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Cum va arăta retailul  
în 2021

La fiecare început de an, este 
tradițional pentru agențiile de 
research și publicațiile de profil 
să anunțe tendințele care vor 
domina piața de retail FMCG. 

Iar Progresiv nu face excepție. Reașezare, 
redefinire, reconstrucție, au fost cuvintele 
care au caracterizat industria anul trecut 
și se pare că vor continua să o facă și în 
2021. Astfel, „Redefining” este conceptul 
în jurul căruia vom construi evenimentele 
virtuale progresiv hub din acest an. Primul 
eveniment din această serie va avea loc 
pe 25 februarie, iar tema dezbătută este 
„Redefining in-store promo”.
Dacă vorbim de magazine, vedem categorii 
care au primit o atenție sporită din partea 
producătorilor și retailerilor, așa cum este 
de exemplu categoria de dezinfectanți 
și produse de curățenie. Categoria își va 
păstra creșterea de anul trecut, pe fondul 
schimbării obiceiurilor consumatorilor, 
după cum arată concluziile analizei de tip 
Focus din acest număr. 
De asemenea, observăm că shopperii 
vizitează mai rar magazinele, dar când o 
fac, coșurile lor sunt mai pline, iar interesul 
lor merge către magazinele de proximitate 
și discounteri, precum și către producătorii 
locali. Consumatorii sunt dornici să pri-
mească oferte personalizate și direcționa-
te, deci marketingul, în special pe rețelele 
sociale, va fi cheia pentru brandurile care 
vor să aibă succes în 2021. 
„Go digital”, un trend puternic anul 
trecut, cu implicații și costuri semnifi-
cative pentru retaileri, rămâne prezent, 
însă dominant în acest an pare a fi 
omnicanalul, deoarece cumpărătorii nu 
sunt dispuși să renunțe la experiențele 
plăcute din magazine. Și tot cumpă-
rătorii sunt cei care dictează celelalte 
trenduri. Ei cer astăzi companiilor să fie 
interesate de lucruri mai importante 
decât veniturile, după cum reiese din 
studiul „Top 10 Global Consumer Trends 
2021”, în care Euromonitor a identificat 
tendințele care reflectă noile obiceiuri 
de consum și impactul asupra compani-
ilor din industrie. Așadar, interesul față 
de mediu și societate, dar și modele de 
business sustenabile, vor anima în acest 
an afacerile din retail &FMCG. 
Încheind într-o notă optimistă, să notăm 
că până la finalul primului trimestru al 
anului, piața globală de FMCG va crește 
cu 10%, spun analiștii Kantar, iar cota 
de piață a comerțului online în Europa 
în total FMCG va atinge valoarea de 9%, 
adică echivalentul a doi ani de creștere 
comprimați într-unul singur. ç

„Go digital”, un trend puternic 
anul trecut, cu implicații și costuri 
semnificative pentru retaileri, 
rămâne prezent, însă dominant 
în acest an pare a fi omnicanalul, 
deoarece cumpărătorii nu sunt 
dispuși să renunțe la experiențe-
le plăcute din magazine.

Fulvia Meiroșu
Senior Editor
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Afacerile Profi, 8,8 
miliarde lei în 2020

Vânzările de 
alimente, creștere 
de 5% în 2020

Farmec, creștere cu 
80% a vânzărilor 
online

Schimbare la conducerea  
Philip Morris România

Metro România vizează extinderea 
portofoliului de produse locale cu 15% în 2021

Într-un an cu multe necunoscute și restric-
ții privind orarul de funcționare al magazi-
nelor, afacerile Profi au reușit să crească cu 
peste 21,6%, evoluție bazată în mare parte 
pe expansiune. Concret, retailerul Profi, 
controlat de fondul de investiții Mid Europa 
Partners, a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de 8,83 miliarde 
de lei (1,8 mld. euro) față de 7,26 miliarde de lei în 2019.
Anul trecut, retailerul a pus pe harta expansiunii 235 de noi loca-
ții și a remodelat două unități, la Ploiești și Craiova, sub concep-
tul care în interiorul companiei poartă numele Monaco.
În termeni like-for-like însă, creșterea businessului Profi a fost 
de 7%, deși, înaintea declanșării pandemiei de Covid-19, estimă-
rile luau în calcul o creștere de două cifre. Planurile companiei 
vizează o expansiune accelerată în următorii trei ani, ceea ce 
presupune inaugurarea a peste 1.300 de unități comerciale până 
în 2024 când ar urma să funcționeze 2.561 de magazine Profi.

Afacerile din comerțul cu amănuntul 
(cu excepția comerțului cu autove-
hicule și motociclete) au înregistrat 
anul trecut o creștere ca serie brută 
de 5% pe segmentul vânzărilor de 
produse alimentare, băuturi și tutun 
față de 2019.
Dacă raportarea se face luând în 
calcul doar luna decembrie 2020 față 
de decembrie 2019, datele indică un 
avans de 1,7% (serie brută). Raportat 
însă la luna noiembrie din 2020, de-
vine evident impactul sărbătorilor de 
iarnă. Vânzările de alimente, băuturi 
și tutun au înregistrat în decembrie o 
creștere cu 17,3% (serie brută).

În 2020, magazinul online Farmec 
a înregistrat o creștere de peste 
80% a vânzărilor în comparație 
cu anul 2019. În acest context, 
traficul general pe site a crescut 
cu 45% față de 2019. 
Pe fondul volumului mare de 
comenzi, compania a deschis un 
nou punct de livrare în București, 
ce deservește zona de sud a 
țării. În ceea ce privește metoda 
de plată, din totalul comenzilor 
înregistrate în 2020, peste 42% au 
fost achitate cu cardul, o dublare 
a volumului înregistrat în anul 
precedent. 
Totodată, clienții au preferat să 
comande mai mult de pe dispozi-
tive mobile, volumul tranzacțiilor 
efectuate pe telefonul mobil 
dublându-se. În 2021, compania 
estimează o creștere de aproxi-
mativ 30% față de 2020.

Philip Morris International (PMI) l-a 
numit pe Daniel Cuevas în func-
ția de Director General pentru 
România, începând din 15 ianuarie 
2021. Daniel Cuevas preia mandatul 
de la Branislav Bibic, care a condus 
Philip Morris România în ultimii pa-
tru ani și a fost numit Director Ge-
neral al Philip Morris Africa de Sud.
Daniel Cuevas s-a alăturat echipei 
Philip Morris Spania în 2000. După 
ce a deținut roluri în Key Accounts, 
Vânzări și Marketing în Spania 
și Insulele Canare, a fost numit 
Director General al Philip Morris din 
Insulele Canare în 2010. 
În 2014 a fost numit Director de 
Vânzări al Philip Morris Italia și, 
doi ani mai târziu, Director al 

Produselor cu Risc Redus. În aceas-
tă calitate, a revoluționat modelul 
de afaceri pentru IQOS în Italia 
și a transformat o creștere lentă 
într-una accelerată și durabilă, în 
urma căreia 1 milion de fumători 
italieni au trecut la IQOS.

În contextul creșterii accentuate a apetitului consumatorilor pentru pro-
dusele „made in Romania“, Metro Cash & Carry România vizează extinderea 
portofoliului de produse locale cu 15% în 2021. Retailerul are ca obiectiv 
creșterea sortimentației de produse incluse în programul „Cumperi mai 
mult, plătești mai puțin pe bucată”, la 10.000 de SKU-URI. Programul lansat 
în 2016 oferă multiple beneficii clienților, optimizate cu recurență, de la 
varietatea sortimentației, stabilitatea prețurilor, până la profitabilitatea 
generată de achizițiile la prețuri bune.
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Cele mai citite știri Exclusiv online Next events

ç Afacerile Profi, aproape de pra-
gul de 9 miliarde de lei în 2020;
ç Numire strategică în echipa 
operațională a Carrefour România; 
ç Asociația Comercianților Ară-
deni pune Capitala pe  
harta expansiunii;
ç Jeff Bezos se retrage din  
funcția de CEO Amazon;
ç Vinarte lansează prima  
aplicație AR din industria vinului.

Shoppingul omnichannel, plus 
de 50% în 2020
Explozia e-commerce-ului a avut ca 
efect și creșterea shoppingului omni-
channel în 2020, potrivit unui studiu 
al Nielsen. Pentru mulți consumatori, 
canalele online au fost esențiale pen-
tru a compara prețurile și pentru a 
găsi magazinele fizice, toate acestea 
ducând la o creștere cu peste 50% a 
procesului de achiziție omnichannel.

19-21 
mai

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

28-30 
sept.

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

Kaufland a ajuns la o rețea de 
141 de hypermarketuri

Annabella: Anul acesta vom 
depăși 100 de magazine

Dragoș Constantinescu, noul 
Președinte al Asociației 
Berarii României

Membrii Asociației Berarii României l-au desemnat pe 
Dragos Constantinescu, președintele Ursus Breweries, 
la conducerea asociației. Acesta a preluat noile 
atribuții din cadrul Asociației de la Dan Robinson, 
Managing Director HEINEKEN România, care a asigurat 
președinția pe parcursul anului 2020.
„Continuăm să ne concentrăm eforturile pe o dez-
voltare sustenabilă a sectorului și pe promovarea 
unui consum responsabil de bere în România. Ne 
așteptăm ca piața berii să își continue maturizarea, 
deși contextul sanitar și economic este dificil, astfel 
încât berea să reprezinte un actor cheie atât în ge-
nerarea de creștere economică, cât și în momentele 
de relaxare pe care le petrecem alături de cei dragi”, 
a declarat Dragoș Constantinescu, Președintele 
Asocației Berarii României.
Dragoș Constantinescu este Președinte al Ursus 
Breweries România și Managing Director Romania 
and Hungary în cadrul Asahi Europe & International 
din februarie 2019.

Sibiu și Piatra Neamț sunt orașele în care Kaufland 
și-a extins rețeaua cu câte o nouă unitate comercială, 
fiind vorba de a patra în cazul Sibiului și a doua în 
cazul orașului Piatra Neamț. Al patrulea magazin din 
Sibiu se află pe Calea Șurii Mari, nr. 37, și dispune de 
o suprafață totală de peste 5.500 metri pătrați, dintre 
care peste 3.000 de metri pătrați sunt destinați spa-
țiului interior de vânzare. În privința hypermarketului 
din Piatra Neamț, al doilea din acest oraș, acesta este 
situat pe strada Bistriței, nr. 2B, și dispune de o su-
prafață totală de peste 4.500 metri pătrați, iar spațiul 
interior de vânzare are tot peste 3.000 metri pătrați. 

Annabella, al doilea cel mai important jucător indepen-
dent care activează pe piața locală, și-a setat ca anul 
acesta să depășească pragul de 100 de magazine, ceea 
ce înseamnă că vorbim despre cel puțin 11 deschideri.
„Vom continua eficientizarea proceselor interne în 
paralel cu menținerea bugetelor de investiții cel puțin 
la nivelul celor din anul 2020, vizând în special extin-
derea rețelei noastre. Ne așteptăm ca anul acesta să 
depășim 100 de magazine în rețea”, a declarat Dorina 
Mutu, proprietara Annabella. Retailerul  a încheiat 
anul 2020 cu 90 de unități comerciale, iar bugetul de 
investiții alocat extinderii s-a ridicat la 1,7 milioane 
de euro. Compania a încheiat anul cu o creștere a 
cifrei de afaceri de 10%, iar pentru 2021 ținta este de 
a menține rimul de creștere. „2021 este un an care 
va marca, odată cu extinderea rețelei noastre de 
magazine, trecerea către modern trade, iar aceasta 
se va reflecta în modul în care abordăm politica de 
promoții, oferte și pricing”, a punctat Dorina Mutu. 

4-7  
mai

Cibus Connect 
Locația: Parma, Italia
www.cibus.it
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Schimbări în 
echipa Metro 
România

Amenda Covalact, anulată în instanță

Metro Cash & Carry România 
anunță numirea lui Philippe 
Cazes în funcția de Director 
Management Ofertă și membru 
în Board. Acesta a preluat înce-
pând cu data de 1 februarie atri-
buțiile lui Matthias Dutschmann, 
cel care s-a aflat în această 
poziție timp de cinci ani. 
În noua sa funcție, Philippe 
Cazes va lucra în strânsă legă-
tură cu Adrian Ariciu, CEO Metro 
Cash & Carry România și cu 
colegii din departamentul  
de achiziții. 
Cu o experiență de peste 30 
de ani în comerțul cu ridicata, 
Philippe Cazes a intrat în echipa 
Metro Franța în 1998 ca Buyer 
în divizia Ultra Fresh și a con-
tinuat prin extinderea porto-
foliului asupra diviziei Fresh. 
În 2007 s-a alăturat MAKRO UK 
ca Șef Departament al Fresh și 
Ultra Fresh, iar din 2017 până 
la această numire, și-a lărgit 
expertiza și în zona de produse 
nealimentare.

Producătorul de lactate Covalact a câștigat litigiul privind contesta-
rea amenzii aplicate companiei de către Consiliul Concurenței în cauza 
Retail I. În anul 2015, în urma unei investigații derulate pe piața de retail, 
Consiliul Concurenței a sancționat 4 retaileri și 21 dintre furnizorii aces-
tora (inclusiv Covalact) pentru practici anti-concurențiale din perioada 
2005-2009. Amenzile cumulate se ridicau la valoarea de 35 de milioane de 
euro. În cazul Covalact, sancțiunea era de aproximativ 150 de mii de euro.
Sancțiunile au fost aplicate pentru fixarea prețurilor la raft între retaileri 
și furnizori și pentru comportamentul companiilor în cadrul promoțiilor.

Macromex investește 15 milioane de euro 
într-un centru de distribuție
Macromex, liderul în industria ali-
mentară pe segmentul produselor 
cu temperatură controlată, anunță 
construirea celui de-al doilea de-
pozit, Corso Distribution Center, în 
localitatea Chitila. Costul investiției 
se ridică la valoarea de 15 milioane 
de euro și va fi finanțat atât din 
fonduri proprii, cât și dintr-un credit 
de investiții pe termen lung oferit de 
Alpha Bank România. Noul depozit va 
acoperi o arie de 10.000 mp și va fi 
compus din zona de depozitare pen-
tru congelate, cea pentru refrigerate, 
o clădire administrativă cu două 
etaje, precum și diverse clădiri teh-
nice. Aceste construcții se vor situa 

pe o suprafață de teren de 50.000 
mp, pe care se dorește o extindere 
viitoare. De asemenea, în interiorul 
depozitului vor exista zone de pre-
gătire a comenzilor de livrat către 
clienți, ce vor permite procesarea a 
mai mult de 800 comenzi zilnic.

