venței de cumpărare, mai ales în prima parte a anului 
când cumpărătorii au ales locațiile noastre în defavoa-
rea magazinelor marilor lanțuri. La începutul pandemiei, 

avansul de vânzări a fost de 70%, apoi ritmul a încetinit 
pentru că oamenii își făcuseră deja foarte multe pro-
vizii”, explică antreprenorul. Chiar dacă la nivel de cifre 
2020 arată bine, asta nu înseamnă că provocările au lipsit, 
iar aici factorul care a avut cel mai mare impact este pan-
demia de COVID-19, care și-a pus amprenta atât la nivel 
de comportament de cumpărare, cât și în ceea ce privește 
bugetul de investiții și nevoia de regândire a businessului. 
„Marele nostru avantaj la debutul pandemiei a fost relația 
cu furnizorii și faptul că noi plătim la livrare, ceea ce ne-a 
asigurat stocurile necesare. Adică, spre deosebire de alți 
retaileri unde era disponibil câte un SKU dintr-o anumită 
categorie, la noi clienții au găsit la raft gama întreagă 
de produse. Iar asta ne-a ajutat și în fidelizarea clienți-
lor pentru că au înțeles că își pot acoperi fără probleme 
coșul de cumpărături în magazinele noastre”, precizează 
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Dacă vom rămâne într-un 
stadiu de semi-lockdown, 
magazinele de proximitate 
vor rămâne pe o curbă 
ascendentă. Dacă dispare 
complet criza, probabil într-un 
an ne întoarcem în punctul 
din care am plecat și vom 
continua să vedem magazine 
locale care își închid ușile.

Feliciu Paraschiv. Și dacă la capitolul stocuri retailerul nu 
s-a confruntat cu dificultăți, nu putem spune același lucru 
și despre forța de muncă și costurile de menținere a sigu-
ranței. „În prima parte a anului au fost probleme mari cu 
personalul, angajaților le era teamă de infectare, așa că 
am avut multe demisii sau situații în care nu voiau să mai 
stea la casele de marcat”, mai spune antreprenorul. 

Aventura segmentului cash&carry

Chiar dacă vorbim despre un an cu multe incertitudini, 
pentru Paco Supermarkets 2020 a fost unul dintre anii 
cu cele mai mari investiții. Per total, bugetul de inves-
tiții s-a ridicat la peste 2 milioane de euro, o valoare 
de aproape trei ori mai mare decât media investiții-
lor anuale. Principalul vinovat? Primul magazin Paco 
Supermarkets de tip cash&carry. „Este un proiect pe 
care l-am demarat înainte de criză și pe care am vrut 
să-l dezvolt cu mulți ani în urmă, însă nu sunt adep-
tul canibalizării. Proprietarii rețelei Zanfir, principalul 
nostru competitor din Focșani, făcuseră pasul acesta cu 
mult înaintea noastră și atunci nu se justifica să deschi-
dem și noi o unitate. Însă după ce Mega Image a preluat 
magazinele Zanfir, acest segment a rămas descoperit și 
am profitat de oportunitate”, punctează antreprenorul. 
În plus, deschiderea magazinului joacă un rol esențial și 
în obținerea unor prețuri bune de la furnizori. „Cu cât re-
ușim să avem vânzări mai mari, cu atât prețurile obținute 
vor fi mai mici. Și vreau să folosim lucrul acesta pentru a 
susține retailerii independenți mici, care nu au putere de 
negociere. Raționamentul a fost foarte simplu: dacă noi 
dublăm cantitatea pe care o achiziționăm, le putem oferi 
comercianților produsele la prețul de fabrică, la care 
adăugăm doar costurile de logistică. Retailerii internați-
onali își fac tot mai simțită prezența, iar cota comercian-
ților locali a ajuns sub pragul de 40%. Iar acest lucru m-a 
motivat să le oferim susținere”, explică Feliciu Paraschiv. 
Deși a fost deschis la finalul lunii noiembrie, antreprenorul 
spune că se așteaptă ca magazinul să intre în parametrii 
setați de funcționare în două-trei luni. „În acest moment, 
valoarea medie a bonului de cumpărături este de cinci ori 
mai mare decât media unui supermarket și aproximativ 
50% dintre clienți sunt revânzători. Am ales să avem un 
sistem dual de prețuri pentru că ne dorim să atragem și 
persoane fizice”, mai punctează acesta. De altfel, dacă 
avem în vedere faptul că cele mai apropiate magazine 
cash&carry operează la Bacău și Buzău, unitatea are toa-
te premisele pentru a avea rezultate foarte bune. 

Ce se întrevede la orizont? 

Chiar dacă este pentru prima dată în utimii ani când 
retailul independent nu mai pierde teren în fața jucători-
lor internaționali, antreprenorul consideră că pe ter-
men mediu acest trend depinde de cum va evolua criza 
sanitară. „Dacă vom rămâne într-un stadiu de semi-loc-
kdown, magazinele de proximitate vor rămâne pe o curbă 

ascendentă. Dacă dispare complet criza, probabil într-un 
an ne întoarcem în punctul din care am plecat și vom 
continua să vedem magazine locale care își închid ușile. 
Însă un lucru este cert. Proximitatea nu o să dispară indi-
ferent de context”, punctează Feliciu Paraschiv. 
Desigur, un rol important în asigurarea unui loc la masa 
câștigătorilor pentru jucătorii locali îl are puterea de 
adaptare la nou și perseverența. „Piața și trendurile se 
schimbă într-un ritm foarte alert, așa că nu putem bate 
pasul pe loc. Problema este că foarte mulți retaileri nu 
își permit experimente. Astfel că, din punctul meu de 
vedere, investițiile trebuie făcute cu prudență maximă”, 
atrage atenția proprietarul Paco Supermarkets. 
Iar în 2021, prudența este mai importantă ca oricând. „Cu 
siguranță vorbim despre un an greu, în care ducem în 
spate povara lui 2020. Și chiar dacă am încheiat anul cu 
rezultate bune, trebuie să ne uităm cu atenție la provocă-
rile care vin din exterior. Dacă economia nu se va miș-
ca, nu vom progresa, iar asta se traduce în amenințare 
pentru întreaga piață”, spune Feliciu Parschiv. Astfel, dacă 
inițial pe lista pentru 2021 se aflau câteva deschideri de 
magazine, retailerul spune că nu se grăbește și dezvolta-
rea se va concretiza doar dacă va apărea oportunitatea. 
„Am primit foarte multe cereri pentru extindere în rural, 
însă prioritatea numărul 1 o reprezintă urbanul. Căutăm 
zone unde nu avem competitori ca să evităm riscul de 
canibalizare și locurile acestea sunt din ce în ce mai greu 
de găsit. De aceea, o soluție pentru dezvoltare în viitor va 
fi preluarea altor comercianți”, explică antreprenorul. 
În ceea ce privește rezultatele financiare, pentru anul 
acesta proprietarul Paco Supermarkets se așteaptă la o 
creștere de peste 10%. „Nu va fi greu să obținem acest 
rezultat pentru că ne va ajuta magazinul cash&carry. 
Problemele apar când discutăm despre creșterea orga-
nică. Însă vom continua cu remodelările, mai avem patru 
unități de modernizat și aceasta este una dintre priorită-
țile pentru anul acesta. 2021 va fi însă un an de consoli-
dare și probabil vom stabili direcțiile de dezvoltare și în 
funcție de cum va evolua criza. Avem un buget de 600.000 
de euro, ceea ce ar fi suficient pentru două locații noi, 
însă nu ne grăbim, mai ales că pe lista provocărilor a apă-
rut și legea sistemului de garanție-returnare care, dacă va 
rămâne în forma actuală, necesită investiții considerabi-
le”, concluzionează Feliciu Paraschiv. ç
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La aniversarea de 25 de ani de prezență pe piața locală, Leszek Wacirz, 
Country Manager Nestlé România, afirmă optimist că situația se va 
îmbunătăți în a doua jumătate a anului, iar pe termen mediu retailul local 
va evolua frumos, în contextul în care trebuie să ajungă la nivelul țărilor 
dezvoltate din UE. De Fulvia Meiroșu.

„Dacă vorbim despre 
oportunități de dezvoltare, 
România are un viitor frumos”

Atipic ar putea fi cuvântul care descrie anul 
2020 pentru industria FMCG. Cum a arătat 2020 
pentru Nestlé România?
2020 a venit cu nenumărate provocări pe măsură ce am 
trecut prin diverse etape ale pandemiei. La început nu 
știam ce e coronavirusul, nu știam ce să credem și cum 
să acționăm. În martie a fost acel val de shopping de pa-
nică, iar acest fenomen a adus cu sine provocări majore 
pentru tot lanțul valoric din sectorul alimentar, atât pen-
tru noi ca furnizor, dar și pentru retaileri. Însă industria 
a performat bine. Responsabilitatea noastră, atât față 
de consumatori, cât și față de retaileri, a fost să livrăm 
produse. Au existat multe momente impredictibile, a fost 
dificil să asigurăm trecerea produselor peste granițe. 
Așa cum vedem acum lucrurile, această situație va dura 
cel putin până în Q2 2021, deci trebuie să ne pregătim să 
operăm așa până la finalul celui de-al doilea trimestru. 
Sunt semne de optimism și cred că este esențial să vezi 
partea pozitivă a lucrurilor, în ciuda provocărilor. Dar este 
o provocare globală pentru tot ceea ce înseamnă out-
of-home business. Interacțiunea fizică în magazine este 
limitată, interacțiunea dintre noi toți este limitată. Este o 
economie cu contacte și interacțiuni limitate.

Din perspectiva rezultatelor financiare, a fost 
un an bun 2020?
Nestlé România face parte din regiunea EMENA, care 
a raportat o creștere single digit pe primele 9 luni din 
2020, până la 15 miliarde de CHF. România joacă un rol 
important în această regiune, iar rezultatele locale sunt 
în linie cu acelea înregistrate în regiune. 
Frumusețea Nestlé constă în diversitate, avem un por-
tofoliu foarte variat. Evoluția din 2020 a urmat trendurile 
din piață: sunt categorii care s-au dezvoltat, cum ar fi 
cafeaua, hrana pentru animale sau produsele Nestlé 
Health. Consumatorii au gătit mai mult acasă, iar asta 

s-a văzut în cifrele categoriei de produse culinare. Pe 
de altă parte, avem categorii de produse care au scăzut 
cu double digit, cum sunt cele destinate HoReCa. Per 
ansamblu, 2020 a fost un an de creștere pentru noi. 

Ați precizat că 2020 a fost un an de creștere. 
Care au fost categoriile care au raportat cele 
mai bune performanțe?
Cafeaua, deoarece în loc să servească o cafea la terasă 
sau restaurant clienții au băut cafea acasă. Iar noi, cu 
portofoliul nostru, care include Nescafé, Nescafé Dolce 
Gusto, Nespresso și Starbucks, putem oferi consuma-
torilor posibilitatea de a savura acasă exact aceeași 
experiență ca în HoReCa. Creșterea a fost determinată 
în principal de Nescafé Dolce Gusto, care a înregistrat 
un avans de 20%. De asemenea, a performat bine și 
Nespresso, chiar dacă s-a confruntat cu provocări mari 
în contextul în care multe companii și-au închis biro-
urile. Am întâmpinat provocări și în ceea ce privește 
produsele de impuls. În schimb, categoria de hrană 
pentru animale a avut rezultate bune și a crescut mult în 
această perioadă. S-a majorat numărul oamenilor care 
au adoptat animale de companie, deoarece un câine sau 
o pisică schimbă atmosfera în casă. 

Ce oportunități de dezvoltare vedeți în acest an 
în categoria de cafea?
Cafeaua e o categorie foarte frumoasă. În România 
motivația de a bea cafea ține de socializare, deci cana 
de cafea este mai mare. Ce vedem în piață este că 
varietatea sortimentelor este suficient de mare pen-
tru a acoperi toate cererile consumatorilor, care sunt 
foarte diferite. Dacă mă refer la portofoliul nostru, pe 
viitor vom explora mai mult ceea ce am lansat în 2020, 
adică gama Starbucks, iar focusul va fi pe produse-
le disponibile în retail. Avem capsule compatibile cu 
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aparatele Nespresso și Dolce Gusto, avem cafea boabe 
și cafea măcinată. Deci consumatorii pot avea propriul 
lor Starbucks la ei acasă. Dacă ne uităm la portofoliu, 
suntem un jucător important în piață și putem oferi con-
sumatorilor o varietate foarte mare de produse. Suntem 
prezenți cu Starbucks în retailul modern, vom continua 
lansarea în traditional trade. Am lansat brandul acum 
două luni, deci e devreme să vedem performanțele sale. 
Ne dorim să acoperim toate nevoile consumatorilor, atât 
prin gama de produse, cât și prin distribuție. 

HoReCa a avut clar de suferit anul trecut. 
Cum se împart vânzările în retail și care sunt 
canalele care au fost pe trend ascendent? 
Din perspectiva noastră toate canalele de vânzare au 
avansat, cu viteze diferite. Am remarcat mai puține vizite 
la hypermarket, dar mai multe produse puse în coș la o 
vizită. Clienții sunt focusați pe family bags și multi pack 
și foarte deschiși la promoții. Canalul de proximitate a 
crescut, pe fondul mobilității limitate. Hypermarketurile 
livrează foarte bine, poți comanda orice și în 2 ore se va 
livra. Noi avem circa 80% din vânzări în modern trade, 
dar per ansamblu am crescut pe toate canalele.