Numire strategică la 
Carrefour România
Un nou expert în retail s-a alătu-
rat echipei operaționale Carrefour 
România, începând din luna ia-
nuarie. Sebastien Picart a preluat 
funcția de Director Supermarket, 
iar din acest rol cheie în organiza-
ție, el va contribui, cu o experien-
ță de peste 20 de ani în retail, la 
întărirea strategiei de dezvoltare 
a formatului Carrefour Market 
în România. Printre obiective se 
numără inclusiv personalizarea 
experienței de cumpărături a 
clienților în Carrefour Market 
precum și accelerarea digitalizării 
și implementarea de proiecte de 
creștere a productivității.
Sebastien are o experiență 
de peste 20 de ani în echipa 
Carrefour Franța unde a ocupat 
diverse poziții.

cora lansează un serviciu 
de comenzi online dedicat 
companiilor

cora România, parte a grupului franco-belgian 
Louis Delhaize, a lansat serviciul cora Pro, prin 
care vrea să răspundă și nevoilor clienților 
persoane juridice. Folosirea cora Pro presupu-
ne alocarea unui asistent pe durata procesului de aprovizionare, 
modalități multiple de plată, reduceri și livrare gratuită pentru 
comenzi de peste 1.000 de lei. În prezent, pentru comenzi de 
minimum 500 de lei este activată o reducere de 10% din valoarea 
primei comenzi, iar dacă valoarea acesteia depășește 1.000 de 
lei, la reducerea de 10% se adaugă transportul gratuit oriunde 
în București, Constanța, Cluj, Ploiești, Bacău și Drobeta Turnu 
Severin. Pentru achiziții de minimum 1.500 de lei în aceeași lună 
se acordă o reducere de 10% la valoarea totală a comenzilor. 
Serviciul cora Pro include produse dintr-o gamă variată, de la 
birotică și papetărie, curățenie și igienă, la produse alimentare 
proaspete și congelate și coșuri cadou. În plus, există opțiunea 
de a comanda și produse care nu sunt listate în magazinul online.
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de calitate ridicat la prețuri accesibile și disponibilitatea 
produselor la raft atât ca varietate a produselor, cât și 
cantitativ (fără lipsă stoc)”, completează Cătălina Aldea. 
Acestea au reprezentat noutățile anului trecut având în 
vedere contextul pandemic și modificarea comportamen-
telor de consum. În același timp, retailerii au continuat 
și politicile clasice de fidelizare, cele care pornesc de la 
promoții oferite în baza cardului de client și oferte perso-
nalizate lansate în premieră de unii dintre ei. Din punctul 
de vedere al Cătălinei Aldea, cele mai eficiente programe 
promoționale sunt cele care vin în completarea unei anu-
mite nevoi, în special în zona ocaziilor de consum, cum ar 
fi micul dejun, prânzul sau cina. „În perioada de izolare 
am gătit mai mult acasă, dar nu avem timpul disponibil 
pentru a face rețete complicate sau nu știm cum. Aici aș 
adăuga și alte soluții care au apărut în online precum 
abonamente lunare la pachetul pentru animalul tău de 
companie, cutia surpriză cu o selecție de beri interna-
ționale sau cu selecție de produse tradiționale”, spune 
aceasta. Un alt tip de promoție eficientă este și cea care 

Cum a schimbat pandemia fața 
industriei de loializare?

În contextul unui an în care cumpărăturile au fost limitate de distanțele 
de deplasare în baza unor declarații, fidelizarea consumatorului a ajuns la 
un nivel pe care niciun jucător din retail nu îl lua în calcul: apropierea de 
client fără ca acesta să fie fizic în magazin, iar atunci când este, timpul său 
este limitat. „Adaptare” a fost cuvântul cheie, iar rezultatele obținute sunt 
unele care se vor vedea pe termen lung. De Simona Popa.

Dacă înainte de 2020 ai fi întrebat orice 
retailer pe ce loc pune în topul strategiei de 
fidelizare a consumatorilor garantarea unor 
cumpărături în siguranță, cu dezinfectanți 
la tot pasul, ba chiar chiuvete amplasate 

în interiorul magazinelor, șansele să fi fost pe primul loc 
erau infime. Pandemia a rescris însă topul preferințelor 
și detaliilor la care sunt atenți shopperii, iar garantarea 
unor cumpărături în siguranță prin măsuri de protecție 
împotriva SARS-CoV-2, controlul calității și al proceselor, 
inclusiv prin obținerea de standarde pe această speță a 
devenit un must have în industrie. Cătălina Aldea, Retail 
Expert Consultant & Managing Partner Aldea Consulting 
Vision, completează lista cu susținerea produselor româ-
nești și a producătorilor români, asigurarea de locuri de 
muncă, implicarea în nevoile comunităților și în educație, 
sustenabilitate. „O altă strategie prin care retailerii și-au 
câștigat loializarea a fost cea legată de categoriile de 
produse proaspete care chiar au făcut diferența în aceas-
tă perioadă prin două obiective importante: standardul 
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Subiectul lunii

gradual, Mega Image spune că a ajuns la mai mult de 
60% din baza de clienți. „Cu toate că anul 2020 a fost un 
an atipic, la fel ca pentru toată piața de retail, clienții 
au fost foarte deschiși către programul de loialitate, în-
trucât am venit cu beneficii suplimentare relevante. Am 
văzut o creștere cu 30% a bazei de clienți care s-au înre-
gistrat în program și o creștere spectaculoasă a ratei de 
utilizare a cardului la cumpărături”, adaugă reprezentan-
ții Mega Image. Anul trecut, pe lângă cardul de cumpă-
rături, retailerul a implementat alte două programe pe 
bază de acumulare de puncte bonus prin care clienții au 
putut achiziționa produse cu peste 70% discount, la care 
s-a adăugat și un program dedicat familiilor cu copii, pe 
bază de stickere. 
Un alt retailer care a făcut loc programelor pe bază de 
puncte în strategia de loializare este și Lidl România 
și la baza acestui program stau ustensile de bucătărie 
care pot fi achiziționate cu un discount de până la 60%.
„În plus, desfășurăm periodic și campanii promoționale în 
magazinele noastre, care au ca obiectiv loializarea clien-
ților. Printre cele mai cunoscute și de succes campanii ale 
noastre se numără ofertele săptămânale de luni, de joi și 
din Super Weekend, când clienții noștri găsesc produsele 
preferate la prețuri promoționale”, spun reprezentanții Lidl. 
Viziunea Lidl în ceea ce privește loializarea clienților 
este strâns legată de modelul lor de business, în care 
peste 80% din sortimentație este reprezentată de pro-
duse marcă proprie. „În consolidarea relației cu clienții 
noștri, a fost foarte important să rămânem conectați la 
nevoile și cerințele lor și să ne diversificăm sortimentul 
cu produse atractive pentru ei. Aici un rol foarte impor-
tant îl au și Săptămânile Tematice. Gamele de produse 
din săptămânile tematice sau cele disponibile doar în 
preajma sărbătorilor, cum este gama Deluxe, au devenit 
și ele, în timp, branduri în sine, recunoscute și apre-
ciate”, susține compania. Totodată, Lidl subliniază că 
focusul va rămâne atât pe preț, cât și pe calitate. Iar în 
întâmpinarea nevoilor consumatorilor, retailerul a lansat 
și primul său program digital de loializare pentru piața 
locală, Lidl Plus. „În centrul aplicației se află cardul 
digital de fidelitate Lidl Plus, pe care utilizatorii trebuie 
să îl scaneze la casa de marcat pentru a avea acces la 
beneficii”, explică retailerul.
Loializarea clienților reprezintă o prioritate și pentru 
Penny România. Programul retailerului de fidelitate a 
fost lansat în 2010, iar clienții care folosesc cardul au 
parte de promoții săptămânale, de reduceri speciale de 
10% de ziua de naștere și de concursuri cu premii speci-
al concepute pentru ei. În total, Penny România a emis 
aproximativ 1,5 milioane de carduri de fidelitate, iar în 
ultimele șase luni, peste un milion de clienți au folosit 
un card activ Penny la cumpărături.
„La Penny creăm promoții speciale mai degrabă pe baza 
unor criterii geografice, pentru anumite orașe. Bineînțeles, 
cu cât ne cunoaștem mai bine clienții, cu atât promoția 
este mai apreciată de aceștia”, spun reprezentanții com-
paniei. În plus, cum Penny este un discounter, prețurile 

dă recurență de cumpărături în magazinele fizice, spre 
exemplu pentru fiecare achiziție primești un discount 
aplicabil la următoarea plată sau un voucher pe care îl 
poți deduce din următorul bon. Și, la fel de importante și 
de actualitate sunt și programele de tip colectare puncte 
pentru că, spune consultantul , „în schimbul punctelor se 
primesc cadouri sau pot fi achiziționate produse de foar-
te bună calitate și cu adevărat utile la prețuri reduse.”

Promoțiile au recâștigat poziția atinsă în 2018

Dar, cum clientul se află mereu pe primul loc, retailerii tre-
buie să fie mereu atenți la îmbunătățirea experienței con-
sumatorului, regândind permanent diversificarea ofertei, 
de la sortimentație la politica de prețuri și promoții. Potrivit 
unei analize RetailZoom, „mecanismele de loializare ale 
brandurilor au funcționat chiar și într-un an în care diferen-
țierea față de concurenți și conectarea au fost mai greu de 
realizat ori au intrat în procese de reinventare a comunicării 
cu aceștia. Cu toate dificultățile de cumpărare întâmpinate 
pe parcursul anului, promoțiile si-au recâștigat poziția atin-
să în 2018, chiar dacă în lunile martie-aprilie, apoi octom-
brie-noiembrie ponderea lor a fost redusă substanțial din 
motive evidente cauzate de pandemie”, explică Bogdana 
Gheorghe, General Manager RetailZoom. Cumulat, majori-
tatea categoriilor monitorizate de agenția de cercetare au 
înregistrat vânzări determinate de acțiuni promoționale 
în pondere de cel puțin 10%. Între categoriile cu ponderi 
mici ale vânzărilor promoționale se află pâinea, pesmetul/
crutoanele, ceaiul pentru bebeluși, laptele condensate ori 
cremele non-cioco de întins pe pâine, lavetele pentru șters 
praful, păturicile absorbante sau dizolvantul pentru unghii. 
Într-un top al reducerilor temporare de preț (Temporary 
Price Reductions), produsele pentru îngrijirea casei stau pe 
primul loc, cu o pondere de 25,2% în 2020, urmate de cele 
pentru îngrijire personală cu o pondere de 24,6% și abia pe 
ultimul loc în top trei se regăsesc alimentele cu 20,5%. În 
analiza TPR sunt luate în calcul doar reducerile de preț de 
minimum 5% pentru a capta în principal acele discounturi 
ce aduc un beneficiu substanțial consumatorilor.

Loializarea, cartea de vizită a retailerilor

„Programele de loialitate nu se mai rezumă doar la a-i 
recompensa pe consumatori, au devenit un instrument 
ce ne ajută să construim o relație pe termen lung. Cheia 
loializării este personalizarea, ajungi să-ți cunoști cli-
enții atât de bine încât poți pregăti cu adevărat oferte 
sau beneficii relevante pentru fiecare în parte”, susțin 
reprezentanții Mega Image. Retailerul a lansat în 2018 
cardul Connect și din 2019 l-a tranformat în legătura 
dintre consumator și ofertele gândite de retailer special 
pentru el. Anul trecut, chiar la debutul pandemiei, a fost 
lansată și noua aplicație Mega Image, prin care clienții 
își pot genera un card digital, își pot activa ofertele per-
sonalizate și pot avea tot timpul la îndemână cardul în 
format digital. Iar în urma acestor decizii implementate 
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o zonă în care ne uităm ca să ne ținem clienții aproape 
sunt acele programe originale care acum sunt conec-
tate cu Act for Good și prin care vrem să punem la 
dispoziția clienților noștri produse de calitate, produse 
în România, astfel încât să contribuim împreună la bu-
năstarea comunităților și la susținerea acestor afaceri 
locale”, completează reprezentantul Carrefour. 

Proximitatea, avantajul retailerilor independenți

Dacă în marile rețele internaționale ne-am obișnuit să 
vedem des campanii de fidelizare, nu înseamnă că aces-
tea nu își găsesc locul în rândul retailerilor indepen-
denți. „Magazinele din retailul independent au avut un 
avantaj competitiv în perioada de izolare, având în vede-
re rolul lor de magazin de proximitate. Susțin în continu-
are că cea mai bună strategie este specializarea pe anu-
mite categorii unde pot oferi sortimentație de calitate și 
servicii personalizate”, spune Cătălina Aldea. „Promoțiile 
și reducerile de preț ajută foarte mult și generează 
trafic și volume. Totuși, pentru noi întreaga experiență 
de cumpărături contează. Modelul de business pe care 
îl practicăm este cel al retailului în care proximitatea, 
încrederea și frecvența de cumpărare ne-au determinat 
să creăm relații umane și apropiate cu clienții noștri”, 
adaugă Adina Crăciunescu, Director de Marketing Diana. 
Revista lunară, promoțiile din weekend, campania „Magia 
promoțiilor”, toate au devenit o tradiție la nivelul rețelei 
de magazine Diana, la care se adaugă și cardul de client. 
„De mai bine de șapte ani avem implementat programul 
de fidelitate Bonus Card Diana prin care clientul este 
recompensat cu un procent de reducere din suma totală 
a cumpărăturilor efectuate, la fiecare achiziție. Punctele 
se pot cumula sau se pot utiliza pe loc, la fiecare cumpă-
rătură, sub forma unui discount la suma finală”, adaugă 
directorul de marketing. În prezent, sunt aproximativ 
50.000 de carduri active, foarte des folosite. „Ținând cont 
că suntem o rețea de magazine de proximitate, frecvența 
de cumpărare a clienților fideli este una ridicată, de 3-5 
ori pe săptămână”, spune Adina Crăciunescu.

Trendurile care vor da tonul în industrie

Cumpărăturile în online, rapide, complete, de calitate și, nu 
în ultimul rând, comunicarea cu clientul sunt trendurile pe 
care Cătălina Aldea, Retail Expert Consultant & Managing 
Partner Aldea Consulting Vision, le pune în top.  Și, com-
pletează ea, sortimentația și nivelul prețurilor oferite vor 
fi în continuare strategiile de diferențiere care vor atrage 
clienți noi concomitent cu o execuție in-store foarte bună. 
Cât despre viitor, „o provocare importantă care impac-
tează loializarea va fi implementarea reciclării de PET-
uri, doze și sticle conform noilor reglementări legislative. 
În momentul în care primești vouchere de cumpărături 
în schimbul reciclării, este evident că vor câștiga cei care 
implementează spațiile de colectare cât mai rapid și în 
cât mai multe locații”, concluzionează Cătălina Aldea. ç

practicate vor juca mereu un rol important în fidelizarea 
consumatorilor. „Clienții noștri pot economisi bani dacă își 
fac cumpărăturile la noi, însă asta nu înseamnă că nu ne 
preocupă ambianța din magazin, calitatea produselor sau 
sustenabilitatea și impactul pe care activitatea noastră 
îl are asupra mediului înconjurător. Dimpotrivă, acestea 
sunt prioritare pentru noi. În ceea ce privește nevoile cli-
enților noștri în context pandemic, am început să testăm 
platforme de cumpărături online, iar anul trecut am lansat 
împreună cu Auto Total platforma Lyvra pentru clienții din 
București și Ilfov, iar de curând, am intrat și pe Glovo pen-
tru orașele București și Oradea”, adaugă reprezentanții 
Penny România. Dintre programele de fidelizare desfășu-
rate de-a lungul timpului care au generat cele mai bune 
rezultate, Penny pune pe listă campania bianuală pen-
tru marca proprie internațională Vivess, ce include atât 
produse de bucătărie și uz casnic, cât și genți de sport 
sau genți de călătorie. „De asemenea, clienții noștri au 
apreciat și campaniile de loializare în care am avut licențe 
internaționale pentru produse”, adaugă compania. 
Rezultate foarte bune a înregistrat și programul de loiali-
tate Kaufland Card, lansat în 2019, care numără deja peste 
două milioane de utilizatori. Este un program disponibil 
atât fizic, cât și digital, prin intermediul aplicației despre 
care retailerul spune că este „un mediu intuitiv și funcțional 
care îți oferă avantaje printr-o interacțiune personalizată.”
„Prin intermediul programului de loialitate reușim să 
înțelegem mai bine nevoile clienților ca individualități. 
În tot acest proces ne bazăm pe sprijinul partenerilor 
pentru că furnizorii noștri sunt și partenerii noștri în 
acest program de loialitate. Împreună reușim să creio-
năm promoțiile relevante, iar colegii din Departamentul 
CRM să identifice nevoile specifice ale clienților noștri”, 
declară Alina Golopența, Director Marketing Kaufland 
România. Promoțiile personalizate sunt accesibile doar 
prin Kaufland App și Kaufland Card digital.
Recent, în cursa pentru atragerea de clienți noi și de 
a-i securiza și mai bine pe cei deja existenți a intrat 
și Carrefour. Retailerul a lansat Act for Good, program 
care are și o componentă socială. „Act for Good este o 
platformă prin care cumpărătorii noștri primesc pentru 
fiecare sesiune de shopping puncte Act for Good prin 
care pot face fapte bune, dar care le oferă și beneficii 
precum reduceri și oferte personalizate. Este un sistem 
de interacțiune cu clienții pentru că totul este integrat 
în aplicația Carrefour, care devine practic un hub unic pe 
piața locală de retail”, explică Narcis Horhoianu, Director 
de Marketing al retailerului francez. 
Prin noul program Act for Good, Carrefour transfor-
mă cumpărăturile într-o „experiență personalizată cu 
impact social”, spune reprezentantul companiei. Potrivit 
acestuia, este vorba despre un model unic în piață 
de omnichannel în care oamenii pot să se miște fluid 
între magazinele fizice și aplicații de shopping online, 
cu atenție pe felul în care își conturează nevoile. Peste 
acestea se adaugă și politica de preț practicată de 
retailer. „Ca să mai numim încă un driver de fidelizare și 
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„Vedem 250 de magazine dm 
drogerie markt pe harta României”

După un an cu numeroase necunoscute și o creștere mult sub anii 
precedenți, pentru dm drogerie markt 2021 va fi anul revenirii pe plus. 
Rețeta succesului? Aplicarea lecțiilor învățate în pandemie. Cristian 
Crișan, Administratorul retailerului german în România, vorbește despre 
un ritm mai agresiv de dezvoltare, orientarea către online, dar și re-
cucerirea clienților pierduți prin creșterea atractivității magazinelor.  
De Alina Dragomir. 
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2020 a fost o adevărată provocare pentru 
industria de retail. Cum l-ați descrie dvs.? 
Cu siguranță a fost un an complicat, iar principala 
barieră a fost necunoscutul. Din punctul de vedere 
al expansiunii am avut mai puține proiecte decât ne-
am propus. În anul financiar 2019/2020 am bifat doar 
opt magazine noi, în contextul în care pe listă aveam 
10-12 unități, iar strict în 2020 am deschis cinci uni-
tăți. Ritmul mai lent al expansiunii se datorează atât 
crizei sanitare, cât și întârzierilor dezvoltatorilor care 
au trecut și ei prin aceeași criză și incertitudine. 
Din perspectivă financiară, a fost un an dificil 
pentru că, deși magazinele au fost deschise, nu-
mărul de clienți a scăzut semnificativ în lunile de 
lockdown și vânzările s-au redus odată cu ele, asta 
în contextul în care cheltuielile au fost pe un trend 
ascendent. Am finalizat anul financiar 2019/2020 cu 
un avans de aproximativ 6%, însă am încheiat pe 
plus pentru că am avut șase luni (octombrie – mar-
tie n.r.) când ritmul de creștere a fost de 20%. 

Cât de mult a scăzut frecvența de 
cumpărare și cum arată începutul lui 2021?
Dacă ne raportăm la perioada de lockdown, frec-
vența a scăzut drastic, apoi trendul a fost ușor 
ascendent, însă nu s-a ridicat la nivelul de dinainte 
de pandemie. Ceea ce ne-a ajutat a fost faptul că va-
loarea coșului de cumpărături s-a majorat. Și acesta 
e un trend care se menține. Dacă vorbim despre anul 
acesta, avem în medie cu 10% mai puțini clienți, însă 
în valoare, vânzările sunt la același nivel. Aceiași  
clienți care făceau cumpărături cu o frecvență bilu-
nară sau chiar mai des, vin lunar, dar cumpără mai 
mult, astfel încât să reducă numărul de deplasări. 

Dincolo de scăderea frecvenței de 
cumpărare, ce alte schimbări ați remarcat 
în comportamentul de cumpărare? 
Primul lucru pe care îl vedem este că teama de 
infectare i-a determinat pe clienți să cumpe-
re dintr-un singur magazin (one stop shop n.r.). 
Lucrul acesta ne-a dezavantajat și am pierdut cli-
enți pentru că noi nu avem o rețea națională atât 
de extinsă astfel încât oamenii să ajungă foarte 
ușor la noi, iar cumpărătorii au ales magazinele 
alimentare care acoperă într-o proporție mai 
mică și segmentul de drogherie. La polul opus, am 
observat că oamenii își doresc un răsfăț pentru a 
compensa celelalte lipsuri. Au cumpărat brandu-
rile cu care erau obișnuiți, însă, suplimentar, au 
dezvoltat alte ritualuri de îngrijire, ceea ce s-a 
tradus în vânzarea mai multor produse com-
plementare de îngrijire. Consumatorii au extins 
tipologia de produse pe care le folosesc pentru 
aceeași zonă a corpului. 
În plus, vânzările online s-au dezvoltat considerabil 
în perioada pandemiei și probabil că un segment 

de shopperi va opta în continuare pentru cumpără-
turi online, însă sunt și multe persoane care vor să 
testeze produsul, să vadă cum miroase. 

În acest context, luați în calcul să dezvoltați un 
magazin online pentru a recâștiga clienții care 
s-au orientat către acest canal de vânzare? 
În perioada de pandemie am deschis partea de 
livrare la domiciliu. Lucrăm intens să dăm drumul 
comenzilor online cât mai repede deoarece este un 
dezavantaj că nu avem acest segment de vânzare. 

Dincolo de absența online-ului, cu ce alte 
provocări v-ați confruntat anul trecut? 
Cea mai mare provocare a fost că noi suntem un 
concept mixt, o struțo-cămilă. Noi am rămas deschiși 
în spații care nu mai aveau trafic, cum sunt de 
exemplu centrele comerciale. Și atunci provocarea 
noastră a fost să reducem costurile pe cât posi-
bil, dar și să ne adaptăm astfel încât să nu avem 
pierderi. Apoi, să ținem magazinele deschise pentru 
clienții noștri și să ajustăm sortimentația la nevoia 
din piață, astfel încât să nu înregistrăm o pierdere 
atât de mare și să ne putem susține businessul. 

Concret, ce schimbări ați implementat  
la nivel de sortimentație? 
În categoriile de non-food am extins sortimentația 
la dezinfectanți atât cât a fost posibil, am anticipat 
schimbările pe partea de îngrijire personală și am 
dezvoltat gama de produse profesionale, iar pe 
partea de food, pentru că oamenii au mâncat mai 
sănătos și au ales să consume și alte tipuri de pro-
duse, am extins sortimentația de bio. Iar strategia a 
dat roade. Pe cosmetică profesională am înregistrat 
creșteri de 60%, iar segmentele de farma, produsele 
alimentare bio și detergenții au raportat un avans 
peste media națională. Nevoia de a te simți sănătos 
și bine la domiciliu s-a văzut în lista de cumpărături. 
De exemplu, în lockdown, vânzările în categoria de 
make-up au scăzut cu 50%, apoi din iulie au început 
să-și revină, însă nu suntem încă la același nivel ca 
anul anterior. Trebuie însă să recunosc că în primele 
două luni am fost șocați de evoluția vânzărilor 
pentru că noi din segmentul de frumusețe susținem 
practic businessul. 

Ce așteptări aveți de la 2021? Se întrevede  
a fi un an bun?
Cred că va fi un an foarte dificil pentru că nu știm cum 
va evolua consumul, iar pentru anul acesta vor lipsi 
ajutoarele de la stat pentru firmele mici, deci vor fi 
mai puțini bani în piață. În ceea ce privește businessul 
nostru, suntem foarte optimiști pentru că am învățat 
din fiecare situație cu care ne-am confruntat anul 
trecut. Am văzut că proximitatea e importantă și vrem 
să facem pași mai agresivi spre dezvoltare. Am văzut 
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că e nevoie de digitalizare și lucrăm să deschidem cât mai 
repede magazinul online. Practic, pentru businessul nos-
tru, 2021 este anul în care aplicăm lecțiile lui 2020. 

Cum arată planurile de dezvoltare și ce buget de 
investiții luați în calcul pentru extindere? 
În acest moment lipsesc aproximativ 100 de magazine dm 
drogerie markt în România, dar ritmul expansiunii noastre 
este frânat de dezvoltatori. Nu știu exact câte magazine vom 
deschide anul acesta, însă vor fi cu siguranță mai mult de 10 
unități comerciale, adică dublu față de anul 2020. Pentru noi, 
cele mai bune locații sunt cele de proximitate, stradale sau 
din parcurile de retail și aceste spații nu sunt tocmai ușor 
de găsit. Targetăm mai degrabă o consolidare a prezenței în 
orașele mari pentru a răspunde nevoii de proximitate și nu 

intrarea în piețe noi. Însă vedem 250 de magazine dm dro-
gerie markt pe harta României. Cât despre investiții, bugetul 
se ridică la puțin peste 30 de milioane de lei, bani care vor 
merge atât în expansiune, remodelări, cât și în spațiile de 
depozitare – luna următoare extindem depozitul cu 50%. 

Până în 2020, care a fost un an atipic, dm 
drogerie markt a raportat anual creșteri de 
peste 10% pe piața locală. Este fezabil un avans 
double digit pentru 2021? 
Cu siguranță ne așteptăm la rezultate mai bune decât în 
2020. Atât timp cât reușim să ne păstrăm atractivitatea 
și investim în zonele în care am văzut că putem aduce 
îmbunătățiri, suntem optimiști în ceea ce privește evolu-
ția financiară, dar și în viitorul segmentului de drogherie 
în România. Dar ca să răspund la întrebare, ne așteptăm 
la o creștere double digit, undeva aproape de 20%. 

Care sunt pilonii pe care vă bazați creșterea, 
dincolo de cel al expansiunii? 
Într-adevăr, matematic vorbind, avem pe de-o parte ex-
pansiunea, iar de partea cealaltă avem un coș de cum-
părături care s-a majorat și atât timp cât reușim să ne 
creștem atractivitatea, cu siguranță vom reuși să atra-
gem și clienți noi. Avem în rețea magazine care au deja 
peste 10 ani și atunci încercăm să le modernizăm atât 
din punctul de vedere al spațiului și al designului, cât și 
la nivel de categorii. Alimentele sunt în focusul nostru în 
perioada următoare. Vrem să dezvoltăm categoria astfel 
încât clienții să găsească în magazinele noastre sorti-
mente sănătoase, care nu sunt disponibile peste tot. 

Ce pondere au în prezent alimentele în total 
vânzări și unde v-ați propus să ajungeți cu 
această categorie? 

În total vânzări ponderea este încă mică. Dacă vorbim 
despre alimente și farma, ajungem undeva la 15%. Însă 
scopul nostru nu este să majorăm ponderea lor în total 
vânzări, ci să creștem atractivitatea magazinelor pentru 
că e important ca atunci când cumpărătorii vin pentru 
un detergent sau cosmetice, să găsească și produsele 
alimentare pe care le caută. În plus, în fiecare catego-
rie avem listate și produse locale și cred că acest lucru 
reprezintă un atu în contextul în care există cerere din 
piață. Tot la capitolul sortimentație, aș vrea să punctez 
faptul că pe segmentul de private label am încercat 
să aducem tot ce este disponibil în grup și să nu mai 
punem bariere. Credem în puterea brandurilor proprii ca 
element de diferențiere și ne-am concentrat anul trecut 
să intensificăm comunicarea pe aceste produse, ceea ce 
s-a reflectat în cifre. În total vânzări, mărcile proprii re-
prezintă peste 30% ca și volume, iar ponderea a crescut 
în ultima perioadă față de anul trecut.

Cum vedeți piața de retail în perioada imediat 
următoare și ce oportunități se întrevăd  
la orizont? 
Odată cu pandemia, cumpărătorii s-au orientat către one 
stop shop și cred că acest comportament nu va dispărea 
în perioada următoare, chiar dacă vom ieși din starea 
de alertă. Cele 7-8 luni de restricții și-au lăsat amprenta 
asupra comportamentului de cumpărare, așa că orienta-
rea către o singură locație de achiziție, dar și online-ul, 
își vor păstra importanța. Noi nu avem un competitor 
direct și acest lucru nu este neapărat un lucru bun. 
Suntem însă optimiști și mergem înainte cu planurile 
de dezvoltare a lanțului de magazine, chiar dacă, istoric 
vorbind, orice criză de genul acesta a fost urmată de o 
recesiune. Poate nu o să reușim să creștem pe magazi-
nele existente cât sperăm, dar vom avansa prin extinde-
rea rețelei și astfel câștigăm desigur pe termen lung.