Dacă vorbim despre interacțiunea cu echipa, 
ce fel de lider ați fost și care este cea mai 
importantă lecție învățată?
Eu sunt o persoană pozitivă și pentru mine a fost un an 

în care am învățat mult. Ca CEO în aceste vremuri trebu-
ie să uiți de planurile pe termen lung și să faci planuri 
pe termen scurt și mediu. Trebuie să fii rezistent și agil, 
să te adaptezi rapid. E dificil să faci previziuni de busi-
ness, deci trebuie să fii capabil să îți adaptezi cu ușu-
rință acțiunile. Prioritatea a fost și va rămâne siguranța 
angajaților, acest lucru nu este negociabil. Eu personal 
cred că poți avea toate școlile de business din lume, dar 
nu există nicio școală care să pregătească managerii 
pentru o pandemie. Pentru Nestlé este prima oară în 
150 de ani când trecem prin așa ceva. Sunt de patru ani 
în România, înțeleg limba română, avem 500 de angajați, 
iar echipa este foarte performantă, dornică să ofere 
suportul necesar clienților și să se sprijine unii pe alții. 
Trebuie să avem grijă unii de alții în acest moment, așa 
că am adoptat un stil de „caring leadership”.

Ce priorități aveți în 2021?
Siguranța și sănătatea echipei, dar suntem preocupați 
și de situația retailerilor, ei sunt partenerii noștri. O 
altă prioritate este creșterea. Avem un portofoliu foarte 
mare și divers și vom continua să investim. În plus, anul 
viitor vom sărbători 25 de ani de prezență Nestlé în 
România, deci va fi un an special pentru noi. Un mediu 
social cu interacțiune redusă obligă companiile să inter-
acționeze diferit cu consumatorii. Primele șase luni din 
acest an nu vor fi diferite, dar cel puțin vom ști cum să 
acționăm. Dacă vor fi semne pozitive, legate de vaccin și 
de involuția pandemiei, atunci cred că va fi o explozie de 
emoții pozitive, ceea ce se va reflecta în comportamen-
tul consumatorilor, care își doresc să interacționeze, să 
iasă la restaurant, să meargă în vacanță. Din punctul de 
vedere al shopperilor, focusul lor va fi pe a face cumpă-
rături în mod inteligent. Dar ne lipsește normalitatea, iar 
eu cred că lucrurile vor reveni la normal în Q3-Q4. 

Pentru că ați adus în discuție retailerii, cum 
vedeți peisajul de retail în acest an? 
Nu știe nimeni exact care dintre canalele de vânzare vor 
crește în acest an. Comerțul online a accelerat în 2020, 
dar dacă în acest an consumatorii vor putea merge liberi 
în magazine și vor putea interacționa, va mai crește 
oare? Sigur, shoppingul online va rămâne pe trend 
ascendent, dar nu în ritmul din 2020. Operăm într-un 
mediu de business extrem de dinamic, iar un plan pe 2-3 
ani nu funcționează. Canalele de vânzare care au crescut 
în 2020 nu vor crește neapărat și în 2021.
În ansamblu, retailul din România este foarte avan-
sat, iar viteza de adaptare la schimbări e remarcabilă. 
Comerțul independent va rămâne independent, trebuie 
doar să fie mai organizat și spun asta bazându-mă pe 
experiența din Polonia, deoarece România și Polonia 
sunt piețe foarte similare. Mai ales acum, consumatorii 
apreciază proximitatea. Dacă vorbim despre oportunități 
de dezvoltare, România are un viitor frumos, în contex-
tul în care trebuie să ajungă din urmă țări mai dezvolta-
te, iar retailul va urma acest trend. ç

Viziuni de business

Citiți versiunea completă a interviului pe  
www.revistaprogresiv.ro
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Pandemia a frânat dezvoltarea 
retailului modern

Criza sanitară a favorizat în 2020 dezvoltarea discounterilor și a segmentului de 
proximitate, dar per ansamblu retailerii au fost mai calculați când vine vorba de 
extindere, numărul magazinelor noi fiind mai redus prin comparație cu 2019. 
Strategiile jucătorilor internaționali au inclus însă, fără excepție, investiții în online 
și digital. De Fulvia Meiroșu.

Vedetele anului trecut au fost discounterii 
și magazinele de proximitate, acestea fiind 
segmentele care au avansat cel mai mult 
în 2020, cu o creștere valorică de 37%, 
respectiv 30%, arată datele GfK.

Dacă ne uităm la factorii care au determinat creșterea, 
unul dintre aceștia a fost expansiunea, însă atât dis-
counterii, cât și magazinele de proximitate au reușit să 
atragă mai mulți cumpărători, care au cheltuit sume mai 
mari la o misiune de cumpărare în aceste canale. Pentru 
discounteri, frecvența de cumpărare s-a majorat, contrar 
a ceea ce s-a întâmplat la nivelul general al pieței. 
Valoric, piața de retail a înregistrat creșteri pe toate 
formatele, ce s-a întâmplat cu evoluția numerică? Dacă 
în 2019 au fost inaugurate în total în modern trade 484 
de unități, în 2020 pandemia a încetinit ritmul dezvol-
tării, numărul magazinelor noi totalizând 423 unități. 
Majoritatea locațiilor noi au fost inaugurate în a doua 
parte a anului, atât din cauza lockdownului din primul 
semestru, cât și faptului că multe rețele au așteptat 
să vadă evoluția crizei. Ca și anul precedent, vedete-
le au fost canalul de proximitate (+216 locații noi) și 

supermarketurile (+134), urmate de magazinele de dis-
count (+53). Și canalul de hypermarketuri a avut o evo-
luție foarte bună, cu 14 deschideri, în timp ce segmentul 
magazinelor specializate a bifat doar 6 inaugurări, 5 sub 
umbrela dm și una sub brandul Bonteria Very&So. 
Rețeaua Profi și-a păstrat și în 2020 poziția de cel mai 
expansiv retailer, cu 235 unități deschise, față de 253 
în 2019. Astfel, Profi a încheiat anul cu 1.404 magazine, 
retailerul deținut de fondul de investiții Mid Europa 
Partners fiind totodată și rețeaua cu cel mai mare nu-
măr de unități din România. 
Clasamentul este completat de Mega Image, cu 90 
de unități noi, Lidl (+27), Carrefour (+23), Penny (+20), 
Kaufland (+11), Auchan (+10), dm (+5). Dacă Mega Image 
și Penny au menținut ritmul din 2019, dezvoltarea Lidl și 
Kaufland a fost impulsionată de pandemie, pentru ambii 
retaileri acesta fiind cel mai alert ritm de extindere de 
la intrarea pe piață.
Trebuie menționat că rețeaua de magazine în franciză 
LaDoiPași a atins pragul de 1.382 de unități, cu circa 400 
de locații în plus față de anul anterior. Deținută de Metro, 
rețeaua LaDoiPași este singura pe care retailerul german 
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a dezvoltat-o, nebifând nicio investiție pe segmen-
tul cash&carry. Strâns legat de industria HoReCa, 
puternic afectată de restricții, segmentul cash&carry 
a stagnat, nici Selgros nedeschizând niciun magazin. 
Într-o situație similară este și Cora, care a preferat 
să investească în remodelarea hypermarketurilor 
existente, fără a extinde rețeaua. 

Concepte și formate noi

Chiar dacă vorbim despre un an atipic, marile 
rețele internaționale au venit pe piață cu noutăți în 
materie de concepte și formate, însă nu la nivelul 
anilor trecuți. Motivul? Pe lista de priorități în 2020 
accentul a fost pus mai degrabă pe extinderea 
propriu-zisă și pe inovații în online și digital. 
Noutatea absolută a anului 2020 este Bonteria 
Very&So, primul magazin specializat dezvoltat de 
Carrefour pe piața locală. „L-am definit ca pe un 
magazin care comercializează cosmetice, make-up, 
produse bio și alte articole care încurajează o stare 
de bine. Bonteria Very&So are identitate proprie, 
cu semnătură proprie, construită cu o strate-
gie personalizată pentru targetul de cliente din 
România”, a detaliat Narcis Horhoianu, Director de 
Marketing Carrefour România. 
Tot la capitolul concepte noi este musai să vorbim 
despre Monaco, un nou proiect marca Profi, testat 
până acum în Ploiești și Craiova. Conceptul are la 
bază cele mai reușite experiențe de până acum 
ale retailerului, și față de magazinele Profi actuale 
are un layout mai modern și vine cu schimbări la 
nivel de sortimentație: în magazin au fost listate 
peste 1.300 de produse noi, gama de produse bio 
a crescut considerabil, iar produsele locale sunt 
mult mai bine reprezentate. Ca răspuns la misiu-
nea convenience, în noul magazin și-a făcut apa-
riția zona fiiGO, ce cuprinde un modul cu produse 
preambalate și panificație, dar și un coffee corner 
cu hot-dog, grilluri, sendvișuri, pizza, freshuri de 
fructe, cafea, prăjituri și înghețată produsă pe loc. 
De altfel, Profi a testat deja piața cu brandul fiiGO, 
magazine care au fost deschise o perioadă în 
București. Conceptul rămâne însă de actualitate în 
planurile retailerului.
Penny a propus shopperilor un nou format de ma-
gazin, toate cele 20 de unități deschise în 2020 dis-
punând de acest nou format. Accentul în magazin 
este pus pe designul nou și primitor, iar sesiunea 
de cumpărături pentru clienți este îmbunătățită 
datorită zonei extinse pentru produse proaspete, 
mărci proprii pe gustul românilor, dar și datorită 
semnalizării mai vizibile a promoțiilor și a categori-
ilor principale de alimente. 
Investiții în concepte noi au venit și de la Kaufland 
care a lansat un magazin premium în nordul 
Capitalei, magazinul integrând mai multe facilități 

ecologice. În plus, retailerul a bifat în parteneriat cu 
Flanco și deschiderea unui shop-in-shop în magazi-
nul din Târgu Jiu. Conceptul presupune îmbinarea a 
două magazine în același spațiu comercial, dar fiecare 
funcționând separat, ca magazine independente. 
Proiectul și-a propus să aducă clienților o gamă 
variată de electronice, produse IT și telecom, electro-
casnice mici și mari. 
Eforturile Auchan s-au concentrat în 2020 pe fi-
nalizarea acordului cu Petrom, pentru rețeaua de 
magazine din benzinării MyAuchan. După mai multe 
amânări, acest acord a fost finalizat la mijlocul 
anului, iar primul magazin MyAuchan modernizat a 
a fost inaugurat chiar la finalul lui 2020. Ritmul de 
deschidere va fi de circa 100 magazine pe an, iar 
investiția totală se va ridica la peste 60 de milioane 
de euro. În funcție de suprafața stației, pe rafturi 
sunt listate până la 2.500 de produse dintr-o gamă 
variată: de la produse alimentare, inclusiv produ-
se proaspete, fructe și legume, până la produse 
non-alimentare, precum cosmetice, detergenți, 
produse pentru bebeluși și accesorii auto. „După 
toate testele făcute în cei trei ani de la demararea 
proiectului pilot, am reușit să configurăm un model 
de magazin MyAuchan care să răspundă cel mai 
bine nevoilor clienților în mișcare, dar și celor care 
locuiesc în imediata vecinătate pentru că venim cu 
un concept de magazin de proximitate, cu produse 
alimentare și nealimentare și o experiență unică de 
cumpărare. Vom remodela magazinele din stațiile 
Petrom pe parcursul mai multor ani, iar progresiv, 
vom adăuga din ce în ce mai multe servicii de co-
merț digital, în completarea serviciilor deja oferite 
de Petrom“, a afirmat Ionuț Ardeleanu, Director 
General Auchan România. 
La rândul său, Mega Image a inaugurat în Concept 
Store-ul din Băneasa, alături de echipa Cărturești, 
un spațiu cu cărți și a dezvoltat și două zone noi, 
dedicate cafelei și dulciurilor. 

Online, digital și omnicanal

Sub presiunea crizei sanitare, retailerii au apăsat 
pedala accelerației în online și digital. 
Carrefour a introdus pe piață primele magazine 
Market echipate exclusiv cu case 100% Self Service. 
Aici, sesiunea de cumpărături se încheie autonom, 
clientul scanând produsele individual, la casă, sau 
folosind funcția Scan & Pay din aplicația Carrefour, 
iar plata se realizează atât cash, cât și cu cardul. De 
asemenea, Kaufland a implementat case self-scan 
în 95 de magazine, iar Mega Image în circa 100 de lo-
cații. La rândul său, Cora a introdus 100 de astfel de 
case în hypermarketurile sale, acestea fiind inițial 
testate în magazinul din Pantelimon.
Proiecte interesante s-au derulat pe zona de livrări 
la domiciliu, zonă conectată cu investiția în depozite 
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proximitate
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logistice. Deși inițial Carrefour a operat separat supermar-
ketul online și aplicația de livrare Bringo, în toamna anului 
trecut retailerul a consolidat operațiunile de e-commerce 
și a mutat supermarketul online în aplicație. „În acest fel 
compania asigură consumatorilor o experiență unitară de 
cumpărături, un serviciu cu acoperire națională, personal 
și rapid, de livrare în 90 de minute, respectiv în 3 ore cu 
ridicare din magazin (prin Click & Collect), produse la pre-
țul din magazinele fizice și shopping asistat”, au explicat 
reprezentanții retailerului. 
Auchan a introdus serviciul gratuit Click & Collect, dispo-
nibil în 31 din cele 33 de hypermarketuri pe care le deține 
pe plan local, livrarea la domiciliu la nivel național, 
precum și serviciul gratuit Auchan Drive. Prin interme-
diul acestuia, clienții pot plasa comenzile prin aplicația 
sau magazinul online auchan.ro, acestea fiind pregătite 
pentru ridicare în maximum 2 ore și aduse la mașină, în 
zonele special marcate din parcarea hypermarketului se-
lectat, în 3 minute de la sosirea clientului. În plus, Auchan 
a livrat comenzi și prin intermediul Poștei Române. 
Hypermarketurile Cora au fost primele care au contrac-
tat serviciile unei companii de food delivery, Foodpanda, 
pentru livrări în regim expres, deși retailerul francez 
opera propriul magazine online. Au urmat parteneriatele 
cu Glovo și Postis, pentru creșterea capacității de livrare 
la timp, indiferent de volume.
Dacă la începutul primăverii 2020 Mega Image încheia 
un parteneriat pentru livrări cu platforma Tazz by eMAG, 
deși avea propriul magazin online și un parteneriat de 
durată cu eMAG, la sfârșitul anului retailerul și-a lansat 
propriul serviciu de livrare rapidă pentru cumpărăturile 
prin aplicația de mobil din supermarketul online. Astfel, 
prin dezvoltarea aplicației de mobil, Mega Image a oferit 
acces rapid la produse alimentare și pentru casă, livrate 
acasă în maximum 90 de minute. Planul de dezvoltare pe 
termen lung include extinderea serviciului la nivel nați-
onal. În același timp, pentru a susține întreaga activitate 

de e-commerce, a fost dezvoltat un depozit dedicat, doar 
pentru comenzile online, care se întinde pe o suprafață 
de 4.600 mp și prin care procesele de sortare, împa-
chetare și reaprovizionare sunt eficientizate. Mai mult, 
pentru a eficientiza procesul de livrare a comenzilor, 
magazinul online este deservit de un depozit nou, situat 
în Chitila, desfășurat pe o suprafață de 4600 mp. 
Kaufland a încheiat parteneriate de livrare cu Glovo și 
Foodpanda, fiind unul din retailerii care nu operează 
propria platformă online. Profi a recurs pentru livrare 
la parteneri inediți, ca Noriel sau elefant.ro, iar Penny 
și Auto Total au lansat platforma Lyvra, serviciul de 
comenzi online cu livrare la domiciliu. 
Lidl este singurul jucător care nu a mizat pe online în 
2020, cel mai important proiect digital fiind lansarea 
aplicației Lidl Plus, o platformă digitală de loializare, 
dezvoltată pe termen lung, prin care retailerul și-a propus 
să ofere clienților beneficii în plus la cumpărături. Lidl s-a 
axat în continuare pe expansiunea offline, „pentru că sunt 
încă multe zone în țară unde există oportunități pentru 
dezvoltarea comerțului modern și ne propunem să le 
accesăm pe acestea mai întâi”, spun reprezentanții săi. 