Dacă vă gândiți la câteva cuvinte pentru a 
descrie anul 2021, care ar fi acestea?
Va fi un an dificil, cu provocări, dar și cu potențial. Dacă 
vom finaliza proiectele pe care ni le-am propus, avem 
toate șansele să tranformăm 2021 într-un an câștigă-
tor. Însă rămâne dificil pentru că nu avem un punct de 
reper. La ce ne raportăm de fapt? La rezultatele din 2020 
sau ignorăm experiența anului trecut și ne raportăm la 
2019? Toată lumea caută soluții câștigătoare, însă e un 
an în care nu știi la ce să te aștepți. De altfel, și dacă ne 
uităm la ce se întâmplă în celelalte piețe, în România 
măsurile se relaxează, în timp ce Europa este închisă. 

Pentru că ați menționat situația externă, unde 
se poziționează România prin comparație cu 
celelalte piețe în care activați?
Văzut de sus, în anul anterior pot spune că, în medie, re-
zultatele au fost similare. Dacă ne raportăm la evoluțiile 
lunare, în ianuarie România a înregistrat o performanță 
mai bună decât Austria, de exemplu.ç

În ceea ce privește businessul nostru, 
suntem foarte optimiști pentru că am 
învățat din fiecare situație cu care ne-
am confruntat anul trecut. Am văzut că 
proximitatea e importantă și vrem să 
facem pași mai agresivi spre dezvoltare. 
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Un concept adaptat zonei

Familia Nica a deschis primul magazin La Cocoș în urmă 
cu șase ani, la Ploiești, iar recent a intrat pe piața de 
retail din Capitală. Planurile fuseseră trasate înainte de 
debutul pandemiei: „Noi eram pregătiți să ne extindem, 
ne trebuia doar locul potrivit. Am considerat că avem un 
concept potrivit pentru clienții din această zonă, cu un 
preț potrivit. Am închiriat spațiul în august anul trecut, 
și trei luni mai târziu am deschis magazinul. Lucrurile 
s-au mișcat foarte repede”, a declarat Florin Cislariu, 
Directorul La Cocoș.
În prezent, supermaketul are o suprafață de vânzare 
de 5.000 de metri pătrați, fiind deschis în fosta locație 
Carrefour, deși suprafața totală închiriată este de 
15.000 de metri pătrați. Astfel, anul acesta suprafața 

Piața de retail din București, deși extrem de competitivă, este și una foarte ofertantă. 
Acesta este motivul pentru care un brand cunoscut deja în Ploiești, La Cocoș, a decis 
să își înceapă expansiunea printr-un magazin deschis în cartierul Vitan din Capitală, o 
investiție care s-a ridicat la peste patru milioane de euro. De Bogdan Angheluță.

Sunt deja ani buni de când putem să numărăm 
pe degete jucătorii locali care au rezistat me-
diului puternic concurențial din piața de retail 
bucureșteană. Și chiar dacă mulți retaileri 
independenți acuză poziția dominantă a rețe-

lei Mega Image, deținută de Ahold Delhaize, acest lucru 
nu a reprezentat o piedică pentru familia Nica, cea care 
se află în spatele brandului La Cocoș. Primul magazin 
din Capitală a fost inaugurat în luna noiembrie pe locul 
ocupat anterior de Carrefour Vitantis și beneficiază de 
experiența unui om cu o activitate de peste 15 ani în 
retail. Înainte de a accepta provocarea La Cocoș, Florin 
Cislariu a fost Director Operațional al Supeco, concept 
pe care l-a ridicat practic de la zero, fiind printre primii 
angajați și supervizând deschiderea a peste 25  
de magazine. 

La Cocoș, noul rival al 
jucătorilor de pe piața de 
retail din București
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amenajată va fi extinsă până la 13.000 de metri pătrați 
pentru a include și galeriile comerciale din jur, restul 
spațiului fiind destinat depozitării. Investiția în super-
marketul La Cocoș din București s-a ridicat la peste pa-
tru milioane de euro, iar extinderea va implica costuri 
suplimentare de aproximativ un milion de euro.

Prețurile mici, elementul de diferențiere

Deși piața de retail bucureșteană este una puternic 
competitivă și dominată de jucătorii internaționali, La 
Cocoș are ca element diferențiator prețurile mici. Marjele 
mici aplicate produselor, de 8-10%, au permis oferirea 
unor prețuri sub media pieței, potrivit managerului. „Noi 
cunoaștem foarte bine clienții și știm ce marfă trebuie 
să aducem. Dacă vă uitați în magazin, majoritatea artico-
lelor sunt vârful de gamă din fiecare categorie, încercăm 
să nu vindem produsele care nu sunt căutate de clienți. 
Implementările sunt în principal la nivel de paleți, iar 
asta facilitează luarea deciziei pentru clienți. Este un 
magazin aerisit, vrem să oferim un confort clienților, să 
fie culoarele largi, să aibă pe unde să circule.”
Oferta magazinului include aproximativ 9.000 de articole 
din categoriile food și non-food. Există chiar și câteva 
produse marcă proprie La Cocoș, în zone precum hârtie 
și produse din hârtie sau alune. Supermarketul nu are 
o vitrină asistată, dar are o zonă de produse proaspete 
care a fost inaugurată în luna februarie. La Cocoș are 
150 de angajați și 15 de case de marcat, fără a exista 

însă zonă de self check-out. Mai exact, în cadrul unită-
ții lucrează 60 de casiere, 70 de lucrători comerciali și 
20 de agenți de securitate. Nu există încă programe de 
fidelizare a clienților, dar Florin Cislariu nu exclude o 
astfel de variantă pe viitor.
Pe de altă parte, sunt multe articole care nu se află încă 
în oferta La Cocoș, acesta fiind unul dintre motivele 
pentru care se vizează extinderea suprafeței de vânzare. 
„Știm deja de la Ploiești că există produse cerute de 
clienți pe care nu le putem aduce din cauza lipsei de 
spațiu”, spune reprezentantul retailerului. Planurile se 
referă în special la sortimentația din zona de non-food.

Estimări rezervate pentru 2021

Prețul, sortimentația și ușurința de cumpărare sunt 
elementele care diferențiază La Cocoș de alte supermar-
keturi de pe piața locală. „Nu avem foarte mulți diferen-
țiatori, dar important este că ne facem bine treaba acolo 
unde contează, la lucrurile simple: expunerea mărfii, 
sortimentația, relația pe care o avem cu clienții”, punc-
tează Florin Cislariu.
Fiind un nume nou pe piața de retail din București, 
compania a apelat la distribuirea unui număr de 300.000 
de pliante înainte de lansare, în sectoarele 3 și 4 ale 
Capitalei, pentru promovare. În același timp s-au derulat 
și campanii la radio și pe rețelele de socializare. Florin 
Cislariu povestește că la magazinul din Ploiești nu a fost 
niciodată nevoie de marketing și oferă ca exemplu o 
campanie difuzată la radio, oprită după doar câteva zile 
pentru că numărul de clienți era prea mare.
Pandemia și restricțiile generate de aceasta nu au ridi-
cat probleme foarte mari, după cum observă el. 
„Noi am fost tot timpul bine aprovizionați, chiar și în 
perioada de lockdown am avut disponibile produsele 
esențiale la magazinul din Ploiești. Avem relații foarte 
bune cu furnizorii, iar aceștia au asigurat marfa.” Și 
magazinul din București e construit în jurul unui concept 
gândit astfel încât să fie flexibil cu costurile, spune 
managerul. „O parte din marfă se livrează de la Ploiești, 
de la centrul de distribuție de acolo, dar sunt și foarte 
mulți furnizori direcți care livrează aici.” ç 
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O extensie firească a unui business 
de 5,5 milioane de euro
Cu 1.500 de etichete în portofoliu, 
INdiVINO este magazinul 
specializat cu cea mai generoasă 
selecție de vinuri din București, 
la care se adaugă un sortiment 
de băuturi alcoolice fine. 
Inaugurat în octombrie 2020 de 
către Lorand și Zsuzsanna 
Szarvadi, proprietarii Balvanyos 
Resort din județul Covasna și ai 
restaurantului Gastrolab din 
București, INdiVINO completează 
perfect afacerile existente și 
viitoare ale familiei.  
De Fulvia Meiroșu.

INdiVINO este amplasat într-o 
zonă rezidențială din nordul 
Capitalei, unde familia Szarvadi 
deținea un imobil propriu. 
Acesta fusese închiriat către 

Mega Image, iar când retailerul i-a 
anunțat că dorește un spațiu mai mic, 
antreprenorul a decis să lanseze aici 
o linie de business complementară cu 
afacerile pe care le avea deja. Așa a 
luat naștere INdiVINO, cu mențiunea 
că inițial conceptul era foarte inter-
activ și includea un mic bistro dedicat 
degustărilor de vin și de produse, iar 
clienții care intrau în magazin ar fi 
avut posibilitatea să încerce în fieca-
re zi, din partea casei, un vin anume.  
Chiar dacă planul inițial a luat o nouă 
turnură, proprietarul iNdiVINO spune 
că deschiderea magazinului a repre-
zentat un pas natural. „Ne ocupam 
deja de importuri și distribuția de vi-
nuri, atât pentru locațiile noastre, dar 
și pentru alți parteneri din HoReCa. 
Aproximativ jumătate din ceea ce 
importăm comercializăm în cele 

patru restaurante pe care le avem, iar 
restul distribuim către circa 100 de 
parteneri din Harghita și Covasna. De 
asemenea, lucrăm direct cu toți marii 
producători de vinuri din România”, 
detaliază antreprenorul. 

Pandemia nu a oprit planurile 
de dezvoltare

Incursiunea în business a lui Lorand 
Szarvadi a început în urmă cu mulți 
ani, cu lanțul de magazine Domo, 
dedicat zonei IT și electrocasnice. 
Experiența sa de business și retail s-a 
îmbogățit odată cu intrarea în indus-
tria ospitalității, familia Szarvadi 
fiind din 2007 proprietara hotelului 
Balvanyos Resort. Omul de afaceri 
a început să se implice în manage-
mentul acestuia în 2012, demarând 
multiple investiții. În 2019 a urmat o 
nouă etapă în dezvoltarea afacerilor 
sale, și anume achiziția unui restau-
rant în centrul Capitalei, relansat sub 
numele Gastrolab. 
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Deschiderea INdiVINO era programată 
pentru vara anului trecut, iar amena-
jarea a început încă din luna martie. 
Pandemia a încetinit, dar nu a reușit 
să oprească planurile ambițioase ale 
lui Lorand Szarvadi. Acesta a investit 
peste 50.000 de euro în magazinul ce 
se întinde pe 180 mp și are opt anga-
jați. De asemenea, în spatele magazi-
nului se află un depozit de vinuri, iar 
la etaj un magazin destinat comer-
cializării de mobilier pentru HoReCa, 
toate aparținând omului de afaceri. 
Pentru primul an de funcționare al 
INdiVINO, el estimează o cifră de afa-
ceri de 700.000 de euro și speră ca în 
2022 să ajungă la un milion de euro, 
venituri pe care le planificase inițial 
pentru acest an.
„Avem în plan și alte magazine, și 
am fost contactați de dezvoltatori 
imobiliari în acest sens, dar nu vom 
face acest pas imediat. Ne dorim să 
stabilizăm acest magazin și să ajun-
gem la un sortiment final, deoarece 
mai avem nevoie de 2.000 - 3.000 
de articole. Pe vinuri suntem foarte 
aproape de cât se poate expune în 
magazin, așadar extinderea portofo-
liului va fi pe zona de băcănie: pro-
duse premium din import și produse 
locale de la producători mici”, afirmă 
omul de afaceri. 

Pe rafturile magazinului clienții au 
la dispoziție o gamă largă de pro-
duse fabricate în România, precum 
pâine cu cartofi bătută de coajă din 
Covasna, brânzeturi, mezeluri și carne 
fără conservanți, dulciuri artizana-
le și multe alte bunătăți. Amprenta 
producătorilor locali este evidentă 
și în designul magazinului, care este 
decorat cu abajururi din răchită 
lucrate manual în Covasna, precum și 
mobilier realizat la comandă tot  
în România.
Cele mai căutate produse sunt pâi-
nea cu cartofi adusă din Secuime, 
jumările și produsele semiprepa-
rate din carne sub brandul Petry. 
Prețurile sunt similare cu cele întâl-
nite la băcăniile din Transilvania: o 
pâine cu cartofi de 500 grame costă 
4 lei, o pâine de 800 grame costă 
7 lei, iar o porție de 240 grame de 
jumări costă 20 de lei. 