Planuri ambițioase de viitor 

Ținând cont că prima parte a lui 2021 se prefigurează 
similară cu 2020, câștigători vor fi din nou discounterii și 
segmentul de proximitate.
Pentru Lidl, 2021 este un an special, deoarece compa-
nia aniversează 10 ani pe piața din România. „Ritmul de 
creștere al companiei noastre a fost formidabil în ultimii 
ani, de 4 ori peste media pieței și ne dorim să ne men-
ținem aceeași performanță și pentru 2020. Astfel, avem 
șanse mari ca odată cu aniversarea de 10 ani să ajungem 
pe prima poziție în piața de retail din România. În ceea 
ce privește extinderea rețelei de magazine Lidl, ne dorim 
să ne menținem ritmul de creștere de aproximativ 15 - 20 
de magazine pe an, ritm care a rămas constant în ultimii 
3 ani și să depășim, deci, pragul de 300 de magazine pe 
plan local, în 2021”, susțin reprezentanții Lidl. 
Ambiții la fel de mari are și Profi. „Planul nostru este ca 
în următorii trei ani să ajungem al doilea jucător de pe 
piață, iar apoi, după 2024, să devenim lideri de piață. Până 
în 2024 vrem și dublarea numărului de magazine deținu-
te astăzi, adică în jur de 2.500 de magazine în România”, 
declară Pawel Musial, Directorul General Profi Rom Food.
Cu un buget de investiții estimat la jumătate de miliard de 
euro, discounterul Penny vrea să ajungă până în 2025 la 
o rețea de 400 de magazine. Pe termen lung însă, până în 
2029 mai exact, conducerea Penny România vorbește des-
pre o rețea de 600 de magazine pe piața locală. Rețeaua 
este deservită de trei centre logistice situate în localitățile 
Ștefăneștii de Jos, Turda și Bacău, iar în 2021 vor începe lu-
crările de construcție pentru un nou centru, aflat la Filiași.
Extinderi vom vedea însă și de la ceilalți jucători. 
Rămâne însă de văzut care va fi ritmul de dezvoltare și 
cât de mult va conta inovația în ecuația de creștere. ç
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2020, o lecție de maturitate 
pentru retailul independent

Probabil aceasta este cea mai potrivită descriere a anului 2020 pentru jucătorii din 
retailul independent. Chiar dacă vorbim despre un an total atipic, pentru care piața 
nu era pregătită, comercianții locali au demonstrat că pot face față neprevăzutului. 
Iar nivelul investițiilor finalizate arată că strategia de consolidare din ultimii ani a 
jucătorilor importanți dă roade. De Alina Dragomir.

Deși a venit la pachet cu multe necunoscute 
și investiții suplimentare, criza sanitară 
a reprezentat o gură de oxigen pentru 
jucătorii din retailul independent. După ani 
buni de scădere continuă, retailul indepen-

dent a înregistrat o creștere valorică de 6,9% în primele 
nouă luni ale anului trecut, potrivit datelor de retail audit 
furnizate de Nielsen. Desigur, elementul principal care a 
înclinat balanța a fost avantajul proximității. Restricțiile 
impuse de autorități au împins vrând-nevrând cumpă-
rătorii către magazinele deținute de antreprenorii locali 
și, pentru mulți dintre jucători, aceasta a reprezentat 
ocazia perfectă pentru a-i fideliza pe cumpărători și a-i 
transforma din clienți de ocazie, în cumpărători fideli. 
„Dacă până acum mulți cumpărători preferau magazinele 
rețelelor internaționale sau de multe ori nici nu intrau 

în magazinele noastre pentru că exista preconcepția că 
nu își pot acoperi coșul de cumpărături, criza sanitară i-a 
adus și la noi. Și marea surpriză a fost că nu există dife-
rențe notabile între noi și IKA”, susține Feliciu Paraschiv, 
proprietarul Paco Supermarkets. Creșterea valorică a 
segmentului și întoarcerea cumpărătorilor către retailerii 
independenți se reflectă și în evoluția numerică a univer-
sului de retail. Astfel, dacă în dreptul comerțului modern 
s-a înregistrat o creștere de 20% a numărului de locații, 
numărul total de magazine independente a raportat în 
primele nouă luni ale lui 2020, un declin de o singură 
cifră, închiderile venind cu precădere din zona de formate 
foarte mici, cu o suprafață de vânzare mai mică de 40 de 
metri pătrați. Un semn bun dacă ne uităm la evoluțiile 
din anii precedenți, când deschiderea unui magazin IKA 
ducea la închiderea a 10 magazine independente. 
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Pentru retailerii independenți, anul 2020 a venit cu lecții 
importante, iar fiecare dintre acestea a dus la schimbări 
de strategie și adaptare în business. „Cele mai importan-
te lecții ale acestei perioade au fost cea a solidarității 
în business și a adaptabilității. Noua realitate a impus o 
schimbare puternică a obiceiurilor de consum ale clien-
ților noștri. Frecvența cumpărăturilor a scăzut și, în plus, 
românii cumpără mai atent, se uită la preț și oferte, iar 
preferințele pentru alimente s-au modificat, de aseme-
nea. Sunt căutate mai mult produse calitative și proas-
pete. Iar aici am identificat o oportunitate de a promova 
mai mult producătorii locali și produsele românești. Ni 
s-a părut o decizie corectă, mai ales în contextul unui 
lanț de business în care micii producătorii erau printre 
cei mai expuși”, explică Dorina Mutu, antreprenoarea din 
spatele rețelei Annabella. De altfel, jucătorii indepen-
denți vorbesc la unison despre solidaritatea în business, 
ca element esențial pentru a depăși momentele critice 
și pentru a păstra mecanismul economic în parametri 
funcționali. „În perioada de lockdown am fost puși într-o 
situație fără precedent, în care am avut de rezolvat 
problema suprastocării. În acel moment, furnizorii noștri 
au avut o atitudine solidară, susținându-ne în rezolvarea 
acestei chestiuni”, mai punctează Dorina Mutu.  
Relația cu furnizorii a cântărit mai mult ca oricând în 
ecuația de creștere în această perioadă. „Știm cu toții că 
la nivel de piață au fost probleme cu stocurile în prima 
parte a pandemiei. Noi nu ne-am confruntat cu aceas-
tă problemă pentru că am construit în timp o relație 
solidă de business cu partenerii noștri și de fiecare dată 
ne-am asumat și am implementat în magazine ce am 
agreat. Iar corectitudinea în business a avut un cuvânt 
de spus”, susține Marius Gorgan, Președintele ACA și 
proprietarul magazinelor Bognar din județul Arad.

Investițiile au continuat

Deși surprinzător la prima vedere, rețelele locale din 
retailul independent și-au continuat investițiile și au 
mizat și în 2020 pe dezvoltare. „Am reușit să nu ne 

abatem de la obiectivele de extindere și modernizare a 
rețelei. În urma unei investiții de 1,7 milioane de euro, 
am adăugat 16 magazine noi rețelei, care numără în 
prezent 90 de magazine în județele Vâlcea, Argeș și Olt. 
Totodată, am investit și în modernizarea magazinelor 
existente, șapte dintre acestea intrând în procesul de 
remodelare pe noul concept Annabella (foto cover)”, 
explică proprietara Annabella.
Și pentru Unicarm, cel mai extins retailer independent 
din România, cu o rețea care depășește 120 de maga-
zine, anul trecut a venit cu investiții importante. „Am 
modernizat și rebranduit toate unitățile din rețea, și per 
total am ajuns la investiții de circa 8 milioane de euro. 
Am finalizat în mare parte toate investițiile planificate 
pentru 2020, în ciuda crizei sanitare care a apărut, utili-
zând atât fonduri proprii, cât și credite bancare”, spune 
Vasile Lucuț, proprietarul rețelei. 
Rețeaua Diana a continuat și ea pariul pe extindere și 
remodelare, investițiile realizate anul trecut ridicân-
du-se la peste 1 milion de euro. „Chiar dacă a fost un an 
intens și plin de provocări, am deschis patru magazine 
noi și am relocat / remodelat șapte locații. Am închis 
2020 cu 62 de unități comerciale și ne-am bifat toate 
planurile. Am inaugurat încă o locație Diana Gourmet și 
am lansat primul concept store in store – Corner Store 
Diana Gourmet”, spune Adina Crăciunescu, Director de 
Marketing al rețelei vâlcene. 
Sergiana, Jam Supermarket, Paco Supermarket sau 
Praxis sunt doar o parte dintre retailerii care au pariat 
și ei pe expansiune. În cazul Sergiana vorbim despre 
două magazine, retailerul ajungând la 58 de unități 
operate pe trei formate: supermarketuri, proximitate si 
magazine specializate în vânzarea de carne și pre-
parate din carne. Jam Supermarket a alocat jumătate 
de milion de euro pentru deschiderea a două locații 
noi în localitatea Ștefănești, iar Praxis a deschis un 
magazin. „Este o locație a cărei deschidere am tot 
amânat-o. Deși are doar două luni de la deschidere, 
magazinul a pornit bine, avem circa 600 de clienți 
lunar. Însă mai e loc de creștere”, punctează Florin 
Arsene, proprietarul Praxis. 

Mișcări demne de menționat

Dincolo de proiectele și investițiile în expansiune rea-
lizate de jucătorii mari, 2020 a adus câteva mișcări pe 
care nu le putem trece cu vederea. După mai mulți ani 
de încercări, Ludovic Barta, antreprenorul din spate-
le francizei CBA Nord-Vest, a reușit să formeze CBA 
Partners SRL, o alianță de achiziții alături de cinci rețele 
independente din retailul tradițional de food și non-fo-
od din județele Cluj, Alba, Satu Mare, Sibiu și Harghita. 
Astfel, companiile Barta Ati, Elan-Trio, Dacia, Safeway 
Stores, Konsta Spledid și CBA Nord-Vest, cei mai impor-
tanți jucători din zona central-nordică a țării, s-au aliat 
pentru a eficientiza activitatea de aprovizionare, dar 
și pentru a oferi „sortimente atractive, produse locale 

Diana Supermarket

Retail independent
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și prețuri competitive”. Cele șase companii fondatoare 
gestionează peste 70 de locații de tip supermarket și 
cash&carry și au cumulat o cifră de afaceri de peste 800 
de milioane de lei. „Pornim pe un drum nebătătorit, dar 
am încredere că experiența și seriozitatea partenerilor 
care s-au asociat vor asigura succesul acestui proiect”, 
declara László Léber, Directorul General al CBA Partners. 
De-a lungul timpului, pe piața locală am mai văzut dife-
rite încercări de asociere, însă nu toate încununate cu 
succes. Un exemplu care funcționează deja de cinci ani 
este ACA, Asociația Comercianților din Arad. „Asocierea 
este o soluție de succes care ar putea fi folosită și de 
alți jucători dacă ar înțelege că într-un astfel de proiect 
există și sacrificii, nu doar beneficii. Poți câștiga know-
how, se pot copia bune practici, dar pentru asta trebuie 
să existe transparență totală, lucru cu care puțini antre-
prenori sunt de acord. Dacă se selectează bine grupul de 
oameni, asocierea poate fi un beneficiu major pentru că 
se termină problema achiziției care le ocupă comercianți-
lor cel mai mult timp. Majoritatea jucătorilor mici aleargă 
după preț, licitează, se ocupă singuri de achiziții în loc să 
aloce acest timp pentru remodelare, să asculte feedbac-
kul clienților, să se reinventeze. În România, retailul local 
nu a reușit să se dezvolte pentru că antreprenorii nu au 
o direcție clară și au încă o problemă cu capra vecinului”, 
susține Marius Gorgan, Președintele asociației. 
În acest moment, ACA numără 15 companii, în contextul 
în care s-au mai adăugat doi membri și un retailer a 
plecat din asociație. „Au fost mai multe discuții de-a 
lungul timpului, însă nu toată lumea înțelege că într-o 
asociere e nevoie și de implicare. În plus, mulți retaileri 
nu vor să se asocieze pentru că foarte mulți lucrează 
încă la gri. Într-un astfel de proiect e nevoie de trans-
parență și în TT poate 80% dintre retaileri lucrează 
la gri. Și când spun TT nu mă refer la LKA pentru că 
din punctul meu de vedere o asociație e creată ca 
să dezvolte retailerii mici, să-i ajute să se alinieze la 
standarde și să ajungă să facă performanță. Acesta 
este motivul pentru care nu ne-am dezvoltat mai mult. 
Dacă oamenii din spatele businessurilor nu sunt onești, 
nu pot face parte din proiectul nostru”, mai punctează 
Președintele ACA. 

Intrări pe piețe sau segmente noi

Un act de curaj, dacă ne gândim că vorbim despre o 
investiție de peste 4 milioane de euro, dar și la faptul că 
putem număra pe degete jucătorii locali care au reușit să 
supraviețuiască pe piața de retail bucureșteană, este și 
intrarea La Cocoș în Capitală. Un brand cu notorietate în 
Ploiești (jud. Pahova), La Cocoș a inaugurat prima locație 
din București în locul hypermarketului Carrefour Vitantis, 
în luna noiembrie. Chiar dacă mulți retaileri tradițio-
nali acuză poziția dominantă a rețelei Mega Image, care 
operează peste 600 de magazine în Capitală, La Cocoș 
mizează pe preț ca element diferențiator. 
Tot la capitolul intrare pe piața de retail din București 
merită menționată și inaugurarea primului magazin ACA. 
Este o mișcare recentă, magazinul fiind inaugurat în luna 
decembrie, sub brandul ACA Junior. „Este un proiect pi-
lot. Magazinul are doar 120 de metri pătrați și a fost des-
chis în Militari Residence. Este un test pentru noi pentru 
că trebuie să înțelegem ce înseamnă gestionarea unui 
magazin la distanță. Dacă simțim piața și găsim și alte 
spații, nu excludem extinderea”, spune Marius Gorgan. 
Și retailerul Bertis, un jucător important pe piața din 
Sfântu Gheorghe, a făcut anul trecut primul pas în afara 
zonei de notorietate și a inaugurat prima sa unitate co-
mercială din Brașov. Magazinul a fost inaugurat sub con-
ceptul Gold și a presupus o investiție de 1,5 milioane de 
euro. „Am ales să ne extindem în Brașov pentru că era 
zona cea mai la îndemână, dar și pentru că avem foarte 
mulți clienți din județ. În cazul în care vom mai găsi 
spații în zone interesante nu excludem varianta de a mai 
deschide o locație la Brașov. Investiția era programată 
de acum un an și jumătate, înainte de apariția pandemi-
ei”, a explicat Tibor Berszany, proprietarul businessului 
Bertis. Retailerul operează acum 12 magazine sub bran-
durile Bertis și Bertis Gold, iar următoarea deschidere 
este programată pentru anul acesta, la Miercurea Ciuc.
O altă investiție care a fost finalizată anul trecut și care 
intră în zona de segmente noi este intrarea retaileru-
lui Paco Supermarkets pe segmentul de cash&carry. 
Magazinul a fost inaugurat la finalul anului trecut și 
a presupus o investiție de 2 milioane de euro. Un alt 

Paco Cash&Carry

Bertis Gold
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proiect cu șase zerouri este și Family Market, un concept 
dezvoltat de proprietarul Iulius Mall din Iași, aflat încă 
în faza de aprobare. Vorbim despre o investiție de 6 mi-
lioane de euro, iar formatul include atât un supermarket 
și un mix personalizat de servicii, cât și parcuri amenaja-
te și spații de recreere. 

O privire în viitor

Ce aduce viitorul pentru retailerii independenți? O între-
bare cu mai multe răspunsuri și cu multe variabile. Un 
lucru este cert: investițiile în remodelare și extindere vor 
continua pentru majoritatea jucătorilor. „Ne așteptăm 
ca anul acesta să depășim 100 de magazine, iar primele 
deschideri vor începe chiar din ianuarie. Chiar și în con-
textul actual ne propunem o creștere de 10% a cifrei de 
afaceri. Nu ne așteptăm să fie un proces ușor, însă anul 
care s-a încheiat ne demonstrează că avem resursele de 
business și capacitatea de adaptare pentru a trece cu 
bine peste vremuri dificile”, consideră Dorina Mutu. 
Investiții în remodelări și extindere vom vedea anul 
acesta și la Diana și Euromarket. „Am încheiat 2020 cu 
42 de supermarketuri, investițiile totale ridicându-se la 
circa 4 milioane de euro. Anul acesta începem în forță, 
iar în primul trimestru vom avea două deschideri, vom 
finaliza o remodelare și vom demara lucrările pentru o 
nouă locație. Noi nu ne grăbim să luăm locații în chirie, 
preferăm o extindere sustenabilă, care să ne asigure o 
creștere anuală double digit”, spune Daniel Munteanu, 
proprietarul Euromarket. 
Dacă pentru retailerii din Vâlcea 2021 se anunță un 
an cu planuri ambițioase, în piață sunt mulți jucători 
care pariază pe prudență. „2021 va fi un an mai greu 
decât ultimii ani, nu sunt previziuni optimiste în ceea 
ce privește economia națională și totul va fi diferit. 
Rămâne doar să ne adaptăm la ce va fi diferit”, spune 
Liviu Ionică, proprietarul Jam Supermarket. Și antrepre-
norul din spatele magazinelor Praxis este prudent când 
vine vorba de investiții. „Plecăm la drum cu un Guvern 
nou, aștept un suflu nou. Însă e clar că industria are 
nevoie de susținere. Am pus pe listă o remodelare și o 
extindere importantă, cu o investiție de peste 200.000 
de euro și mai avem pe listă o potențială deschidere. 
Însă nu mi-a plăcut sfârșitul de an. Oamenii au stat mai 
mult în casă, frecvența de cumpărare a scăzut, așa că 
vom menține bugetul de investiții la limita de jos până 
vedem clar care este direcția în care se îndreaptă piața”, 
explică Florin Arsene. 
Un lucru este cert în ceea ce privește viitorul. 
Retailerii se așteaptă la un an complicat, dar în care 
vor pune în practică lecțiile lui 2020 pentru a depăși 
cu brio toate provocările și a încheia anul pe plus. 
„Anul 2020 a fost un examen de maturitate și de 
solidaritate, un an de schimbare a priorităților și de 
abordare mai profundă a aspectelor cu adevărat im-
portante și tocmai acest fapt ne face să sperăm la un 
2021 mai bun”, concluzionează Dorina Mutu. ç

Vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în retail  
și industria FMCG?
Pe www.revistaprogresiv.ro ai la dispoziție un flux zilnic 
de știri și o arhivă bine pusă la punct.
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Anul provocărilor pe piața de retail
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Și pâinea Grâu Întreg de la VelPitar a 
lipsit de la raft, fiind un produs atât 
de căutat, dar, în același timp, și din 
cauza brutăriilor integrate au fost 
raportate 55 de indisponibilități.

Coșul de cumpărături, cu 3,6% 
mai scump în 2020

În rândul produselor alimentare, 
de departe topul scumpirilor este 
condus de ulei și de pâine. Concret, 
dacă în februarie 2020 uleiul Unisol 
avea un preț mediu de 5,84 de lei 
pentru un litru, în decembrie media 
a urcat cu peste 12%, până la 6,59 de 
lei pentru un litru. În ceea ce priveș-
te pâinea Grâu Întreg de la VelPitar, 
sortimentul de 500 de grame feliat, 
media prețurilor din februarie era 
de 4,41 lei și a ajuns la o medie de 
4,57 lei în decembrie 2020, potrivit 
studiului Shopping Basket realizat 
de Mercury360 pentru Progresiv. 
Au existat însă și situații în care 

Din cauza pandemiei, în 
2020 aprovizionarea cu 
produse de bază a fost 
suplimentată, dar, chiar 
și în aceste condiții, 

imaginile cu rafturile de făină goale ori 
lipsa uleiului de la raft vor rămâne în 
memoria colectivă. Studiul Shopping 
Basket arată că, indiferent de canalul 
de vânzare, în lunile martie și aprilie 
au existat cele mai multe probleme în 
privința stocurilor disponibile. Având 
în vedere cererea crescută pentru 
produse de bază și faptul că mulți 
consumatori au ales magazinele din 
proximitate în detrimentul hypermar-
keturilor, nu e de mirare că principalele 
probleme de stoc au fost raportate 
în cazul supermarketurilor, 27% în 
acest an față de 16% în 2019. La nivelul 
întregului an, acestea au fost urmate 
de magazinele cash&carry, folosite în 
mare parte de reselleri, cu aproape 
jumătate din procentajul supermar-
keturilor (16% în 2020 vs 12% în 2019). 

În privința hypermarketurilor, situ-
ația legată de stocuri în 2020 nu s-a 
schimbat semnificativ față de 2019, din 
contră. Dacă în 2019 lipsa produselor la 
raft a fost întâlnită în 7% din cazuri, în 
2020 procentul a fost de 8%, chiar mai 
bine decât disponibilitatea produselor 
în online unde, față de 2019, situațiile 
de produs indisponibil au crescut anul 
trecut cu 3%. Însă trebuie ținut cont 
de faptul că frecvența de cumpărare 
a fost mai mică în cazul hypermar-
keturilor, lucru care poate contribui la 
cazurile reduse de out of stock.
Dacă în perioada de lockdown lipseau 
produsele de bază, raportat la tot 
anul 2020 altele au fost motivele pen-
tru unele dintre cele mai greu pro-
duse de găsit la raft. Spre exemplu, 
cele mai multe situații de stoc lipsă 
întâlnite în supermarketuri au vizat 
ouăle Toneli. Posibilă explicație? Mulți 
marketeri au propria lor marcă, de 
aceea cele 77 de situații de produs in-
disponibil a fost raportat în acest caz. 

Caracterizat deja ca un an atipic, 2020 a reprezentat pentru piața de retail și FMCG un test 
de rezistență și adaptare. Aflați în linia întâi, retailerii s-au lovit încă de la începutul anului 
de efectele pandemiei. Aprovizionarea, asigurarea stocurilor la raft, trecerea spre digital 
într-un timp extrem de scurt și, nu în ultimul rând, menținerea prețurilor la un nivel 
uniform au reprezentat provocările acestui an, arată studiul Shopping Basket realizat de 
agenția Mercury360 pentru Progresiv. De Simona Popa.
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Analiză cantitativă 2020

Valoarea medie lunară a coșului de cumpărături (lei) – 
Comparație între tipuri de magazine
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Sursa:

de lei, cea mai mare valoare fiind 
înregistrată în luna noiembrie: 155,5 
lei. Cumpărăturile de la magazinele 
cash&carry rămân cele mai ieftine, 
chiar dacă în creștere față de 2019 cu 
11 lei. În 2020, valoare medie a coșului 
de cumpărături din cash&carry a fost 
de 149,57 lei. La polul opus se află 
valoarea achizițiilor din online, dar în 
acest caz un aport important vine și 
din costul de transport cuprins între 
15 și 20 de lei. Analizat în funcție de 
canalul de vânzare, diferențele între 
retaileri nu au fost majore pe parcur-
sul anului trecut, fiind vorba concret 
de o valoare de maximum trei lei, dar 
asta și pentru că multe prețuri, în spe-
cial cele pentru alimentele de bază, au 
fost înghețate pe perioada carantinării 
naționale, iar variațiile vizibile au venit 
din zona de non food. ç

produsele alimentare s-au ieftinit cu 
procente cuprinse între trei și șase la 
sută. Este exemplul salamului Sinaia 
de la Cris-Tim, sortimentul de 100 
de grame, feliat (-3,71%), al iaurtului 
natural de la Danone (-6,09%), dar și 
pentru Coca-Cola (-4,67%), sortimen-
tul de 2 litri, unde un aport important 
l-au avut promoțiile de peste an. Și în 
2020 primul loc în privința promoțiilor 
a fost ocupat de canalul Cash&Carry, 
deși o medie de doar 8% (cu 6% mai 
puțin decât în 2019) din produsele 
achiziționate au avut preț special. Au 
crescut însă ofertele promoționale în-
tâlnite în cazul supermarketurilor, cu 
6% peste nivelul din 2019. Este un pas 
în față pentru acest canal de vânza-
re, unul care merge dincolo de zona 
ofertelor promoționale acordate doar 
pe baza cardurilor de fidelitate.

Produsele nealimentare au fost cele 
mai des întâlnite la promoție în 2020. 
Trebuie menționat însă că, din cauza 
acestor promoții, șamponul este 
produsul nealimentar cu una dintre 
cele mai mari evoluții de preț, cu o 
creștere de 16,88% în decembrie față 
de februarie. În cazul produselor 
alimentare, salamul Sinaia, berea 
Neumarkt și uleiul Unisol au fost 
cel mai des întâlnite la promoție. La 
polul opus, pasta de dinți Colgate 
nu înregistrează promoții la raft, dar 
acest lucru se întâmplă pentru că 
are deja pachet promoțional. Chiar 
și cu ofertele promoționale, cumulat 
la nivelul anului 2020, produsele din 
coșul de cumpărături au costat mai 
mult decât în 2019. Din februarie până 
în luna decembrie, valoarea acestuia 
a crescut de la 149,56 lei la 154,98 

n 4 magazine tip hypermarket 
(Auchan, Cora, Kaufland și Carrefour);
n 4 magazine tip supermarket (Profi, 
Carrefour Market și Mega Image,  
My Auchan);
n 2 magazine cash&carry (Selgros  
și Metro);
n 3 magazine online (Carrefour online, 
Cora online și Mega Image online);
Magazinele vizitate pentru realizarea 
analizei au fost schimbate trimestrial, 
pentru a atinge toate regiunile țării pe 
parcursul anului. 