Cele mai căutate vinuri provin 
din Franța și Italia

În ceea ce privește delicatesele, în 
fiecare joi sosesc la magazin stridii, 
caviar și fructe de mare proaspete din 
Franța, la care se adugă jamon din 
Spania. „Există cerere pentru produse 
sofisticate”, susține antreprenorul, 
detaliind că decembrie a fost luna cu 
cele mai mari vânzări de la deschi-
dere și până în prezent, iar printre 
achizițiile de top se numără și vinuri 
cu prețul de 1.000 de euro per sticlă.
Cu toate acestea, cel mai bine vându-
te vinuri se încadrează în segmentul 
100-150 lei per sticlă, iar majoritatea 
clienților care intră în magazin sunt 
consumatori cunoscători, care știu 
exact ce vor și caută anumite etiche-
te. În acest context, circa 60% din 
vânzările de vin sunt reprezentate 
de sticle din Italia și Franța, cele mai 
cunoscute regiuni viticole ale Europei. 
Asta nu înseamnă că sortimentația 
s-a limitat la aceste țări, selecția de 
vinuri incluzând etichete din cele mai 
îndepărtate locuri ale lumii, pre-
cum Chile, Argentina, SUA, dar și din 
Republica Moldova, Ungaria, Spania, 
Portugalia etc.
„În medie avem cam 100-120 de 
bonuri pe zi, iar valoarea medie a 

bonului depășește 100 de lei, peste 
așteptările noastre. Avem și bonuri 
de peste 500 de lei. Însă din cauza 
restricțiilor, deocamdată nu intră 
suficienți clienți în magazin”, expli-
că antreprenorul, precizând că din 
ianuarie a lansat și magazinul online 
cu același nume. De altfel, în opinia 
sa, principalele provocări pe care le-a 
întâmpinat în businessul INdiVINO au 
fost restricțiile impuse de pandemie, 
care l-au obligat să modifice concep-
tul magazinului, bazat pe interacțiu-
nea cu clienții. La polul opus, recu-
noaște că i-a venit ușor să lanseze 
businessul, ținând cont că lucra deja 
cu majoritatea furnizorilor, aceștia 
fiind partenerii săi și pe afacerile  
din HoReCa. 
„Dorim să avem un business complex 
de ospitalitate și suntem deschiși să 
începem și să încercăm proiecte în 
industrie sau conexe”, așa se rezumă 
în prezent filosofia de business a lui 
Lorand Szarvadi. Pe această linie se 
înscrie deschiderea în luna februarie 
în București a unui nou restaurant, 
Fork, axat pe fine dining. Evident, o 
parte dintre furnizorii de delicatese și 
de vinuri ai magazinului se vor regăsi 
pe lista de furnizori ai acestui restau-
rant. O experiență plăcută în magazin 
îi va determina pe clienți să testeze și 
restaurantele, la fel și invers. ç
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Act For 
Good, 
programul 
care face 
ca fiecare 
gest de 
bunătate 
să conteze
NARCIS HORHOIANU, 
Director de Marketing 
Carrefour România

Lansat la finalul lunii ianuarie, programul Act For Good dă o 
nouă definiție programelor de loialitate existente în piața locală de 
retail. Dezvoltat de echipa Carrefour România, Act For Good este 
un conector între cumpărături, responsabilitate socială, susținerea 
comunității și experiențe personale, elemente care îi conferă unicitate. 
Mai multe detalii despre ce a stat la baza dezvoltării Act For Good, 
dar și cu ce beneficii vine programul, aflăm de la Narcis Horhoianu, 
Director de Marketing Carrefour România.
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personalizate. Concret, acest lucru se 
traduce prin extra reduceri și puncte de 
loialitate la ofertele săptămânale dispo-
nibile în aplicație și semnalizate la raft, 
adițional, fiecare zi vine cu reduceri 
speciale între 20% și 50% la game și 
produse selectate. În plus, avem produ-
se premium exclusive pentru membrii 
programului, deblocare de vouchere 
speciale pentru reduceri exclusive Act 
For Good, vouchere cu care accesea-
ză produse sau servicii. De exemplu, 
punctele acumulate pot fi utilizate 
pentru a putea participa la experiențe 
dedicate din aplicație – evenimente, 
degustări, etc. 
De partea cealaltă, avem binele în 
numele comunității, care se manifestă 
prin posibilitatea de a dona punctele 
acumulate către unul dintre ONG-
urile pe care le sprijinim, susținerea 
producătorilor locali prin promoții și 
răsplătirea cumpărăturilor pe acest 
segment și oferirea de reduceri pentru 
produsele bio, eco și sănătoase ce 
contribuie la binele celor din jur, dar și 
al mediului în egală măsură. 

Personalizarea este un element tot 
mai important în relația cu shoppe-
rul. Cum răspunde Carrefour la 
această nevoie a cumpărătorilor?
Pentru noi, personalizarea e cheia 
relației noastre cu consumatorul. 
Carrefour oferă astăzi pe piața din 
România un univers de formate inter-
conectate, pe care îl numim omnicana-
litate, și pe care l-am conceput special 
pentru ca experiența de cumpărături 
la Carrefour să fie unică. Clienții noștri 
vor să cumpere fără să piardă timp, 
fără efort și fără să piardă bani. Așa că 
am pus nevoile lor în centrul strategiei 
de dezvoltare și ne-am gândit cum 
putem răspunde, prin fiecare format 
în parte, nevoilor lor. Filosofia noastră 
a fost să convertim feedbackul primit 
de la clienți în opțiuni de shopping. 
Împreună cu ei am testat și rafinat 
ideea programului Act For Good. 

Cum ați descrie programul Act for 
Good? Vorbim despre un program 
de loializare clasic?
Act For Good este o platformă prin 
care cumpărătorii noștri primesc, la 
fiecare sesiune de shopping, puncte 
prin care pot alege să facă fapte bune, 
dar care le oferă și beneficii individu-
ale, precum reduceri sau vouchere. 
Act For Good este o platformă de 
interacțiune cu clienții, integrată în 
aplicația Carrefour, care devine practic 
un hub unic pe piața locală de retail. 
Niciun alt jucător nu deține un astfel 
de hub care integrează atât de multe 
elemente. În cazul nostru, vorbim 
despre cumpărături, responsabilitate 
socială, susținerea comunității și expe-
riențe personale. Act For Good este un 
conector între toate aceste acțiuni și 
pot să afirm cu tărie că este mai mult 
decât un program clasic de loialita-
te. Dincolo de beneficiile personale, 
conectează acțiunile pe care cumpă-
rătorii le fac în favoarea binelui. E un 
program în care facem ca fiecare gest 
mic de bunătate să conteze. 

Proiectul vine ca o continuare a 
programului Act For Food? 
Act For Food are la bază faptul că vrem 
să facem mâncarea de calitate accesibilă 
tuturor consumatorilor, iar Act for Good 
este parte integrată din această filosofie. 

Prin Act For Good ducem mai departe 
viziunea și demersurile Carrefour de 
a susține comunitățile și producătorii 
locali, de a acționa în favoarea unei 
alimentații și a unei vieți mai bune, 
demersuri creionate și prin alte pro-
grame originale precum „Deschidem 
Vinul Românesc”, „Creștem România 
Bio”, „Filiera Calității” și „Punem Preț 
pe Plastic”. 
Este, deci, o inițiativă complementară 
celorlalte programe Carrefour, prin 
care ne parteneriem cu clienții noștri 
în actul de a face bine, perpetuăm 
comportamente pozitive în societate și 
asociem shoppingul de zi cu zi, cu ges-
turi responsabile față de comunitate.

De ce lansați acest program acum? 
Sunt schimbări din comportamen-
tul de cumpărare al românilor care 
au dus la dezvoltarea Act For Good?
Anul 2020 ne-a arătat cum consuma-
torii se mișcă fluid între cumpărătu-
rile online, magazine brick & mortar, 
aplicații și social media, pentru a-și 
gestiona sesiunile de shopping. 
În același timp, oamenii au devenit mai 
atenți la propriile finanțe și își cheltu-
iesc banii mai atent, motiv pentru care 
și modelul de tip discount a fost atât de 
popular în pandemie. Dar sunt atenți și 
la nevoile celor din jur, vor să facă bine 
și să le fie ușor să facă asta. Mulți din-
tre ei au dezvoltat acest comportament 
de „protejare” a produselor și mărcilor 
locale care s-au dovedit relevante în 
contextul de lockdown. Mai mult, cli-
enții așteaptă super-calitate în fiecare 
zi și super-proximitate în online. 
Iată un context comportamental destul 
de divers care face ca platforma Act 
For Good să fie acest agregator de 
shopping, discounts, experiențe 
și implicare în comunitate. 
Este un proiect în care am 
investit timp și resurse pentru 
a înțelege nevoile clientului, iar 
contextul anului trecut justifică 
și mai mult această investiție. 

Care sunt principalele beneficii 
ale programului Act For Good? 
Act For Good vine cu duble bene-
ficii, atât individuale, cât și pentru 
comunitate. Clienții au parte 
de reduceri, oferte și experiențe 

„Este un proiect 
în care am investit 
timp și resurse 
pentru a înțelege 
nevoile clientului, 
iar contextul anului 
trecut justifică și 
mai mult această 
investiție.”
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fost un driver destul de important în 
pandemie și ne uităm aici inclusiv la 
modelul nostru propriu de discount, 
magazinele Supeco, dar și la faptul că 
hipermarketul și, mai nou, o serie de 
supermarketuri selectate, sunt niște 
destinații de discount, tocmai pentru a 
nu neglija nicio categorie de cumpără-
tori. Însă unii dintre aceștia pot folosi 
în plus aplicația Act for Good, pe când 
alții se pot bucura de ofertele care sunt 
prezente în magazin în fiecare zi. 

Dacă vă gândiți la clienți fideli 
versus clienți ocazionali, cum se 
prezintă situația? A schimbat pan-
demia ponderea clienților fideli? 
Faptul că noi suntem astăzi un brand 
full service iar clientul poate să cum-
pere de unde vrea, când vrea, din mai 
multe formate Carrefour, ne-a ajutat și 
a fost un factor determinant pentru ca 
noi să nu pierdem clienți în pandemie, 
ci ei să se mute acolo unde le era mai 
convenabil și să adopte modul de shop-
ping cel mai sigur și simplu pentru ei. 
Așadar, dacă ne uităm la fidelizare, ne 
uităm la acest model unic în piață de 
omnicanalitate în care oamenii pot să 
se miște cu ușurință între magazinele 
fizice și aplicații de shopping online. 
După care ne-am uitat la raportul 
calitate preț, acel value for money pe 
care noi îl prețuim foarte mult, tot din 
unghiul acesta de fidelizare a clienților 
pentru că este important să asigurăm 
oamenii că fiecare leu pe care ei îl 
cheltuiesc la Carrefour este pentru 
un preț foarte bun. Toate acestea sunt 
parte dintre acțiunile prin care noi în-
cercăm să ne fidelizăm clienții și care 
se integrează foarte bine în întreaga 
filosofie „For Good”. ç

Prin ce se diferențiază Act For Good 
de celelalte programe de loializare 
existente în piață? 
Principala formă de diferențiere vine 
din binele social. Aceasta este diferen-
ța fundamentală și, când am lucrat la 
Act For Good, scopul a fost să dezvol-
tăm mai mult decât un program de 
loialitate per se. Ne dorim să trans-
formăm un comportament într-un 
reflex. Vrem să perpetuăm acele bune 
obiceiuri de a face bine și să facilităm 
accesul cumpărătorilor la a face bine. 
Și asta e unic pe piață. 
În plus, avem și componenta de 
experiențe care duce cumpărătorul 
spre universul Carrefour. Degustările 
sunt un exemplu în acest sens și 
strategia este de a le conecta cu pro-
gramele noastre strategice, precum 
„Deschidem Vinul Românesc”. Da, e 
obligatoriu să fim în zona de oferte, 
însă personalizarea nu se rezumă doar 
la oferte. Cum faci ca shopperul să 
fie satisfăcut de tine și de ideea de a-i 
fi bine lui, dar și celor din jurul lui? 
Aceasta este o întrebare la care am 
vrut să răspundem prin Act For Good 
și, de aici, mixul de discounturi și 
oferte, de experiențe personale sau ac-
ces la cauze pe care să le poți susține. 

Ce ONG-uri susțineți prin progra-
mul Act For Good?
Cele patru ONG-uri prezente astăzi 
în Act For Good sunt Crucea Roșie 
Română, Hospice Casa Speranței, Ana 
și Copiii și Salvați Copiii România. 
Sunt unele dintre organizațiile în care 

noi am investit încredere și resurse de 
foarte mulți ani, însă lista aceasta este 
una dinamică, în care vom integra cau-
ze diverse, importante pentru comuni-
tate și pentru clienții noștri, totodată. 
Ceea ce ne bucură extrem de mult este 
faptul că feedback-ul clienților este 
unul foarte bun și zilnic sunt donate 
puncte în favoarea acestor ONG-uri. 

Ce segment de clienți targetează 
în principal Act For Good și cum 
încercați să fidelizați acel segment  
de cumpărători care nu caută  
soluții digitale?
Act for Good se adresează tuturor 
consumatorilor care își doresc ca, pe 
lângă ofertele și experiențele personale 
speciale pe care le pot obține prin apli-
cație, să și poată susține cauze sociale. 
Iar aplicația Carrefour este elementul 
central care devine un hub pentru toate 
faptele bune pe care oamenii le pot 
face împreună cu Carrefour. Deoarece 
credem că „a face bine” ar trebui să fie 

parte integrantă din viețile oa-
menilor de zi cu zi – la fel cum 
sunt și cumpărăturile zilnice. 
Cât despre cumpărătorii care 
nu optează neapărat pentru 
soluții digitale când își fac cum-
părăturile, aceștia nu ratează 
ofertele noastre. Noi suntem un 
retailer modern și inovator și ne 
dorim ca serviciile noastre să 
fie în aceeași direcție. În același 
timp, nu aș vrea să scăpăm din 
vedere politica de discounturi 
Carrefour, care este una destul 
de importantă și care astăzi 
este potențată de platforma Act 
For Good, dar nu limitată la ea. 
Adică discountul în general a 

„Când am lucrat la Act 
For Good, scopul a fost 
să dezvoltăm mai mult 
decât un program de 
loialitate per se. Ne 
dorim să transformăm un 
comportament într-un 
reflex. Vrem să perpetuăm 
acele bune obiceiuri de 
a face bine și să facilităm 
accesul cumpărătorilor la 
a face bine.”

Advertorial
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Grand Marché Vrac, piața 2.0  
a retailului francez 

Grija pentru mediul înconjurător și dorința de a susține tot mai mult producătorii locali 
fac casă bună în noul concept de magazin dezvoltat de retailerul francez Day by Day. Pe 
o suprafață de trei sute de metri pătrați, Grand Marché Vrac recreează „o piață de la sat 
modernizată”, unde cantitățile vândute sunt dictate de client și nu de producător. 
Conceptul reprezintă un test și, în funcție de succesul înregistrat, va fi extins la scară 
largă. De Simona Popa.

Pentru consumatorii francezi, Day by Day 
reprezenta imaginea buticurilor amplasate 
în zonele centrale, unde produsele se vând 
vrac, dar și a conceptelor shop-in-shop 
dezvoltate în hypermarketurile cora. La 

finalul anului trecut însă, după o perioadă dificilă sub 
greutatea pandemiei de COVID-19, compania a făcut 
pasul spre un nou concept: Grand Marché Vrac. Este 
locul în care retailerul face echipă cu producătorii 
locali și aduce toate produsele necesare traiului zilnic 
sub același acoperiș, dar în care se păstrează neschim-
bat și modul de vânzare deja consacrat în rețeaua Day 
by Day – vânzarea vrac. „Este un ecosistem comercial 
dual. Dacă rămânem concentrați asupra centrelor 
urbane, ratăm să ne adresăm către două treimi dintre 
francezi”, spune Didier Onraita, Președintele și Co-fon-
datorul Day by Day. Drept urmare, magazinul con-
cept are trei sute de metri pătrați și se află în zona 
comercială Rennes Saint-Grégoire, în apropierea unui 
hyper market E.Leclerc și a unui Chronodrive. Însă 
competiția nu este o problemă. Grand Marché Vrac 
mizează pe apetitul de consum al francezilor atenți la 
proveniența și sustenabilitatea produselor și pentru a 
veni în întâmpinarea acestora cu o oferă completă, a 
fost nevoie de doi ani de planificare și de o investiție 
totală de 400.000 de euro.