Metodologie

Pentru al 16-lea an consecutiv, în 
rubrica „Shopping Basket” a revistei 
Progresiv au fost publicate lunar, în 
2020, analize ale prețurilor din rețelele 
internaționale de magazine alimen-
tare din România. Studiul Shopping 
Basket este realizat de agenția de 
servicii integrate de marketing și co-
municare Mercury360, fiind un studiu 
de tip Mistery Shopping. 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 perioada ianuarie-noiembrie 2019.
Prețurile publicate în revistă sunt 
cele afișate pe bonul de cumpărături. 
Cumpărăturile efective pentru această 
analiză s-au făcut timp de 11 luni, în 
perioada Februarie - Decembrie 2020, 
între zilele 1 – 6 ale fiecărei luni, în 13 
magazine după cum urmează:
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Adaptabilitatea, cheia succesului 
pentru distribuitori în 2020

Anul trecut a fost unul extrem de solicitant pentru distribuitorii de bunuri de larg 
consum de pe piața locală, în condițiile în care așteptările legate de cerere au fost 
complet rescrise de pandemia de COVID-19. Cu toate acestea, după prima etapă a 
crizei (luna martie), lucrurile s-au așezat, iar lanțul de aprovizionare a reușit să facă 
față cerințelor impuse de retaileri și consumatori. De Bogdan Angheluță.

Cifra de afaceri cumulată a celor mai mari cinci 
distribuitori de pe piața locală a depășit, în 
2019, valoarea de 4,65 miliarde de lei, iar re-
prezentanții companiilor se așteaptă la rezul-
tate similare sau creșteri ușoare pentru anul 

trecut. De remarcat că la finele lui 2019 doar șapte com-
panii treceau pragul de 500 de milioane de lei în ceea ce 
privește cifra de afaceri: Aquila și Seca (ambele controlate 
de grupul Aquila), Interbrands, Luzan Logistic, Macromex, 
Marathon Distribution Group și Punctual Comimpex.
„Anul acesta a fost unul dintre cei mai atipici pentru 
segmentul nostru de piață”, spune Cristian Dărmănescu, 
Director General și Fondator al Alfredo Seafood. „În 

mod evident, pandemia ne-a afectat modul de a trăi. 
Perioada dificilă pe care o traversăm are efecte nocive 
nu doar asupra psihicului nostru, marcat de avalanșa de 
știri negative și teama de îmbolnăvire, dar și asupra stă-
rii noastre generale. Am implementat proceduri speciale 
de lucru, printre care munca de la distanță, în departa-
mentele care pot funcționa astfel, și am împărțit echipa 
în două schimburi, astfel încât personalul să lucreze în 
condiții sigure.” Cu toate acestea, Directorul General al 
Alfredo Seafood spune că finalul lui 2020 a adus o creș-
tere a cifrei de afaceri de 5% față de 2019, când com-
pania a generat venituri de 77 de milioane de lei (15,8 
milioane de euro). Mai mult, adaugă el, segmentul de 
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distribuție este pe o curbă clară de creștere, iar în 2021 
va deveni și mai performant pe fondul maturizării pieței.
Marius Poteraș, Director Național Retail la Marathon 
Distribution Group spune că pandemia din 2020 a 
reprezentat o șansă de creștere imensă pentru retail, 
fie el modern sau tradițional. „Cine a putut să profite 
de acest context, având o infrastructură logistică și o 
distribuție numerică capilară, a beneficiat de o creștere 
a businessului mult peste bugetele prognozate. Nu aș 
defini neapărat ca reprezentând o problemă, dar cea 
mai mare provocare a constat în a reconfigura foarte 
rapid rutele logistice pentru a putea face față nevoilor 
clienților noștri, dat fiind că a crescut considerabil în 
aceasta perioadă volumul de marfă livrat dar și frec-
vența de aprovizionare.”
De altfel, principalii jucători de pe piața de distribu-
ție au fost activi anul trecut, fie prin investiții, fie prin 
dezvoltarea unor noi canale. Interbrands Marketing 
& Distribution, companie preluată în 2019 de Grupul 
Orbico, a semnat un contract prin care a preluat apro-
ximativ 25.000 de metri pătrați în parcul logistic P3 
Bucharest A1, demarând de asemenea și implementa-
rea unui amplu proiect de automatizare a logisticii în 
noul depozit. Importatorul Nordic Food, un alt jucător 
important, a intrat în prima parte a anului trecut pe 
segmentul de retail prin inaugurarea primei sale unități 
comerciale. Având la bază o investiție de 20.000 de euro, 
sortimentația cuprinde aproximativ 700 SKU-uri, inclu-
zând atât produse ambientale - conserve de roșii, pește, 
precum și produse proaspete - brânzeturi sau congelate.

Prăbușirea HoReCa, resimțită de distribuitori

Provocările perioadei de început a crizei au fost date de 
situațiile de out-of-stock datorate întreruperii lanțului 
de aprovizionare, blocarea transportului internațio-
nal sau închiderea anumitor fabrici pe o scurtă pe-
rioadă, explică Elena Marin, Development Director la 
Parmafood. Deși la nivel general distribuitorul a înregis-
trat o creștere a cifrei de afaceri datorată canalului IKA, 
canalul HoReCa a scăzut cu 70% față de anul precedent. 
În privința veniturilor, 2020 s-a închis la nivelul anului 
2019. HoReCa reprezenta în 2019 26% din totalul cifrei de 

afaceri, iar în 2020 a scăzut la 15%, notează Elena Marin. 
Canalul IKA a crescut în special în prima parte a anului, 
iar canalul de retail tradițional a înregistrat, la rândul 
său, o ușoară creștere. „Dincolo de cifra de afaceri, în 
acest moment pentru noi, ca distribuitor, o problemă 
majoră o reprezintă finanțarea pe care suntem nevo-
iți să o facem, venită din soldurile blocate în HoReCa. 
Faptul că se estimează că 30% dintre operatorii din 
HoReCa nu vor mai deschide va atrage niște pierderi 
pentru care trebuie să găsim soluții.”
Marius Poteraș este de părere că retailerii din Modern 
Trade au profitat de pe urma pandemiei, conștientizând 
mai rapid decât comerțul tradițional că o zi de suprasto-
care are un impact mai puțin negativ decât o zi de out-
of-stock și au speculat la maxim această oportunitate, 
iar închiderea canalului HoReCa a maximizat acest lucru. 
„Pe de altă parte, traficul de clienți din anumite luni au 
făcut ca Black Friday, Paștele sau Crăciunul să se repete 
de mai multe ori în 2020 fără un efort suplimentar din 
partea magazinelor în a impulsiona vânzarea.”

Online-ul și digitalizarea, tot mai importante pe 
segmentul de distribuție

Interesul consumatorilor e ridicat pe canalele online, 
ceea ce este firesc în actualul context, deoarece oame-
nii pot beneficia în siguranță de produsele alimentare 
pe care și le doresc și economisesc timp, explică Cristian 
Dărmănescu (Alfredo Seafood). „Una dintre cele mai 
bune strategii pentru creșterea consumului în urmă-
toarele luni este stimularea vânzărilor online, de aceea 
am lansat și magazinul online, în care am investit circa 
10.000 euro, în 2020.”
Dacă până în 2020 digitalizarea în anumite zone de busi-
ness mai putea să aștepte fără un impact negativ imedi-
at, acum fără un sistem IT funcțional și performant este 
foarte dificil să continui sau să ai performanțe, este de 
părere și Marius Poteraș. Un sistem bine integrat care să 
creeze conexiuni între forța de vânzări și departamente-
le suport, iar asta să se întâmple în timp real, face deja 
diferența în piață, explică el.

Provocările anului 2021 în distribuție

Elena Marin (Parmafood) atrage atenția că începutul 
anului 2021 vine pentru importatori cu noi provocări, în 
condițiile în care UE a introdus în luna noiembrie 2020 
o taxă vamală adițională de 25% pentru o parte din 
articolele de food. „De asemenea, brandurile pe care le 
importăm din Marea Britanie vor avea taxe vamale din 
ianuarie 2021. Pentru prima parte a anului vom conti-
nua promovarea principalelor noastre mărci, vom avea 
campanii TV și campanii online pentru diverse branduri, 
însă focusul va fi pe promoțiile de preț și promovarea 
la punctul de vânzare.” Planurile generale pentru 2021, 
spune ea, sunt la nivelul anului 2020, dar chiar și așa 
reprezintă o mare provocare. ç
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„Îmbolnăvirea” unei 
economii deja fragile

O criză sanitară pe care nimeni nu o putea estima a pus întreaga lume într-o nouă 
realitate socială, dar și economică. Pentru o astfel de criză nu exista un reper în 
spațiu, un model de lucru deja testat. Drept urmare, „adaptare” a fost cuvântul 
cheie pentru orice business din România. 2021 va fi un test de rezistență pentru că, 
pe lângă criza sanitară încă neîncheiată, se adaugă incertitudinea privind evoluția 
economiei și gestionarea dezechilibrului bugetar. De Simona Popa.

Un lucru susținut la comun de către econo-
miști este că, dacă în 2021 se încheie criza 
sanitară, economiile își vor reveni rapid și, 
implicit, vor vorbi din nou despre creștere 
economică. Este acesta și cazul României? 

Parțial da pentru că, în deficitul bugetar crescut, o pon-
dere importantă a revenit cheltuielilor de ordin sanitar. 
Însă trebuie menționat un alt detaliu extrem de impor-
tant pentru o economie ca cea a României: a crescut 
semnificativ și ponderea cheltuielilor de ordin social 
ceea ce înseamnă că, deși criza COVID-19 va fi depășită 
în 2021, deficitul bugetar nu va scădea cu același ritm cu 
care a crescut în 2020. Bugetul României va fi construit 
cu un deficit de 7% din PIB, a fost anunțul noului pre-
mier, Florin Cîțu, timp în care Comisia de Prognoză avan-
sează o creștere economică de 4,5% pentru acest an, 
mult peste estimările analiștilor economici care vorbesc 
despre un avans cuprins între 1,4% și 4,1%.

Lecția unei crize așteptate

„Din criza coronavirus sunt de remarcat două feno-
mene. Primul se referă la modificările permanente de 
comportament. Această criză a fost un experiment 
global în realizarea de activități de la distanță: co-
merț online, munca de la distanță, învățământ online. 
Forțate de necesitatea de distanțare fizică, atât com-
paniile, cât și guvernele au găsit noi soluții pentru 
continuarea activității economice, aceste soluții fiind 
bazate pe automatizare și comunicare la distanță. 
Cum deja infrastructura a fost creată și testată la 
scară globală, aceste noi modalități învățate de co-
merț și muncă cel mai probabil vor rămâne și ulterior 
finalizării crizei coronavirus. Al doilea se referă la 
deficitele bugetare ridicate care au fost generate atât 
de măsurile luate de guverne pentru a combate criza 
medicală, cât și de măsurile de susținere economică 
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a persoanelor și sectoarelor puternic afectate de 
această criză. Însă, după finalizarea acestei crize, vor 
trebui luate măsuri de ținere sub control a deficitelor 
pentru a nu fi accentuate dezechilibrele macroeco-
nomice”, explică Adrian Codirlașu, Vicepreședintele 
Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România 
(AAFBR). Un sondaj realizat de AAFBR în luna noiem-
brie a anului trecut în rândul membrilor săi cu privire 
la evoluția economiei sub influența pandemiei de 
COVID-19 arată că estimările pentru anul abia început 
sunt optimiste. 
Chiar dacă întrebați în ce măsură consideră că pan-
demia are impact negativ asupra evoluției creșterii 
creanțelor neîncasate (blocajului financiar în eco-
nomie), aproape trei sferturi dintre respondenți au 
spun că în mare măsură blocajul este pus pe seama 
crizei sanitare, când vine vorba despre evoluția ge-
nerală a economiei, datele arată mai bine. 45% dintre 
membrii AAFBR cred că PIB-ul va crește moderat 
până la finalul anului, în timp ce doar 16% estimează 
o scădere semnificativă. Dar, întrebați care cred va 
fi forma revenirii din criza economică generată de 
COVID-19, doar 13% vorbesc despre o revenire în V în 
timp ce 44% cred că este mult mai probabil scenariul 
revenirii în W. 
Nu la fel de optimiști sunt însă analiștii Moneycorp. 
Potrivit celei de-a doua ediții a Barometrului realizat 
cu sprijinul firmei de consultanță Frames privind sta-
rea economiei, realizat la începutul lunii decembrie a 
anului trecut, 63% dintre cele peste o mie de compa-
nii chestionate se așteaptă ca revenirea economică să 
urmeze tiparul literei K, adică o revenire asimetrică, 
cu sectoare pe plus și unele în criză, în timp ce 15% 
estimează o evoluție sub forma „U” sau „W” și numai 
7% mizează pe o ascensiune rapidă, în „V”. 
Potrivit experților de la Moneycorp, pentru România 
perspectivele sunt în general pozitive, mai ales în 
contextul în care țara noastră urmează să beneficieze 
de un pachet fără precedent de finanțare din partea 
UE. „Accesul la fondurile europene, granturile pentru 
capitalul de lucru și investiții, măsurile de ordin fiscal 
se află în prim-plan. Într-o economie slab capitalizată 
cum este cea românească, cu peste 90% dintre firme 
activând în sectorul IMM, asigurarea unor astfel de 
programe va fi extrem de importantă pentru con-
turarea revenirii economice”, declară Cosmin Bucur, 
Managing Director al Moneycorp România.
„Conform barometrului, anul 2021 va fi mai bun, 
din punct de vedere economic, decât 2020. Asta nu 
înseamnă că, odată cu depășirea crizei sanitare, eco-
nomia își va reveni rapid. Va dura o perioadă, pentru 
că multe dintre circuitele de aprovizionare s-au dete-
riorat în acest an, iar blocajul financiar s-a accentuat. 
Așa se explică și faptul că cele mai multe firme (61%) 
estimează că vor ajunge la nivelul cifrei de afaceri 
din 2019 abia în 2022”, completează Claudiu Ghebaru, 
Senior Corporate Dealer Moneycorp.