Local, fresh și vrac

Încă din parcarea magazinului, de la primul contact 
vizual cu locația, înțelegi că misiunea Grand Marché Vrac 
a fost construită în jurul a trei principii care stau scrise 
pe fațadă: local, fresh și vrac. Drept urmare, nu este de 
mirare că primul lucru pe care consumatorii îl remarcă 
la intrarea în magazin este zona dedicată fructelor și le-
gumelor, o zonă încadrată la stânga de producătorul de 
lactate și la dreapta de măcelărie. Aici intervine prac-
tic și noutatea adusă de cei de la Day by Day în cadrul 

Retail
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conceptului Grand Marché Vrac. Parteneriatul dintre 
retailer și producătorii locali se bazează pe „principii si-
milare”, spun fondatorii, cum ar fi consumul responsabil, 
prioritatea acordată producției franceze, lanț scurt de 
aprovizionare și, nu în ultimul rând, grija pentru mediul 
înconjurător care se traduce prin folosirea ambalajelor 
reutilizabile ori complet degradabile. 
În termeni financiari, parteneriatul funcționează în 
baza unor concesiuni, drept urmare, nume cunoscute 
precum Le Rheu Maraîchers, Chez Fanch și Le Coin du 
Goût își administrează singuri zona de vânzare, sub 
forma unor standuri tradiționale, și plătesc un impozit 
specific pe venit.
Chez Fanch operează spațiul dedicat lactatelor, în timp 
ce Le Coin du Goût acoperă segmentul de măcelărie cu 
cărnuri aduse din regiunea Rennes.
Zona de legume și fructe stă sub marca Le Rheu 
Maraîchers și reprezintă practic punctul central al 
conceptului Grand Marché Vrac. În spatele acesteia se 
regăsește cornerul specific rețelei Day by Day, adică 
zona dedicată produselor vrac. Aceasta ocupă 68 de 
metri pătrați și tocmai pentru că se află în plan secun-
dar îi face pe unii dintre specialiștii de retail din piața 
franceză să spună că este chiar „un spațiu discret”, 
chiar dacă oferă 750 de produse unice, de la alimente și 
băuturi, la cosmetice, articole pentru curățenie și cele 
dedicate animalelor de companie. Aproximativ un sfert 
din oferta prezentă în zona vracurilor este reprezentat 
de produse organice.
„Produsul trebuie readus în centrul discuției și trebuie 
să ne bazăm pe cunoștințele artizanale. Aici toate 
produsele sunt vândute în cantitățile cerute de client și, 
mai mult, sunt puse în ambalajele acestuia”, explică fon-
datorul Day by Day. Potrivit lui, eliminarea ambalajelor 
de unică folosință reprezintă o prioritate, de aceea cei 
care calcă pragul Grand Marché Vrac sunt rugați să aibă 
propriile ambalaje, fie că este vorba despre borcane, 
pungi, plase din pânză ori cutii. De astfel, acestea sunt 
și singurele ambalaje pe care consumatorii le pot achizi-
ționa din interiorul magazinului în cazul în care nu le au 
deja de acasă. Inclusiv hârtia folosită pentru ambalarea 
cărnii și a brânzeturilor este reciclabilă.
Toate cumpărăturile făcute, indiferent că sunt din zona 
vracurilor sau a lactatelor, spre exemplu, sunt încărcate 
pe un card care trebuie predat apoi la casa de marcat, 
o casă de altfel atipică dacă ar fi să judecăm după mo-
delul marilor magazine. Grand Marché Vrac are la casă 
și zona de brutărie și panificație, unde consumatorii 
găsesc de la clasica pâine și baghetele franțuzești, la 
croissante și alte specialități locale.
Însă „piața modernă” Grand Marché Vrac nu acordă 
atenție doar zonei de vânzare, ci și celei de socializare, 
chiar dacă planurile sunt încă în așteptare din cauza 
pandemiei. Zone dedicate discuțiilor și workshopurilor 
își vor face loc în cadrul Grand Marché Vrac, dar acest 
lucru va fi realizat abia după ce restricțiile privind răs-
pândirea noului tip de coronavirus vor fi ridicate. 

Primele estimări

Day by Day estimează că Grand Marché Vrac va bifa 
o cifră de afaceri de aproximativ două milioane de 
euro în al doilea an de funcționare, luând în calcul 
o valoare medie a coșului de cumpărături de 15 – 17 
euro, sumă similară cu media înregistrată în locați-
ile centrale ale rețelei. „Ne gândim că 20-25% din-
tre clienți vor veni să cumpere doar produse fresh”, 
susține Didier Onraita, Președintele și Co-fondatorul 
Day by Day. Așadar, cifrele se bazează pe performanța 
locațiilor Day by Day care au o suprafață medie de 53 
de metri pătrați și care realizează o cifră de afaceri de 
10.000 euro pe metru pătrat, asta însă după patru ani 
de funcționare. Cea mai performantă locație a rețelei 
Day by Day se află pe strada Rue des Batignolles din 
Paris unde, la o suprafață de doar 59 de metri pătrați, 
cifra de afaceri se ridică la 700.000 euro, potrivit in-
formațiilor citate de presa franceză.
Replicarea Grand Marché Vrac și în alte zone ale țării 
este serios luată în calcul, dar retailerul nu susține 
extinderea agresivă, din contră. Vorbește însă despre o 
nouă locație pe care ar urma să o deschidă anul acesta 
în Yvelines. Dar, până la un nou magazin de dimensiuni 
mari, există în planuri și un concept intermediar, de doar 
90 de metri pătrați, gândit pentru orașele mici, care ar 
avea doar zona dedicată produselor vrac și piața tradiți-
onală de legume și fructe. ç

Concept inovator
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Chiar dacă politica prețului scăzut pare 
să nu mai fie de ajuns pentru fidelizarea 
consumatorilor, nu înseamnă că detalii-
le legate de competitivitate trec pe plan 
secund, din contră. Cu ajutorul tehnologiei, 

strategiile de stabilire a prețului la raft pot fi opti-
mizate astfel încât să genereze inclusiv recomandări 
de vânzare, nu doar promoții la raft. Spre exemplu, 
necesitatea de a guverna politici de preț și de a le 

implementa prin analiza unor cantități foarte mari de 
date devine esențială în cazul unui retailer care are 
100.000 de produse și o prezență de câteva sute de 
magazine pentru care vrea să facă price management 
care să țină cont de condițiile de localizare geografică 
și, implicit, de competiție. În acest caz, provocarea 
este să produci un preț unic, personalizat pentru 
fiecare dintre aceste magazine, și devine o provocare 
de ordin tehnic.

Strategia de preț, dictată 
de tehnologie

Soluțiile inteligente de pricing (stabilirea strategiei de preț) sunt tot mai importante 
pentru retaileri, mai ales în condițiile în care industria trece printr-o perioadă plină de 
neprevăzut. Cât de importante sunt tehnologiile precum inteligența artificială sau machine 
learning și cum pot ajuta acestea la stabilirea unei strategii de preț care să asigure  
succesul? De Bogdan Angheluță.
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Tehnologii în retail

Inteligența artificială folosită pentru  
a determina cererea 

O provocare ce nu poate fi depășită însă cu tehnologi-
ile tradiționale este demand forecasting (prognozarea 
cererii). Marian Sîmpetru, Cofondatorul eSolutions, 
companie care activează în zona de software develop-
ment, spune că, pe baza istoricului de vânzare a unui 
produs sau pe baza unor informații legate de eveni-
mente care s-au întâmplat în perioada din trecut, poa-
te fi identificată cererea pentru respectivul produs pe 
o perioadă de 30 de zile în viitor. „Toată povestea asta 
este posibilă cu algoritmi de ultimă generație, există 
foarte multe preocupări de la marile companii. Noi am 
integrat într-un context foarte specific acest demand 
planning, am introdus și o interfață care să permită 
utilizatorului să facă propriile deducții, să poată să 
intervină asupra predicțiilor generate, și evident că 
aceste predicții sunt apoi folosite mai departe pentru 
o aprovizionare judicioasă. Este esențial să știi că ai 
putea să vinzi patru tone de roșii sau 40 de frigidere 
astfel încât să le ai pe stoc, pentru că altfel ai putea 
pierde oportunitatea”, spune acesta. O astfel de soluție 
poate calcula și rata de canibalizare, devenind astfel 
și un instrument de validare a alegerii produselor care 
pot intra într-o promoție. În prezent, compania lucrea-
ză la o soluție de price management bazată pe inteli-
gența artificială, soluție care va propune cel mai bun 
preț ținând cont de elasticitatea produsului, de istori-
cul său în timp, de vânzările pe care le-a avut în trecut. 
„În acest fel, reușim să facem sugestii de preț optim 
acolo unde se îndeplinește obiectivul clientului, care 
poate să fie diferit de la departament la departament”, 
completează cofondatorul companiei eSolutions.
Toți algoritmii de inteligență artificială sunt „împrumu-
tați” în zona de price management, dar și către soluțiile 
care generează recomandări de vânzare. O altă per-
spectivă este cea a clientului: în cazul în care acesta 
deține un card de cumpărături, se poate realiza mar-
keting personalizat, se pot crea oferte personalizate sau 
recomandări de vânzare. În cazul magazinelor online, pe 
baza istoricului de cumpărături se pot face recoman-
dări eficiente consumatorului direct. „Evident, aceasta 
nu este neapărat o noutate în industrie, o face Amazon 
de mulți ani, dar este o noutate pe piața românească”, 
explică Marian Sîmpetru.
Acesta subliniază și faptul că în zona de demand fore-
casting este esențial volumul de informații deținut, ne-
fiind neapărat relevant cardul de cumpărături care ar 
putea identifica un anumit traseu. Obiceiul de cumpă-
rare este studiat prin prisma bonului, în cele mai multe 
situații existând un număr mult mai mare de persoane 
care nu au card de cumpărături sau nu îl folosesc. În 
schimb, asocierea de produse într-un singur coș de 
cumpărături este evidentă datorită bonului, aceasta 
fiind suficientă pentru a obține acele legături dintre 
produse, așa cum ar fi cea de complementaritate. „Este 

evident că un om care lucrează de mulți ani în retail, 
pe zona de aprovizionare, va dobândi cunoștințe rele-
vante, așa cum ar fi legătura dintre bere și biscuiți sau 
cârnații de bere. Ce nu poate face un om este să facă 
asocieri dincolo de legătura directă. Am descoperit 
legături între whisky și scutece, spre exemplu, dar în-
totdeauna cu ajutorul unui al treilea produs. Așa ceva 
e greu de făcut de către un om, și de multe ori sunt 
surprinzătoare descoperirile pe care algoritmii le fac, 
mai ales atunci când sunt produse din departamente 
diferite”, spune Marian Sîmpetru.

Datele, esențiale pentru a înțelege 
comportamentul viitor

Pentru a vorbi despre o predicție corectă, este nevoie 
de o anumită calitate a datelor și un volum reprezen-
tativ. Practic, spune cofondatorul eSolutions, din astfel 
de soluții rezultă o informație actualizată, calificată, 
dincolo de datele „pure” din care s-ar fi putut face 
o analiză simplă precum prețul mediu la categoria 
iaurt sau tendința competitorului de a avea mai multe 
produse din gama foarte ieftin în detrimentul celor de 
foarte bună calitate sau foarte scumpe. Lucrurile sunt 
folosite în mod diferit de retaileri, adaugă el. „Dacă mai 
mulți retaileri ar beneficia de aceeași informație, să 
spunem prețul la un anumit produs, concluzia și acțiu-
nea pe care le fac cu această informație sunt diferite. 
Nu toată lumea vizează să aibă cel mai mic preț, câteo-
dată se schimbă politica de promoții. Consecințele pot 
fi foarte variate, dar acțiunile pot fi luate doar dacă ai 
informația la dispoziție.”
Și, adaugă Sîmpetru, este evident că toți retailerii 
au un algoritm mai mult sau mai puțin performant 
de predicție a cererii, însă aproape întotdeauna sunt 
niște formule matematice de genul „dacă am vândut 
în săptămâna 40 de anul trecut 100 de bucăți de iaurt, 
putem să presupunem că în săptămâna 40 de anul 
acesta vom vinde la fel”. „Algoritmii pot fi ajutați cu 
tot felul de formule legate de istoricul recent, dar ce 
s-a întâmplat anul trecut a fost o schimbare fabuloasă 
a comportamentului consumatorului odată cu pan-
demia. A apărut predilecția către anumite produse, 
au apărut produse substitut care au fost favorizate și 
toate aceste lucruri au dat peste cap calculele și pre-
dicțiile algoritmilor tradiționali, pentru că nu puteau 
să învețe. Și este clar că ieșirea din pandemie o să 
creeze același gen de haos”, explică acesta. Executivul 
spune că a remarcat faptul că algoritmii care favo-
rizează trendul s-au ajustat foarte bine și au înțeles 
care este comportamentul consumatorului, făcând 
predicții cu o acuratețe mult mai mare. „E cumva 
firesc, pentru că au ajuns la o anumită maturitate; 
de acum 8-9 ani, când erau doar lucrări academice, a 
trecut suficient de mult timp, au fost implementați de 
giganții din industrie și este aproape imposibil să nu 
ajungi la rezultatele dorite.” ç
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Reașezare. Acesta este poate unul dintre 
cuvintele care definesc anul trecut, un an 
care a venit cu lecții importante pentru 
toți jucătorii din piața de business. Așa că 
această perioadă este favorabilă pentru 

fondurile de investiții și pentru companiile mari, care 
vor să își securizeze cota de piață sau să o majoreze prin 
achiziția unor branduri deja existente. În acest context, 
nu sunt excluse preluările micilor lanțuri locale de retail 
de către retaileri internaționali, iar aceste tranzacții pot 
apărea și pe zona de retail FMCG. Văzută din exterior 
și comparată cu alte industrii, aceasta a fost mai puțin 
afectată de pandemie, ceea ce a determinat antre-
prenori din diferite industrii să se reorienteze și să își 
diversifice portofoliul de afaceri, intrând pe zone noi. De 
exemplu, proprietarul agenției de turism Christian Tour, 

Cristian Pandel, a anunțat investiții considerabile în 
Yuga, un lanț de drogherii din care prima unitate a fost 
deschisă în decembrie 2020. La rândul său, Jidvei, unul 
dintre cei mai mari producători de vinuri, a intrat pe o 
nouă categorie, cea de lactate, achiziționând la sfârșitul 
anului trecut o mică fabrică de prelucrare a laptelui de 
la un producător din județul Alba. Și companiile multi-
naționale au adoptat această strategie de diversificare 
a portofoliului, pentru echilibrarea veniturilor. Astfel, 
Coca-Cola HBC România a lansat pe piața locală Costa 
Coffee, un brand de cafea cu o istorie de aproape 50 de 
ani, iar lansarea a fost definită de către oficialii com-
paniei drept o mișcare strategică. Nestlé România a 
mizat pe aceeași categorie, cea a cafelei, adăugându-și 
în portofoliu brandul de cafea Starbucks. De aseme-
nea, odată cu pandemia tot mai mulți consumatori au 

Confruntată cu o adevărată revoluție anul trecut, industria de retail a traversat mo-
dificări majore ale comportamentelor de consum, a descoperit universul online și a 
fost presată să adopte tool-uri digitale și să conecteze canalele de vânzare între ele. 
Toate aceste schimbări au determinat companiile să-și adapteze strategia de brand, 
astfel că întrebarea de 100 de puncte este în ce măsură vor rămâne prezente în piață 
trendurile apărute anul trecut. De Dochița Zenoveiov.