Relansarea economică, posibilă doar cu condiții

„În 2020, pentru prima oară de la Marea Depresiune, 
și economiile avansate și cele emergente au intrat în 
recesiune. Cel de-al doilea val al pandemiei a mărit pre-
siunea – consumul scade, schimburile comerciale suferă. 
În acest context, redresarea și relansarea economică vor 
veni dacă statele vor ști să ofere companiilor un spațiu 
de manevră și acele măsuri care să le susțină”, spune 
Alex Milcev, EY Romania and Moldova Tax & Law Services 
Leader. Declarațiile sale au fost făcute în momentul 
în care România încă nu avea un guvern cu drepturi 
depline și, în acel context, acesta a vorbit despre câ-
teva priorități fiscale imediate pe care oricine ar fi să 
formeze noul Guvern trebuia să le ia în calcul pentru a 
asigura relansarea economică. „România are șanse reale 
de relansare economică post-pandemie, chiar Fondul 
Monetar Internațional ne creditează, previzionând o 
creștere reală de peste 4,5%/an în 2021. Acest lucru va 
depinde, evident, de evoluțiile viitoare ale partenerilor 
noștri, de evoluția pandemiei, dar și de cât de bine ne 
vom juca șansele și cum vom ști să gestionăm econo-
mia”, completează Alex Milcev. 
Între măsurile care ar putea contribui la poziționarea 
corectă la punctul de start al redresării-relansării, pune 
pe primul loc păstrarea sistemului actual de impozita-
re, și, în special, păstrarea cotei unice pentru impozitul 
pe venit și impozitul pe profit. „Suntem cu toții conști-
enți de mărimea deficitului bugetar, dar ar fi de dorit 
ca statul să își acopere acest deficit fără să apeleze la 
majorarea impozitelor. Cum se poate face asta? Prin 
întărirea disciplinei de colectare – doar din recuperarea 
deficitului de încasare a TVA, unde an de an suntem pe 
ultimul loc în Europa, am putea acoperi o parte bună din 
deficit”, spune expertul EY.
„Pe plan intern, principala provocare a anului 2021 va 
fi legată de gestionarea deficitului bugetar, în condi-
țiile în care este recomandată menținerea facilităților 
acordate mediului de afaceri în contextul pandemiei, 
iar înăsprirea fiscalității nu poate fi luată în calcul, 
având în vedere estimările privind evoluția pandemiei 
și ritmul lent de recuperare a economiilor europene și, 
implicit, a celei românești”, este și opinia lui Vlad Boeriu, 
Partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice, Deloitte 
România. Acesta completează că, la nivel european, au 
fost anunțate deja noi măsuri monetare și fiscale de 
stimulare a economiilor, iar derogarea de la regulile 
fiscal-bugetare (limitarea deficitului bugetar la 3% din 
PIB) a fost extinsă pentru 2021. „Reducerea deficitu-
lui bugetar, estimat la 9,8% din PIB în 2020 de către 
Consiliul Fiscal, este necesară, dar ar trebui realizată pe 
baza eficientizării cheltuielilor și prin creșterea colec-
tării veniturilor la bugetul de stat, posibilă în condițiile 
implementării măsurilor anunțate referitoare la digi-
talizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii 
fiscale. Rămâne de văzut însă ce vor decide autoritățile 
în această privință”, concluzionează acesta. ç
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Antifragilitatea, un cuvânt-cheie 
pentru următorii doi ani

Pe măsură ce 2020 s-a apropiat de final 
și economiile au început să se deschidă 
timid, consumatorii și-au schimbat deja 
comportamentul - de la cum trăiesc și 
muncesc, la ce și cum cumpără, iar o 

parte importantă din aceste schimbări de compor-
tament vor rămâne cu noi și după perioada COVID.
Câteva noi realități ale consumatorilor/cumpărăto-
rilor în 2020:
n Reducerea activităților out-of-home va conti-
nua ca măsură de siguranță și protecție pentru o 
recesiune ce se preconizează a fi mai puternică 
decât cea din 2009. Drept urmare aceste activități 
și obiceiuri sunt înlocuite cu alternative in-home. 
n Cumpărătorul s-a orientat către magazinele 
din proximitatea casei. Dacă în 2018 un cumpără-
tor vizita în medie 5 retaileri diferiți/săptămână, 

numărul vizitelor a scăzut simțitor, la mai puțin de 
jumătate. Drept urmare, atât proximitatea din mo-
dern trade, cât și cea din traditional trade au avut 
de câștigat în perioada aceasta atât ca trafic, cât și 
din creșterea valorii coșului de cumpărături.
n În ceea ce privește misiunile de cumpărare, cum-
părăturile din impuls au scăzut simțitor, în timp ce 
misiunea de stock-up a crescut, evident, în toate 
tipurile de magazine. 
n Timpul petrecut în magazin a scăzut, mai ales 
pentru formatele mari, și acest lucru a dus la 
scăderea varietății în coșul de cumpărături și 
planificarea mai mare a componentei coșului de 
cumpărături. Orientarea către brandurile/produ-
sele deja cunoscute a fost evidentă în această 
perioadă, totodată a scăzut „food waste” și a 
crescut preferința consumatorilor către produse 

Tendințe

În urmă cu ceva timp citeam cartea lui Taleb – Antifragile. Nu îmi închipuiam la acel 
moment că voi avea parte de o lecție de viață, eu și o întreagă planetă. Taleb e de 
părere că „antifragilitatea e dincolo de reziliență sau robustețe. Rezilienții rezistă 
șocurilor, dar rămân la același nivel, în timp ce cei antifragili reușesc să performeze 
mai bine”. Este exact ce am descoperit în acest an de pandemie. Majoritatea 
companiilor, retaileri sau producători, au clădit planuri pentru reziliența 
businessului, au clădit businessuri cu robustețe mare, însă câteva au reușit să 
folosească această criză într-un mod extraordinar. Și acest lucru a fost posibil mai 
ales mulțumită flexibilității și vitezei de adaptare la cerințele și presiunile acestei 
crize. De Lucian Marin.
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locale și branduri ce comunică sustenabilitate 
sau etică. Trebuie să admitem împreună că anul 
2020 a fost un an foarte bun pentru majoritatea 
retailerilor din România, cu creșteri excepționa-
le: +37 % vs LY, + 31% vs LY – acestea sunt două 
cifre de creștere pe care le înregistrau doi dintre 
jucătorii de modern trade cu formate de „proxi-
mitate”. Cu toate acestea, în 2021 vom vedea o 
nevoie de reducere costuri în general (chirii) și de 
transformare costuri fixe în variabile: depozitare, 
resurse umane (forța de vânzări, angajații din re-
tail), deci ne așteptăm la o presiune pe negociere 
suplimentară, venind din aceste zone.
În acest context, mai jos regăsiți trendurile de 
inclus în strategia pentru 2021. 

Proximitatea – în Modern Trade și  
Traditional Trade
Precum digitalizarea, proximitatea se află de ani 
buni pe agenda de omnichannel a celor mai mari 
retaileri. Proximitatea nu e neapărat un cal alb 
în criză. Pentru cei mai mulți dintre consumatori 
conceptul se traducea deja prin economisire de 
timp/comoditate, acces la oferte mai multe și cu 
iz de personalizare. Ce a adăugat contextul actual 
sunt componentele de siguranță și cea de instigare 
la consum responsabil (produse de strictă nece-
sitate - traseu scurt de cumpărare), parametrii pe 
care s-au așezat chiar mai cu greutate așteptărilor 
tradiționale. Fiecare brand are o strategie clară 
de dezvoltare în fiecare canal. Avem însă în fața 
noastră un 2021 în care „return on investment” 
poate fi considerabil mai bun, în cazul în care pro-
ximitatea este bine reprezentată, atât prin inves-
tițiile și strategiile promoționale, dar și prin tipul 
de împachetare adaptat la „stock-up in proximity”. 
Însă cel mai important factor de reușită, în comerț, 
rămâne prezența la raft și cred că în 2021 o distri-
buție coerentă în retailul modern de proximitate și 
în retailul independent de proximitate vor fi factori 
de succes importanți.

Flexibilitate și transparență în Supply Chain
Am fost cu toții martorii unui an extrem de volatil 
în „demand” și „supply”. Avem nevoie să adaptăm 
în intern capabilitățile de stock planning și promo 
planning la realitatea de azi. Trebuie să fim mai 
aproape de piață și de fiecare retailer în parte, în 
așa fel încât presiunea stocului și a „out of stoc-
k-ului” să fie cât mai mici. Abilitatea de a previzi-
ona și satisface cererea nu a fost niciodată atât 
de importantă pentru producători și retaileri în 
egală măsură. Capacitatea de a aduce flexibilitate 
în producție și logistică și de a reduce costurile 
în paralel trebuie să fie o preocupare permanen-
tă cross-funcțională. Mai ales prin perspectiva 
în care negocierile anuale vor pleca de pe poziții 

Tendințe
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Nu e prima oară când retailul 
e zdruncinat de provocări 
majore, dar nicicând cu 
așa efecte ample și rapide. 
Consumatorii nu doar că 
și-au schimbat obiceiurile de 
cumpărare, dar și modul în 
care cumpără.

diferite în 2021, după un an de succes pentru 
retail și unul de stres pentru marea majoritate 
a producătorilor.
De asemenea, capacitatea de a fi transparent 
în privința originii produselor devine importan-
tă pentru retailer. În plus, cu tehnologia și ne-
voia de control pioni principali, succesul acce-
lerat al mărcilor private ale marilor nume este 
rezultatul unui exercițiu de suplețe în lanțul de 
aprovizionare. Succesul viitor al retailerilor va 
depinde în măsură mai mare de performanța 
în analiza de cantități mari de date decât de 
strategii de preț și promoții.
Și ultimul, dar nu cel din urmă, un input impor-
tant în canalele de retail fizic vine din zona de 
online, unde mărimea raftului a permis con-
sumatorilor să încerce opțiuni noi. O lecție de 
preluat și pe raftul fizic. 

Digital 
Fără doar și poate, contextul curent a accelerat 
sau forțat jucătorii din piață să implementeze 
sau să extindă servicii precum achiziția de pro-
duse online, livrarea la domiciliu sau ridicarea 
din magazin prin facilități de tip click and collect.
Astfel, în 2021 brandurile sunt puse în fața unor 
întrebări precum: „Care este strategia ta de 
ecommerce?”, „Cum mă ajuți să vând mai mult 
în ecomm?” sau „Ce preț îmi vei da pentru ce 
vând în ecomm, pe platforma mea proprie?”. 
Răspunsurile la aceste întrebări vor putea 
determina succesul politicii de distribuție și 
politicii comerciale din 2021. 
În plus, contextul naște încă o serie de în-
trebări, valabile pentru branduri și retaileri 
deopotrivă. „Care este modelul de business 
al companiei tale pentru ecomm - platforma 
proprie, wholesale (retailer) sau platforma de 
ecomm tip Amazon?” Toate aceste răspunsuri 
vor trebui definite și ele. Adaptarea structurilor 
interne de echipă, procesele și creșterea capa-
bilităților de management al canalului online 
vor fi subiecte cheie în conturarea strategiei 
digitale în 2021. 

Instrumente noi de loializare la retailerii  
din România
O mare preocupare a retailerilor va fi „cum 
mențin încrederea consumatorilor în brandurile 
și serviciile mele?” sau, după caz, „cum recupe-
rez experiența de cumpărare pierdută?”. După 
întârzierea provocată de introducerea regulilor 
de GDPR, capitalizarea resurselor de manage-
ment al datelor rămâne o zonă de dezvoltare 
importantă, mai ales că în ultimii doi ani trei 
retaileri din Top 5 și-au lansat propriile carduri 
de fidelizare: Mega Image, Lidl și Kaufland, 
dintre care doi cu o contribuție importantă în 
digital via aplicații mobile. Împreună, cei trei 
reprezintă mai mult de 30% din retailul din 
România, așadar în 2021 ne așteptăm ca acest 
subiect să fie unul important, care să pună 
presiune economică, dar și presiune pozitivă pe 
alegerile noastre promoționale și de marketing. 
De asemenea, conversația pe acest subiect se 
va muta și către branduri. 

Transparența brandurilor
Nu e prima oară când retailul e zdruncinat de 
provocări majore, dar nicicând cu așa efecte 
ample și rapide. Consumatorii nu doar că și-au 
schimbat obiceiurile de cumpărare, dar și modul 
în care cumpără. Marile nume au răspuns în 
timp real spre record cu produse și servicii noi, 
toate pentru a menține loialitatea în rândul 
consumatorilor. Din același unghi, un studiu 
Nielsen vorbește despre interesul crescut al 
consumatorilor față de procesele operaționale 
și de producție ale companiilor/brandurilor, de 
interacțiunea cu comunitățile locale și societa-
tea în general. Astfel, fie că vorbim de strategia 
de CSR, de agenda de sustenabilitate, incluziune 
sau practici echitabile de angajare, organizațiile 
cu „sense of purpose” mare vor fi cele care vor 
recruta cel mai bine în rândul generației Z. În 
plus, afinitatea consumatorilor către branduri 
locale poate deveni o sursă de inspirație pentru 
retaileri, cu asumarea rolului de curatori de 
branduri reprezentative în comunitățile locale.
Prin liberalizarea comunicării, transparența 
brandurilor devine o calitate necesară, o ne-
voie care, pentru a inspira sustenabilitate, tre-
buie adresată și post criză. Devine o obligație.
2021 va fi cu siguranță un an al alegerilor. Al 
alegerilor între gradul de adopție al trenduri-
lor și impact în business, între așteptarea de 
clarificare și nevoia de inițiativă rapidă pentru 
fructificarea oportunităților, între lucrul în  
singularitate sau în ecosistem. ç

Articol scris de Lucian Marin,  
Managing Partner Marco Polo CEE

Tendințe
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Odată cu impunerea lockdown-ului în mai multe state 
europene în primăvara anului trecut, consumatorii din 
cele cinci țări analizate au migrat către cumpărături-
le online, comercianții din această zonă înregistrând 
creșteri uriașe. În Italia, spre exemplu, cererea pentru 
produse de băcănie a crescut cu peste 100% pe canalul 
online, în timp ce în Marea Britanie, vânzările online ale 
Tesco pe segmentul de băcănie au crescut de la 9% la 
16% din totalul pieței britanice de food.
În perioada martie-septembrie 2020, perioada de analiză a 
celor de la McKinsey, 15% dintre consumatorii intervievați 
au declarat că au achiziționat produse de pe platforme 
pe care nu le mai folosiseră până la acel moment. Dintre 
aceștia, mai bine de jumătate spun că vor continua să 
apeleze la respectivele platforme pentru cel puțin o parte 

O privire în viitor: cum vom 
cumpăra în noua normalitate

Pe măsură ce pandemia de COVID-19 continuă să-și lase amprenta asupra industriei 
de retail și FMCG, devine evident că o parte dintre obiceiurile de cumpărare apărute 
în 2020 va continua să se manifeste. În cadrul studiului „How European shoppers will 
buy groceries in the next normal”, analiștii companiei de cercetare McKinsey explică 
dacă și cum se vor manifesta aceste trenduri și pe viitor. De Bogdan Angheluță.

Consumatorii și-au schimbat modul de achi-
ziție a produselor odată cu introducerea 
restricțiilor în prima parte a anului trecut, 
iar obiceiurile nou apărute au continuat 
să se dezvolte de-a lungul întregului an. 

Întrebarea este „Care dintre aceste obiceiuri vor rămâ-
ne și care vor dispărea atunci când criza se va încheia?”. 
Timpul mediu de formare a unui obicei este de două 
luni, iar acesta se va manifesta ulterior prin implemen-
tarea unor rutine sau oferirea unor recompense. Astfel, 
nu este deloc suprinzător faptul că vom vedea schim-
bări comportamentale de care retailerii ar trebui să 
țină cont și în viitor.
În cadrul studiului „How European shoppers will buy 
groceries in the next normal”, specialiștii McKinsey 
analizează obiceiurile de consum din cinci țări europe-
ne (Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie), 
identificând astfel cinci trenduri care ar putea rămâne 
de actualitate și după încheierea pandemiei.

După explozia din online, oamenii se vor 
întoarce în magazine

1
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din produsele pe care le-ar fi achiziționat dintr-un ma-
gazin fizic. Mai mult, 12% dintre respondenți au apelat la 
mai multe platforme online pentru a beneficia de diverse 
oferte disponibile. Nu toți consumatorii au fost însă încântați 
de experiența avută online, remarcă analiștii McKinsey. Dacă 
în Marea Britanie procentajul celor foarte mulțumiți a repre-
zentat mai mult de o treime (33%), în Italia, Franța și Germania, 
procentajul a fost cuprins între 13 și 16%, fapt explicabil, într-o 
anumită măsură, și de faptul că infrastructura de e-commerce 
nu este atât de dezvoltată precum cea britanică.
Unii dintre cei care au avut o experiență pozitivă consideră 
totuși cumpărăturile online ca o măsură temporară și in-
tenționează să se întoarcă în magazinele fizice atunci când 
situația o va permite. Prin urmare, chiar dacă este evident 
că piața de e-commerce va crește, este de așteptat ca 
o bună parte dintre consumatori să își reia comporta-
mentele de achiziție (cel puțin din punctul de vedere al 
canalului preferat) afișate înainte de pandemie. 
Trebuie specificat și că finalul crizei, respectiv deschide-
rea completă a magazinelor se vor translata și în cerințe 
mult mai clare din partea consumatorilor, astfel că pei-
sajul de online shopping va fi unul mult mai competitiv.

Gătitul și achiziționarea produselor proaspete au fost 
tendințe care s-au evidențiat în timpul pandemiei de 
COVID-19. Mai mult de jumătate dintre respondenți au 
declarat că mâncarea sănătoasă este un factor extrem 
de important în procesul de achiziție. Acest trend s-a 
manifestat cu preponderență în rândul tinerilor: cei din 
generația Z și milenialii gătesc cu 35% mai mult decât 
o făceau înaintea pandemiei. Trebuie totuși precizat 
că o parte din consumatorii din cele cinci țări analizate 
erau conștienți de importanța unei diete sănătoase încă 
dinainte de criza sanitară, potrivit unui studiu realizat de 
McKinsey în ianuarie 2020. În timpul pandemiei, alimentele 
au devenit însă un punct central în viețile consumatorilor, 
„acasă” devenind noul restaurant.

În jur de 25% dintre consumatorii intervievați de 
McKinsey spun că finanțele personale au fost afectate în 
mod negativ de criza COVID-19. Analizele pe termen scurt 
vorbesc de o recesiune economică, care include însă și 
un element nou, respectiv timpul petrecut acasă.
Studiul de față arată că, la finalul lunii iunie 2020, consu-
matorii se așteptau se reducă cheltuielile la majoritatea 
categoriilor, excepția fiind chiar alimentele - aici tendința 
este inversă, respondenții așteptându-se să cheltuie cu 
4% mai mult decât în perioada anterioară. Această aș-
teptare este legată însă de anumiți factori, așa cum ar fi 

limitarea cumpărăturilor de impuls prin creionarea unei 
liste de produse necesare sau trecerea la produse simila-
re cu un preț mai mic (downtrading). Deși majoritatea au 
declarat că se vor întoarce la produsele obișnuite după 
ridicarea restricțiilor, analiștii McKinsey au comparat 
datele obținute în timpul primei perioade de carantină cu 
cele de la jumătatea anului și au aflat că, în fapt, numărul 
celor care au cumpărat produse mai ieftine a continuat 
să crească. Astfel, este de așteptat că prețul să aibă și în 
continuare o importanță mai mare decât proximitatea în 
cadrul procesului de achiziție. Pentru retaileri, acest lucru 
înseamnă că e un moment propice pentru a investi în 
programe de loialitate, astfel încât să păstreze consuma-
torii pe care îi câștigă.

În ultimii ani, numeroase branduri mici au câștigat 
notorietate și, implicit, cotă de piață, înregistrând 
creșteri mult peste media pieței. Cu toate acestea, 
pandemia de COVID-19 i-a făcut pe oameni să se 
întoarcă la brandurile cunoscute, care le-au oferit un 
anumit sentiment de siguranță. Disponibilitatea a jucat 
aici un rol esențial: marile companii FMCG au reușit să 
facă față cererii, în timp ce jucătorii mici s-au lovit de 
problemele de pe lanțul de aprovizionare și reduce-
rea numărului de SKU-uri impusă de anumiți retaileri. 
Acest trend ar putea fi însă unul de scurtă durată, 
după cum reiese din studiul McKinsey: dacă în martie 
intenția de a achiziționa de la branduri mici era cu 
15% mai mică decât în lunile anterioare, la finalul lui 
iunie valoarea era cu doar 9% mai mică față de aceeași 
lună din 2019. În timp, interesul față de autenticitatea 
brandului și originile produsului va ajunge din nou în 
fruntea listei de argumente pentru consumatori.

Consumatorii pun tot mai mult preț pe retailerii și brandu-
rile care au un scop declarat. Chiar dacă alimentația să-
nătoasă rămâne principalul factor pentru mulți dintre cei 
intervievați, aceștia arată tot mai mult interes față de valo-
rile unui brand și modul în care acestea sunt evidențiate.
Mai mult, cei intervievați de McKinsey au declarat că 
vor să susțină brandurile locale și pe cele care demon-
strează atenție față de angajați și promovează soluții 
sustenabile. Prin urmare, retailerii și producătorii FMCG 
ar trebui să fie tot mai atenți la rolul lor în societate și 
la gradul de responsabilitate socială.
Analiștii McKinsey punctează faptul că tendințele de con-
sum se pot schimba în perioada următoare, iar cei din 
industrie trebuie să urmărească în detaliu toate aceste 
modificări, pentru a-și putea adapta atât strategia, cât și 
modul în care interacționează cu consumatorii. ç

Tendințe

Timpul petrecut acasă înseamnă o atenție 
crescută asupra sănătății

Valoarea, element-cheie pentru 
consumatorii afectați de criză

Câștigurile brandurilor cunoscute  
ar putea dispărea

Un mai mare simț al răspunderii
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Restricții pentru 
alianța dintre 
Carrefour și Tesco

Comisia Europeană a aprobat preluarea 
Metro de către Daniel Kretinsky

Alianța de achiziții încheiată în 
2018 de Carrefour și Tesco este vi-
zată de o serie de restricții impuse 
de autoritățile franceze. Fructele, 
legumele, precum și toate produ-
sele pentru care Carrefour deține 
o cotă de piață de peste 15% vor fi 
excluse din înțelegere. Alianța care 
are ca scop și achiziționarea de 
produse private label a fost aspru 
criticată de Consiliul Francez al 
Concurenței. Reprezentanții aces-
tuia s-au temut că producătorii de 
mărci private vor avea puteri redu-
se în fața celor doi retaileri. Tesco 
și Carrefour au căzut de acord 
să renunțe la o serie de articole 
pentru a evita consecințele legale 
și s-au angajat să nu excludă 
furnizorii mici, ceea ce pentru 
Carrefour înseamnă o companie cu 
mai puțin de 250 de angajați și o 
cifră de afaceri de sub 50 mil. €. 

EPGC Cehia, vehicul de investiții 
deținut de miliardarul ceh Daniel 
Kretinsky (foto), a primit undă verde 
de la Comisia Europeană pentru a 
prelua controlul asupra retailerului 
german Metro AG. Aprobarea vine 
ca urmare a unei oferte de achiziții 
de acțiuni lansate de EPGC în luna 
octombrie a anului trecut. Închisă la 
mijlocul lui noiembrie, oferta a avut 
drept rezultat majorarea pachetu-
lui de acțiuni deținut de EPGC de la 
29,9% la 40%, deși managementul 
companiei a considerat că oferta  
subevaluează acțiunile Metro și a 
sfătuit acționarii să nu vândă. Avizul 
Comisiei vine în contextul în care CEO-
ul retailerului, Olaf Koch, a anunțat 

că va părăsi compania începând cu 
31 ianuarie 2021, cu 14 luni înainte de 
terminarea actualului mandat.
Daniel Kretinsky, al doilea cel mai 
bogat om din Cehia, a mai cumpă-
rat, în septembrie 2019, 4,6% din 
Casino, rețea franceză de super-
marketuri care operează 12.000 de 
magazine în lume. 

Orkla, o nouă 
tranzacție în 
Polonia

Concedieri masive la 
FrieslandCampina 

Grupul norvegian Orkla continuă 
strategia de cesionare prin vânzarea 
Orkla Care Polonia către compa-
nia poloneză Bielenda Kosmetyki 
Naturalne Sp. z o. o. Spółka Komandytowa. Reprezentanții 
grupului au descris tranzacția ca pe o ajustare a portofoliului 
și concentrarea operațiunilor din Polonia pe produse de cură-
țenie, îngrijire personală, dar și pe cele din divizia de Health. 
Tranzacția dintre Orkla și Bielenda include brandurile Soraya și 
Dermika, împreună cu fabrica de la Radzymin și 145 de angajați. 
Tranzacția așteaptă aprobarea autorităților poloneze și va intra 
în vigoare la începutul acestui an. Cele două părți nu au dat 
detalii legate de prețul agreat. Orkla Care este responsabilă de 
20% din veniturile operaționale ale grupului Orkla, fiind organi-
zată în șase unități de business. 

FrieslandCampina a anunțat că va 
accelera implementarea de reduce-
re a costurilor și va renunța la peste 
1.000 de angajați din Olanda, Belgia 
și Germania. La jumătatea lunii 
noiembrie, când FrieslandCampina 
a reevaluat strategia globală, CEO-
ul Hein Schumacher a menționat că 
marjele de profit din Olanda, Belgia 
și Germania rămân sub o anumită 
presiune. Pentru a putea investi în 
creșterea performanței companiei 
în Germania, FrieslandCampina a 
decis să se concentreze asupra 
brandurilor puternice, reducând 
producția în cazul mărcilor mai 
puțin profitabile. 

Aldi va cumpăra produse de 3,87 mld. euro 
de la furnizorii britanici
Retailerul german Aldi va crește cantitatea de alimente și băuturi pe care le 
achiziționează de la furnizorii britanici, acestea urmând să atingă valoarea 
de 3,87 miliarde de euro în următorii cinci ani. În luna septembrie a anului 
trecut, Aldi a anunțat că vrea să inaugureze 100 de noi supermarketuri în 
Marea Britanie până în 2022, investind astfel peste 1,4 miliarde de euro. Mai 
mult, compania spune că acest proces va duce la crearea a 4.000 de noi 
locuri de muncă anul acesta. Cota de piață a Aldi în Marea Britanie a crescut 
la 8% în ultimii 10 ani datorită expansiunii accelerate. 
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Kaufland preia 92 de 
magazine Real

Unilever testează 
săptămâna scurtă 
de lucruAutoritățile din Germania au aprobat tran-

zacția prin care Kaufland a achiziționat 92 
magazine Real, iar Globus alte 24 maga-
zine, de la grupul SCP. Inițial, Kaufland 
și-a exprimat intenția de a cumpăra 101 
magazine, dar a renunțat la 9 dintre ele, 
pe motive legate de concurență neloială în anumite orașe din 
Germania. În următoarele luni, magazinele vor fi integrate în 
lanțul Kaufland.
Conform autorităților din domeniul concurenței din Germania, în 
ceea ce privește achiziția Globus, nu există niciun fel de proble-
me, deoarece legislația din domeniu are rolul de a întări poziția 
retailerilor mici și mijlocii. Pe lângă Kaufland și Globus, și Edeka 
și-a manifestat intenția de a prelua 72 de magazine Real, însă nu 
a primit deocamdată avizul oficialităților din domeniul concu-
renței, termenul până la care acest lucru ar trebui să se întâmple 
fiind 22 februarie 2021.

Unilever se adaugă pe lista compa-
niilor dispuse să testeze săptămâ-
na de lucru de patru zile, listă pe 
care există și alte nume mari pre-
cum Microsoft. Producătorul de bu-
nuri de larg consum a început acest 
test în Noua Zeelandă, țară în care 
are 81 de angajați. Potrivit com-
paniei, salariații pot alege zilele în 
care vor să lucreze, punctând astfel 
faptul că Unilever va susține pe 
termen lung un program de lucru 
flexibil. Mai mult, efectele acestui 
test, care va dura un an, vor fi ana-
lizate de specialiștii Universității de 
Tehnologie din Sydney.