Trenduri ce vor defini industria 
de retail în 2021
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fost mai receptivi la „made in Romania” și și-au arătat 
suportul față de producția locală. Din punctul de vedere 
al mediului de business, pe piața locală ne așteptăm să 
vedem din ce în ce mai multe startup-uri care vor pro-
duce bunuri de larg consum și le vor livra către retaileri 
sau direct către consumatori, iar o mare parte din antre-
prenori vor proveni din rândurile multinaționalelor. 

„Go digital”, un trend cu costuri semnificative

O altă tendință vizibilă anul trecut și care va continua în 
2021 este diluarea graniței dintre businessurile online și 
cele offline. Dacă în 2020 pandemia a forțat majoritatea 
retailerilor tradiționali, inclusiv în România, să facă pa-
sul spre shopping online, am asistat și la acțiuni inverse. 
Amazon a început să deschidă magazine clasice, inaugu-
rând deja mai multe Amazon Fresh în SUA. Analiștii ame-
ricani estimează că liderul comerțului online ar putea 
ajunge la o rețea de 2.000 de magazine clasice în SUA, 
din care peste 700 vor fi magazine cu vânzare angro. 
De asemenea, compania operează deja 30 de magazine 
complet automatizate, sub brandul Amazon Go. 
Pe piața românească, singurul magazin complet au-
tomatizat, Grab&Go, a fost deschis în București doar 
pentru o scurtă perioadă de timp, apoi închis pe fondul 
restricțiilor, însă este foarte posibil să vedem în 2021 
inițiative similare. În ceea ce îi privește pe retailerii 
internaționali, aceștia au apăsat pedala accelerației în 
online și digital. Astfel, Carrefour a introdus pe piață 
primele magazine Market echipate exclusiv cu case 
100% Self Service. În aceste magazine, clienții scanează 
singuri produsele la casă sau folosind funcția Scan & 
Pay din aplicația Carrefour. La rândul său, Kaufland a 
implementat case self-scan în peste 90 de magazine, iar 
Mega Image în circa 100 de locații.
Iar investițiile de acest tip au fost completate de investi-
ții în e-commerce și soluții de livrare. „Go digital” este un 
trend care are implicații foarte mari și costuri semnifica-
tive, dar are în spate presiunea clienților care, pe fondul 
pandemiei, preferă metodele comode de shopping. 
Dorința consumatorilor de a avea acces la produsele și 
obiectele cumpărate cât mai repede a avut implicații la 
nivel de retailer, producător și curier. În acest context, 

companiile de curierat au fost adesea blamate sau 
felicitate pentru performanțele lor. Deși unii retaileri din 
FMCG au ajuns la performanțe foarte bune de livrare, 
cum este de exemplu Mega Image, care livrează cum-
părăturile în 60 de minute, consumatorii își doresc la 
modul ideal ca orice retailer, inclusiv cei non-FMCG, să se 
miște atât de repede. De asemenea, ei își doresc să co-
mande aproape oricând, de pe orice dispozitiv, să achite 
costuri cât mai mici pentru livrare și să aibă la dispoziție 
o gamă infinită de produse. Iar pe de altă parte, aceiași 
consumatori doresc să viziteze magazinele și să aibă ex-
periențe deosebite și, evident, prețuri cât mai avantajoa-
se. Online-ul nu exclude offline-ul, ci îl completează, iar 
cuvântul de ordine pentru retail în 2021 este omnicanal. 
Pe fondul crizei sanitare, competiția s-a ascuțit în retai-
lul modern local, iar pentru consumatori consecințele 
au fost pozitive: fie că vorbim de expansiune, formate 
noi sau modernizarea magazinelor existente, retailerii 
internaționali nu au stat degeaba anul trecut, iar 2021 va 
fi neschimbat în acest sens. 

Produse sănătoase, în ambalaje reciclabile

Dacă ne referim la produse, trendul de sănătos&well-
being va continua să fie prezent în piață și în 2021, iar 
numărul brandurilor care își vor îmbogăți portofoliul de 
produse pe segmentul bio și plant-based se va majora. 
De exemplu, Orkla Foods România a lansat la sfârșitul 
lui 2020 pe piața locală brandul Naturli', intrând astfel 
pe piața produselor din plante, o categorie aflată pe un 
trend ascendent. Portofoliul Naturli' disponibil pe piața 
locală cuprinde 17 produse: creme tartinabile, alternative 
vegetale pentru lapte, pizza vegană și produse în zona de 
alternative vegetale pentru carne. Vorbind despre bău-
turi, în același trend se înscriu preferințele consumato-
rilor pentru băuturi răcoritoare fără zahăr sau bere fără 
alcool. Iar în ceea ce privește ambalajele, reciclabil este 
trendul care domină clar această piață. Un exemplu este 
PepsiCo, care s-a angajat ca până în 2022 să elimine plas-
ticul virgin din toate ambalajele utilizate pentru băuturile 
sub brandul Pepsi, în nouă țări din Uniunea Europeană. 
Din punctul de vedere al comunicării cu consumatorii, 
brandurile consacrate vor continua să își securizeze 
pozițiile deținute în piață și vor pune accentul pe digital, 
iar importanța acestor platforme în mixul de marketing 
se va accentua. Unele branduri au testat deja - și vor 
continua să o facă în acest an – social e-commerce, 
adică platformele de shopping ale unor rețele sociale 
(Facebook și Instagram), deoarece pentru mulți shopperi 
acest social e-commerce este foarte convenabil și  
comod. Bugetele alocate televiziunii își păstrează 
trendul ușor ascendent, iar odată ce restricțiile se vor 
ridica și vor putea fi organizate evenimente, va urma o 
adevărată avalanșă în industria de profil. ç

Dochița Zenoveiov este fondator al agenției de branding 
INOVEO, www.inoveo.ro
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Anul optimismului bine 
temperat 

Am privit introspectiv în urmă, la toate momentele în care am folosit cuvântul „disruption” 
ca să descriem schimbările culturale și sociale la nivel mental ale consumatorilor. Și am 
realizat că i-am subestimat enorm semnificația prin comparație cu experiențele trăite în 
2020, un an de „mega-disruption”. Trăim vremuri abundente în provocări. Însă majoritatea 
problemelor de care ne lovim conțin în ADN-ul lor și oportunități, șanse de a ne reinventa 
și a evolua spre modele de care fie ne-am temut, fie nu le-am crezut potrivite pentru noi.

Timp de aproape un an, consumatorii branduri-
lor noastre s-au adaptat pe rând la distanțare 
socială, îmbolnăviri, grija pentru sănătatea 
celor dragi, dificultăți financiare, pierderea 
job-urilor, proteste și extrem de multe incerti-

tudini. Viețile și chiar valorile noastre au fost ireversibil 
modificate. Toate aceste șocuri sistemice și schimbări total 
imprevizibile i-au făcut pe marketeri, strategi și analiștii de 
business să își dea foc la manuale și să regândească din 
mers modul în care iau deciziile. Pentru că schimbarea e 
mai profundă decât cea a comportamentului de consuma-
tor - vorbim deja de schimbarea radicală a comportamen-
tului uman, în toate formele de manifestare.
O schimbare majoră pe care am văzut-o preluată intens 
de branduri, locale și internaționale deopotrivă, a fost 
să vină în ajutorul consumatorilor cu soluții practice, fie 
din produs, fie din oferte, fie din facilitarea accesului la 
cumpărături fără deplasare fizică. Pe scurt, am văzut o 
tranziție de la storytelling-ul cel mult căutat de branduri, 
la storydoing-ul cel mult așteptat de consumatori. Tesla 
și-a reorganizat linia de producție pentru a construi și 
dona ventilatoare, fabricile de producție Uniqlo, Chanel, 

Armani și multe alte companii de top au produs măști de 
protecție pe care le-au donat în numeroase țări. Iar toate 
marile companii globale din industria beauty, de la L’Oreal 
la Louis Vuitton, au transformat liniile de producție și au 
început să producă dezinfectanți pentru lupta cu virusul.

Și brandurile, la fel ca oamenii

În plină criză pandemică am putut observa două mari 
direcții pe care brandurile au marșat: auto-protejare sau 
implicare. Brandurile care au urmat prima abordare au ales 
să oprească reclamele pe care le rulau înainte de începerea 
pandemiei, să nu iasă cu nimic în evidență și să se distanțe-
ze de vacarmul știrilor negative generate de COVID-19. 
La polul opus, brandurile care au mers pe direcția implică-
rii au gândit pe termen mediu și lung, având o perspectivă 
mai largă în minte și concentrându-și eforturile pe a se 
integra potrivit în generarea de soluții pentru consumato-
rii aflați în mijlocul unei crize globale fără precedent. 
Exact ca tipologiile umane, am văzut branduri care s-au 
mobilizat să-și ajute semenii și branduri care, mai pe 
românește, „au băgat capul la fund” așteptând să treacă 

Marketing corner



    revistaprogresiv.ro |  33

furtuna, fără să fie prea mult afectate. De asta cred că, 
pentru a avea succes în contextul pandemic, strategia 
de comunicare a unui brand trebuie să conțină invariabil 
o abordare „responsability-first”, declinată în conținut 
„human centric”. 
Un exemplu în acest sens este campania #ShareASquare 
de la Cotonelle, unul din cei mai mari producători de 
hârtie igienică din US. Printr-o execuție simplă și foarte 
cost-efficient, compania încearcă să descurajeze cumpă-
rarea haotică, sub impulsul panicii, și stocurile de hârtie 
igienică pe care oamenii le făceau la începutul pandemiei. 
Mulți ar spune că această campanie este contraintuitivă 
și nu susține deloc strategia de vânzări. Cu toate acestea, 
păstrând empatia în prim plan și încurajând consuma-
torii să facă stocuri de recunoștință în locul munților de 
hârtie igienică, au reușit să plaseze brandul într-un spa-
țiu personal al fiecăruia, arătând că le pasă și că înțeleg 
bătălia globală în care toți ducem o părticică din luptă.
Un alt best case de comunicare în pandemie este setat 
de Nike care și-a încurajat consumatorii „să se joace în 
casă și să joace astfel pentru întreaga lume”, pentru 
siguranța tuturor. Deși insightul poate părea din nou 
contraintuitiv pentru un brand de sport care prosperă 
de pe urma indivizilor care ies din case să facă mișcare, 
Nike și-a asumat o abordare responsabilă și empatică 
în comunicarea cu fanii mărcii, rămânând însă la fel de 
consistent cu tone of voice-ul brandului.
Succesul strategiei bazate pe implicare a fost confirmat 
și prin date concrete din studii globale: pe un eșantion 
de 2.447 respondenți, 58% au reținut numele brandurilor 
care au fost capabile să vină rapid cu oferte și servi-
cii adaptate la „noul normal” introdus de pandemie. 
(*Deloitte - 2021 Global Marketing Trends)

Marea transformare continuă

Până anul trecut, considerată un lux oferit clienților de 
branduri de top, livrarea acasă în aceeași zi în care a fost 
plasată comanda (same-day home delivery) a fost una din 
marile revelații și transformări evolutive ale pandemiei. 
Din Statele Unite până în toate orașele mari din 
România, consumatorii au adoptat rapid livrarea de 
orice. De la mâncarea restaurantului preferat, până la 
legume proaspete direct de la fermieri, medicamente 
cu sau fără rețetă, toate pot fi frumos împachetate și 
livrate pe pragul ușii. După democratizarea luxului și 
livrări de orice, oricui, evident că au apărut și servicii de 
home delivery pentru branduri super-premium sau de 
nișă. În Singapore, din vara anului trecut a devenit mult 
mai ușor să îți faci cumpărăturile de la brandurile de lux 
preferate ca Bvlgari, Dior, Celine sau Louis Vuitton, care 
au început să ofere toate servicii de home delivery.
Un caz de succes care a crescut și vânzările și indicatorii 
de brand appreciation & recommendation este serviciul 
premium de livrări Beer Pronto al celor de la Asahi UK. 
Cu acest serviciu au reușit extinderea în e-commerce 
a strategiei de portofoliu (centrată pe Premium Lager, 

Cidru și brandurile super-premium de bere) aplicată deja 
în canalele clasice din retail. Rezultatul tuturor studiilor 
de shopper arată că majoritatea celor care au folosit 
serviciile de home delivery vor continua să le utilizeze 
și post-pandemie. Ceea ce denota o rată de adopție și 
permanentizare a obiceiului de consum la fel de mare ca 
aceea a penetrării în toate categoriile sociale, indiferent 
de vârstă și venit.

Magazinele viitorului foarte apropiat

Cu aceste schimbări permanentizate deja în repertoriul 
consumatorilor, putem anticipa că unele spații comer-
ciale vor deveni centre de agrement pentru clienții care 
vor să retrăiască momentele de plăcere ale shoppin-
gului din perioada pre-pandemiei. Pentru că, indiferent 
cum vor evolua lucrurile și cât de distanțați social vom 
continua să fim în perioada următoare, consumatorii 
vor vizita în continuare magazinele, deși din motive mai 
puțin utilitare decât ridicarea mărfurilor.
Nu e deloc surprinzător dacă ne amintim că înaintea 
pandemiei brandurile de Direct to Consumers au simțit 
nevoia tangibilizării produselor și serviciilor oferite prin 
deschiderea de magazine offline. Pentru că au înțeles 
rapid că nu e doar dorința de cumpărare cea care îi face 
pe consumatori să descindă într-un magazin fizic, ci 
nevoia unei experiențe cu brandul respectiv.
După pandemie, când multe experiențe senzoriale au 
fost inaccesibile, deci dezactivate, cred că brandurile 
vor valorifica din nou spațiile fizice de expunere ca pe o 
formă nouă și relevantă de contact cu clienții, concen-
trată mai mult pe semnificația experienței în sine decât 
pe actul tranzacțional. Aceste pop-up stores vor redefini 
noțiunea de brand experience în viitorul apropiat prin-
tr-un sistem cu totul nou de evaluare a ce înseamnă 
o vizită de succes și o experiență de shopping care să 
genereze nu doar vânzări, ci și brand loialty.
La celălalt pol al experiențelor, unul pragmatic și foarte 
orientat pe profitabilitate, vom vedea cum hypermar-
keturile se transformă în centre de distribuție și service. 
Deja, cu toate firmele de curierat și home delivery dis-
ponibile peste tot în lume, nu mai trebuie să intri într-un 
centru comercial dacă nu îți dorești neapărat asta. 
Aceste spații se vor transforma în centre super eficiente, 
care vor permite vizitatorilor să intre și să iasă rapid, cu 
minimum de atingere a suprafețelor și cu interacțiune 
umană aproape inexistentă. Magazinele astfel reforma-
te vor asigura servicii de pick-up, reparații service sau 
consultanță. Exemple ca Nordstrom sau Amazon Go ne 
demonstrează încă o dată că viitorul se întâmplă deja. 
Și că schimbările din ultimul an aduc transformări mult 
mai rapide, mult mai profunde. Dar și câștiguri substan-
țiale pentru cei ce au implementat din mers strategia 
adaptării la „noul normal”. ç

Articol scris de Cristiana Belodan, Strategy & 
Transformation Director al agenției de comunicare Oxygen
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Shopping basket

Timpul petrecut în magazine,  
în continuă scădere

lunară în privința minutelor petrecu-
te în magazin a fost de 34 de minute 
în cazul hypermarketurilor, 24 de 
minute în cazul supermarketurilor și 
29 de minute în privința cash&carry. 
În luna aprilie însă, când stocurile de 
alimente făcute înaintea declanșării 
stării de urgență se terminau și auto-
ritățile anunțau extinderea măsurilor 
restrictive pentru încă 30 de zile, 

Dacă în 2019 orientarea 
spre magazinele de 
proximitate reprezenta 
un efect al optimi-
zării experienței de 

cumpărături, în 2020 proximitatea 
a reprezentat soluția unor cumpă-
rături rapide în apropierea casei 
în contextul restricțiilor impuse de 
pandemie. Un detaliu important 

l-a reprezentat timpul petrecut în 
magazin, interval care a fost tot mai 
redus de la un an la altul. În 2020 
însă, comportamentul de cumpără-
turi a fost direct afectat de măsurile 
restrictive. Concret, analiza calitativă 
Shopping Basket realizată de agenția 
Mercury360 pentru Progresiv, arată 
că în luna martie, din care jumătate 
a fost sub stare de urgență, media 

2020 a rescris aproape în totalitate comportamentele de cumpărare, de la modul în 
care au fost alese produsele, la frecvența achizițiilor și timpul petrecut în magazine. 
Efectele pandemiei s-au tradus prin vizite mai rare la magazine, mai puțin timp petre-
cut în interiorul spațiilor comerciale, dar, în același timp, prin coșuri de cumpărături 
cu valori mai mari. Analiza calitativă Shopping Basket realizată de agenția Mercury360 
pentru Progresiv arată tabloul clar al unui an sub semnul crizei sanitare.  
De Simona Popa.
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Analiză calitativă 

exemplu, în cazul acestora din urmă, 
timpul mediu petrecut la casele 
de marcat însemna șapte minute 
în lunile iunie și iulie, față de cinci 
minute în intervalul februarie – mai. 
Totodată, analizând timpul petrecut 
la casele de marcat ale magazinelor 
cash&carry se observă și modul în 
care a funcționat industria HoReCa. 
Pe perioada verii, când multe locații 
au putut funcționa afară, cu terasele 
deschise, timpul mediu petrecut la 
casele de marcat ale Metro și Selgros 
ajungea în luna iunie la 13 minute, de 
la trei minute în luna martie.
Raportat la media anuală, dacă în 
cazul hypermarketurilor timpul a 
rămas neschimbat în 2020 față de 
2019 (șase minute), în cazul super-
marketurilor intervalul s-a redus 
cu două minute. La polul opus, și în 
cazul unităților cash&carry, dar și în 
cazul cumpărăturilor online, timpul 
petrecut pentru plata cumpărăturilor 
a crescut cu două minute.

consumatorii s-au întors la cumpă-
rături. Drept urmare, datele furnizate 
de Mercury360 arată o medie de 50 
de minute petrecute în hypermar-
keturi în luna aprilie, 31 de minute în 
cazul supermarketurilor și 43 în cazul 
cash&carry. De partea cealaltă însă, 
pe măsură ce creștea timpul petre-
cut în magazine, scădea cel alocat 
pe platformele online dezvoltate de 
retaileri. Mai exact, dacă în luna mar-
tie a anului trecut, media de timp în 
cazul unui magazin online era de 11 
minute, în aprilie media era de doar 9 
minute. Însă, în același timp, reduce-
rea timpului petrecut pe platformele 
online are și o explicație de ordin 
tehnic. Retailerii au optimizat con-
stant platformele online, ba mai mult, 
odată o comandă online plasată, 
platforma păstrează un istoric care 
permite economisirea unor minute 
bune la următorul coș de cumpărături 
din moment ce produsele de bază 
sunt deja pe lista favoritelor.

Plata cumpărăturilor, mai 
rapidă în 2020

Când vine vorba de plata cumpă-
răturilor, atât în cazul locațiilor 
fizice, cât și în privința magazine-
lor online, timpul alocat a scăzut. 
Potrivit analizei Shopping Basket, 
media de timp petrecută la casele 
de marcat se situează în intervalul 
4 - 6 minute (în scădere față de anul 
trecut când erau 4 - 8 minute). În 
reducerea acestui interval a contat 
însă nu doar dorința de a petrece 
cât mai puțin timp în magazine în 
contextul pandemiei, cât și faptul 
că plata cu cardul a fost tot mai 
recomandată și adoptată de mulți 
dintre consumatorii români. Cele mai 
multe minute petrecute la casele 
de marcat au fost înregistrate în 
magazinele de tip cash&carry, dar și 
în cazul hypermarketurilor, în lunile 
de vară - unele de concedii și cu 
măsuri de siguranță relaxate. Spre 

Media lunară minute petrecute în magazin – paralelă  
între rețele
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Shopping basket

Sursa:

Prezența în magazine, în 
scădere față de 2019

Deși cumpărăturile online au câștigat 
teren pe tot parcursul anului trecut, 
relaxarea măsurilor de siguranță a 
condus la o prezență crescută a clien-
ților în magazine. Analiza realizată de 
agenția Mercury360 pentru Progresiv 
arată că în a doua parte a anului a 

Cât despre numărul caselor de marcat 
disponibile, topul este condus de super-
marketuri unde 40% dintre casele exis-
tente erau deschise în perioada analiza-
tă. De altfel, acest canal de vânzare vine 
cu un procentaj mai ridicat în această 
zonă și datorită prezenței tot mai mari 
a caselor de tip self-pay, care câștigă 
tot mai multă notorietate în primul 
rând datorită timpului scurt petrecut la 

coadă, cât și din motive sanitare, prin 
faptul că este evitată interacțiunea 
cu casierul. Topul este continuat de 
hypermarketuri unde 38% dintre casele 
de marcat existente erau și deschise, 
iar pe ultimul loc se clasează magazi-
nele cash&carry cu un procent de 36%. 
În cazul acestora din urmă, perioada 
de vârf a fost însă în luna mai, cu 60% 
dintre casele existente deschise. 

Media lunară număr coșuri de cumpărături întâlnite la casele 
de marcat – paralelă între rețele
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Media anuală minute petrecute la casele de marcat – 
comparație pe locații

Auchan Cora Kaufland Carrefour Market Mega Image Profi MyAuchan Metro Carrefour 
online

Selgros Cora online Mega Image 
online



Analiză calitativă 

reprezentanții Mercury360.
Când vine vorba despre situațiile 
de out of stock, analiza arată că 
lucrurile au fost mult mai bune în 
2020, chiar dacă au existat și situații 
cu produse indisponibile la raft, în 
special în perioada martie – apri-
lie. Retailerii au depus însă eforturi 
considerabile pentru a menține 
rafturile aprovizionate, lucru apreciat 
în rândul consumatorilor. Pe de altă 
parte, au existat situații de produse 
indisponibile, dar nu din cauza sto-
curilor epuizate, ci pentru că anumite 
gramaje nu sunt listate la raft, situ-
ație întâlnită în mare parte în cazul 
magazinelor cash&carry. ç

început să crească numărul coșuri-
lor întâlnite la casa de marcat, chiar 
dacă valorile sunt la jumătate față de 
2019. Există însă și trei situații în care 
media anuală calculată pentru 2020 
a depășit nivelul din 2019. În cazul 
Selgros, spre exemplu, datele analizei 
indică o medie de 2,09 coșuri întâlnite 
la casa de marcat în 2020, față de 1,36 
în 2019. Și în cazul Metro, media anu-
ală a crescut de la 0,45 în 2019 la 1 în 
2020, iar în privința Profi, datele arată 
o creștere de la 1,45 la 1,64 coșuri 
întâlnite la casa de marcat. 
„Media de coșuri la casa de marcat 
a fost în scădere în 2020 în principiu 
din cauza restricțiilor impuse atât de 

politica retailerilor, dar și de auto-
rități. Distanțarea și pandemia au 
cântărit considerabil în decizia de a 
reduce vizitele în magazine. Media 
din 2020 este sub 1,6, comparativ cu 
2019 care înregistra o medie chiar și 
de 2,6. Cum diferențele între retai-
leri nu mai sunt așa de clare ca în 
alți ani, rezultă că nevoia de a evita 
aglomerațiile i-a făcut pe consuma-
tori să varieze între magazinele din 
cartier și centrele comerciale. Așa 
se explică faptul că aproape că a 
fost egalitate între Profi și Carrefour, 
cea dintre Metro cu Auchan și My 
Auchan și diferența foarte mică din-
tre Kaufland și Selgros”, au explicat 

Sursa:

Procentaj anual case de marcat deschise vs. case de marcat 
existente – comparație pe locații
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Auchan Cora Kaufland Carrefour Market Mega Image Profi MyAuchan Metro Selgros

în 13 magazine după cum urmează:
n 4 magazine tip hypermarket 
(Auchan, Cora, Kaufland și Carrefour);
n 4 magazine tip supermarket (Profi, 
Market, Mega Image și MyAuchan);
n 2 magazine cash&carry  
(Selgros și Metro);
n 3 magazine on-line (Carrefour onli-
ne, Cora online și Mega Image online);
Magazinele vizitate pentru realizarea 
analizei au fost schimbate trimestrial, 
pentru a atinge toate regiunile țării pe 
parcursul anului. ç

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 magazi-
ne alimentare din România. Studiul 
Shopping Basket a fost realizat de 
agenția de servicii integrate de 
marketing și comunicare 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 aceas-
tă analiză s-au făcut timp de 11 luni, 
în perioada Februarie - Decembrie 
2020, între zilele 1 – 6 ale fiecărei luni, 



40  |  Februarie 2021

Promoții/Campanii/Lansări

Campanie promoțională de la KitKat
KitKat lansează campania promoțională 
națională „Câștigă pauza pe care o do-
rești”, valoarea totală a premiilor ridicân-
du-se la peste 230.000 de lei. „Pauzele 
KitKat permit evadarea din rutină, stres 
și incertitudini. 2020 a fost un an dificil, 
astfel că 2021 poate fi anul în care consu-
matorii să-și ia pauza de care au nevo-

ie”, au precizat reprezentanții KitKat. Campania națională KitKat vine cu 
oportunitatea de a oferi consumatorilor o „eliberare financiară”, pentru 
ca ei să poată avea momentul lor de evadare din rutină, cu pauza pe care 
și-o doresc. Pentru a intra în competiție consumatorii trebuie să cumpere 
până la 28 martie produse KitKat în valoare de minim 5 lei pe același bon 
fiscal, să trimită poza bonului pe WhatsApp și pot câștiga zilnic 5.000 lei 
pentru pauza pe care și-o doresc sau un hamac KitKat.

Inovație de la Milka

O gamă nouă de 
praline de la Rom

Rom își completează portofoliul 
cu gama de praline ambalate 
individual, Rom Bon Bon. Noua 
gamă se adresează unui public 
feminin, pentru momente de 
consum individuale sau împreu-
nă cu cei dragi. Cele două sorti-
mente sunt Praline de ciocolată 
amăruie cu cremă cu aromă de 
rom și Praline de ciocolată albă 
cu cremă cu aromă de espresso 
și rom. Pralinele Rom Bon Bon 
sunt ambalate individual, în 
cutii de câte 130 de grame și 
completează portofoliul bran-
dului Rom Autentic. Produsele 
sunt disponbile la prețul reco-
mandat de 14 lei și beneficiază 
de distribuție națională. 

Milka, unul dintre brandurile cu 
notorietate pe piața locală de 
ciocolală, vine cu o nouă inova-
ție la nivel de tablete: o ediție 
limitată, cu un ambalaj dedicat 
și un mold special pentru aroma 
de Lapte Alpin. Lansarea face 
parte din campania „Arată-ți 
latura tandră!”. Cu ajutorul  
pătrățelelor de ciocolată con-
sumatorii Milka vor putea crea 
mesaje tandre pentru cei dragi. 
Noul produs Milka va beneficia  
de promovare pe TV, digital și  
în magazine.

Grupul AAylex intră într-o categorie nouă

Plecând de la un concept ino-
vator, Grupul AAylex a lansat un 
produs unic pe piață: Cocorico 
Original - The Cleanest Chicken 
Sausage, cârnați realizați 100% 
din carne proaspătă de pui și 
100% condimente naturale, fără 
nitriți, fără nitrați, fără glu-

ten, fără aditivi, fără conservați artificiali. Produsul are o adresabilitate 
de consum lărgită pentru că nivelul scăzut al colesterolului din carnea 
proaspătă de pui Cocorico îl face să fie o opțiune sănătoasă de consum 
atât pentru copii, tineri, dar și pentru populația adultă activă și seniori. 
Noua gamă Cocorico Original - The Cleanest Chicken Sausage, este pre-
zentă în magazinele independente, supermarketuri și hypermarketuri atât 
pe piața internă, dar și în piețele externe.
Produsele sunt ambalate în caserole termoformate, cu atmosferă protejată, 
cu greutate fixă (195 g, 1,560 kg), având termen de valabilitate de 21 de zile.

O nouă gamă de dezinfectanți de la Cif
Cif, brand deținut de producătorul de bunuri de larg 
consum Unilever, își extinde portofoliul cu o nouă 
gamă de produse, Cif Disinfect and Shine. Noua 
gamă Cif elimină 99,9% dintre bacterii și virusuri, 
inclusiv SARS-CoV-2 (conform testelor efectutate de 
un laborator independent) și conține două sorti-
mente: Cif Spray Original (fără clor) și