Kraft Heinz va livra mâncare gata 
preparată în Europa
După un test finalizat cu succes în Olanda, gigantul alimentar Kraft Heinz a 
decis să livreze mâncare gata preparată direct către consumatori, în toată 
Europa, sub umbrela brandului propriu de produse semipreparate Honig. 
Proiectul pilot a avut loc în timpul primului val de coronavirus, iar rezulta-
tele obținute au determinat compania americană să îl extindă în principa-
lele orașe din Germania, Franța, Italia și Spania. Expansiunea Honig este 
un exemplu din noua strategie globală de creștere a companiei americane. 
Anunțul a venit în contextul în care Kraft Heinz a încheiat al treilea trimes-
tru din 2020 cu vânzări de 6,44 miliarde de dolari, în creștere față de 2019.

Singapore, țara care 
vinde carne produsă 
în laborator

Pe măsură ce cererea de produse 
care înlocuiesc proteina animală 
este în continuă creștere, la nivel 
global apar tot mai multe iniția-
tive care pun preț pe bunăstarea 
animalelor și mediul înconjură-
tor. Singapore a devenit prima 
țară care aprobă comercializarea 
cărnii de pui produsă în laborator, 
cultivată din celule musculare 
animale. Carnea va fi comercia-
lizată sub formă de nuggets de 
pui, însă startup-ul Eat Just din 
San Francisco, compania care a 
obținut autorizația de vânzare, nu 
a dat detalii legate de data la care 
produsul urmează să fie listat în 
magazine. Agenția pentru Alimente 
din Singapore susține că, în urma 
testelor, „s-a constatat că este 
sigură pentru consum la nivelurile 
de utilizare prevăzute” și i s-a per-
mis să fie vândută în Singapore.

Investiție de aproape 3 mld. euro pentru 
proiecte de mediu 
Planurile Nestlé de a folosi energie 
electrică 100% regenerabilă până în 
2025 și de a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră la jumătate până 
în 2030 sunt bazate pe un program 
de investiții estimat la aproape 
trei miliarde de euro în următorii 
cinci ani. Sunt printre primii pași 
făcuți pentru că, la nivel global, 
targetul companiei este să anuleze 
gazele cu efect de seră generate 
de activitatea sa în următoarele 
două decenii. Datele publicate de 
Nestlé arată că, în 2018, proce-
sul de producție la nivel global a 
generat 92 de milioane de tone de 
gaze cu efect de seră. Pentru a-și 
atinge obiectivul ambițios, gigantul 

elvețian va colabora cu fermierii și 
furnizorii pentru a promova prac-
ticile agricole regenerative, cum ar 
fi restabilirea „sănătății” solului, 
susținând că se așteaptă ca până în 
2030, dintre ingredientele folosi-
te, peste 14 milioane de tone să 
provină de la fermieri care folosesc 
tehnici prietenoase cu mediul.
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Produse noi

Un nou sortiment de 
detergent Asevi Max

Primul vin super-
premium Villa Vinèa

În completarea gamei 
detergenților de rufe 
Asevi Max, Pons lansea-
ză Asevi Max Higiene, un 
sortiment ce combină 
curățarea eficientă a 
detergentului de rufe 
Asevi Max cu efectul 
igienizant al dezinfec-
tantului Gerpostar Plus. 
Formulat pe bază de activi igieni-
zanți și uleiuri esențiale cu acțiune 
antibacteriană, Asevi Max Higiene 
47D igienizează complet hainele, 
eliminând microorganismele și miro-
surile neplăcute. Este hipoalergenic 
și testat dermatologic și este un pro-
dus concentrat (47 spălări /2,914 L), 
eficient împotriva petelor chiar și la 
temperaturi joase (de la 20 de grade 
Celsius) sau cicluri scurte de spălare. 
Gama Asevi Max include și varian-
tele Max Eficacia și Max Actif. Prețul 
recomandat de vânzare al noului 
sortiment Asevi Max este 39,7 lei.

Oblio aplică criteriul „portion control”  
pentru noua sa gamă

Oblio, brand de tradiție din portofoliul 
Orlando, lansează o gamă variată cu 32 SKU-
uri care cuprinde: nuci și semințe (migdale, 
fistic, miez de nucă, alune de pădure, arahide, 
semințe de dovleac, semințe de floarea soare-
lui, semințe de susan, fulgi de nucă de cocos, 
porumb pentru floricele), fructe deshidratate 
(curmale, smochine, caise, prune, stafide aurii 
și brune), mirodenii (piper negru boabe și 
măcinat, boia dulce și iute) și rahat cu aromă 

de fructe. „Noutatea constă în realizarea unei noi sortimentații cu produse 
ambalate în gramaje optime, calculate pentru consumul mediu familial. Se 
facilitează astfel un consum echilibrat prin controlul porțiilor și al cantităților 
consumate, precum și consumul responsabil, variat și fără excese, cu un impact 
pozitiv asupra sănătății”, au precizat reprezentanții Orlando. Gama de bază 
poate fi listată cu usurință de către retaileri, indiferent de spațiul de vânzare și 
se poziționează distinct prin prețul competitiv pe segmentul țintă.

Henkel relansează gama Syoss
Henkel relansează gama de îngrijire a 
părului Syoss. Relansarea vine la pachet cu 
arome noi, inspirate din cultura japoneză, o 
nouă tehnologie având la bază un complex 
de aminoacizi și ambalaje noi reciclabile. 
Noua formulă asigură performanță și 
rezultate vizibile în îngrijirea părului. 
Experții Syoss au combinat tehnologia 
Amino Complex cu peste 15  ingredi-

ente naturale derivate, inspirate din cultura asiatică, diferite pentru fiecare 
gamă de produse pentru a răspunde nevoilor fiecărui consumator. Cele 3 game 
principale – Repair, Volume și Color – se adresează celor mai importante și 
comune nevoi ale consumatorilor. Odată cu relansarea, Syoss lansează și gama 
Moisture, potrivită pentru părul uscat și lipsit de vitalitate, dar și două produse 
noi: Keratin Taming Lotion, tratament pentru părul predispus ruperii și Syoss 
Full Hair 5 Boost Serum, dezvoltat pentru părul fin și fără volum.

Crama Villa Vinèa anunță 
lansarea Argilla, primul vin 
superpremium din porto-
foliul său, un asamblaj din 
3 soiuri de struguri, dintre 
care 2 românești - Fetească 
Regală și Fetească Albă 
- și unul internațional, se-
miaromatic, ce s-a adaptat 
foarte bine solului local - 
Sauvignon Blanc. 
Metoda de producție este 
una care necesită mult timp și 
dedicare. Vinul este, mai întâi, ma-
turat 18 luni în butoaie de stejar, 
ușor arse pe interior. Ulterior, el 
este lăsat să se dezvolte încă 24 
de luni în sticle magnum, ceea ce 
contribuie la finisarea aromelor 
și îi asigură un grad ridicat de 
complexitate și un nivel de calitate 
spectaculos. 
Argilla 2016 este disponibil online, 
pe site-ul www.villavinea.com, la 
prețul de 250 Lei, TVA inclus, și va 
fi inclus în portofoliul unui număr 
limitat de vinoteci și localuri pre-
mium, din țară.

TopGel lansează prima napolitană cu gust  
de cozonac

TopGel a lansat în prag de sărbători un nou sorti-
ment de napolitane TopWafers cu aromă de co-
zonac. Lansarea noului sortiment de napolitane 
a fost suținută prin două campanii de marketing 
dedicate pe platformele www.topgel.ro/napolita-
na-cu-gust-de-cozonac și Tik Tok. Toți consumatorii 
care au comandat noul sortiment TopWafers au 
intrat automat în cursa pentru premii: electrocasnice 
și produse TopWafers. 

Napolitanele TopWafers cu gust de cozonac se pot găsi în comerțul tradițio-
nal, dar și în comerțul online, pe platforma eMAG, în varianta bucket (900gr). 
TopGel este unul dintre cei mai mari producători români de înghețată și se 
află în top 3 jucători de pe piața de înghețată din România, cu o cotă de piață 
de 15% din punctul de vedere al volumului. Compania deține o unitate de pro-
ducție în comuna Cârcea, în apropierea orașului Craiova, care include 9 linii de 
producție de înghețată și 6 linii dedicate produselor de patiserie.
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17-19 Biofach Nuremberg
Cel mai mare târg la nivel 
mondial dedicat produselor eco, 
reunind în fiecare an peste 2.700 
de expozanți.
Locație: Nuremberg, Germania
www.biofach.de
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21-25 Gulfood Dubai
Gulfood este cea mai mare 
expoziție dedicată profesioniștilor 
din food&beverage și domeniul 
ospitalității.
Locație: Dubai, Emiratele Arabe Unite
www.gulfood.com

M
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18-20 SIAL Shanghai
Centrul inovației pe zona de food 
din Asia, SIAL Shanghai atrage 
peste 4.500 de expozanți activi în 
domeniul produselor alimentare.
Locație: Shanghai, China
www.sialchina.com
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24-25 Marca
Unul dintre cele mai mari târguri 
comerciale europene pentru 
industria de mărci private.
Locație: Bologna, Italia
www.marca.bolognafiere.it
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21-23 Anufood China 
Sub sloganul „Totul despre 
mâncare”, Anufood este un 
eveniment B2B care se adresează 
celor mai importanți producători 
din industria alimentară și cea a
băuturilor din Asia de Nord.
Locație: Shenzhen, China
www.anufoodchina.com
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26-28 Retail Summit
Retail Summit este una dintre 
cele mai mari conferințe dedicate 
retailului din Europa Centrală.
Locație: Praga, Cehia
www.retail21.cz

M
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19-21 Conferința Progresiv
La aniversarea de 20 de ani, cel mai 
mare și mai important eveniment de 
business din piața românească de 
retail & FMCG marchează începutul 
unei noi ere: The Age of Disruption.
Locația: Sinaia, România
www.conferintaprogresiv.ro
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TBA Progresiv Hub
Eveniment virtual marca Progresiv care 
oferă cadrul perfect pentru a împărtăși 
cele mai noi idei sau strategii de piață 
și pentru a dezbate, prin intermediul 
unor workshop-uri, noile modalități de 
a răspunde nevoilor pieței.
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18-19 PLMA

Mărcile private sunt în lumina 
reflectoarelor la cel mai mare târg 
de profil din Europa.
Locație: Amsterdam, Olanda
www.plmainternational.com

M
ai

4-7 Cibus Connect
Târg internațional de alimente și 
băuturi, cu focus pe produse „made 
in Italy”, cu oportunități de business 
atât pentru producători și achizitori, 
cât și pentru grupurile de achiziții.
Locație: Parma, Italia
www.cibus.it

TBA Progresiv Hub
Eveniment virtual marca Progresiv care 
oferă cadrul perfect pentru a împărtăși 
cele mai noi idei sau strategii de piață 
și pentru a dezbate, prin intermediul 
unor workshop-uri, noile modalități de 
a răspunde nevoilor pieței.
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TBA Inspiro

Inspiro, evenimentul de leadership 
și dezvoltare personală dedicat 
industriei de retail și FMCG, ajunge 
la ediția a 11-a.
Locația: București
www.inspiroconference.ro
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9-13 Anuga
Cea mai mare expoziție globală 
ce adună cele mai noi inovații din 
industria alimentară, reunind peste 
7.000 de expozanți și aproximativ 
160.000 de vizitatori.
Locație: Köln, Germania
www.anuga.com

7-9 Gulfood Manufacturing
Gulfood Manufacturing, cel mai 
mare târg dedicat soluțiilor de 
procesare și ambalare pentru 
industria bunurilor de larg consum 
din Orientul Mijlociu, Asia și Africa.
Locație: Dubai, Emiratele Arabe Unite
www.gulfoodmanufacturing.com
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entelor din 2021
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Cea mai mare conferință 
europeană dedicată strategiilor de 
marketing digital.
Locație: Köln, Germania
www.dmexco.com

7-8 Dmexco Digital 
Marketing Exposition 
& Conference
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Evenimentul reunește firme din 
toate etapele lanțului de producție 
și distribuție a snacks-urilor. Peste 
180 de companii din întreagă lume 
sunt prezente la Snackex.
Locație: Hamburg, Germania
www.snackex.com

16-17 Snackex

Se
pt

em
br

ie

9-12 Worldfood Istanbul
Cea mai mare expoziție de 
alimente și de tehnologie de 
procesare din Turcia.
Locație: Istanbul, Turcia
www.worldfood-istanbul.com
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28-30 World Retail Congress
Cea mai mare conferință dedicată 
retailului multi-channel adună 
liderii industriei globale de retail, 
dar și start-up-uri inovatoare.
Locație: Roma, Italia
www.worldretailcongress.com
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TBA Trade Round Table
Dedicat pieței de retail și FMCG, 
evenimentul este cea mai mare 
conferință de profil din Capitală.
Locația: București
www.trt.ro
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TBA Progressive Women
Primul eveniment dedicat 
leadershipului feminin în 
industria de retail și FMCG, 
aduce în lumina reflectoarelor 
cele mai puternice doamne din 
piața locală de retail și FMCG.
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TBA The Business 
Retreat

Evenimentul propune desprinderea 
de cotidian, trei zile petrecute 
alături de partenerii din industrie, 
cu workshop-uri susținute de 
specialiști de renume, dar și întâlniri 
și momente informale.
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TBA Progresiv Hub
Eveniment virtual marca Progresiv care 
oferă cadrul perfect pentru a împărtăși 
cele mai noi idei sau strategii de piață 
și pentru a dezbate, prin intermediul 
unor workshop-uri, noile modalități de 
a răspunde nevoilor pieței.

O
ct

om
br

ie

TBA Progresiv Hub
Eveniment virtual marca Progresiv care 
oferă cadrul perfect pentru a împărtăși 
cele mai noi idei sau strategii de piață 
și pentru a dezbate, prin intermediul 
unor workshop-uri, noile modalități de 
a răspunde nevoilor pieței.
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TBA Progresiv Interactiv
Un eveniment interactiv dedicat 
comercianților independenți, ce 
facilitează interacțiunea acestora cu 
marii furnizori de produse și servicii, 
precum și cu reprezentanți ai organelor 
de control din comerțul alimentar.




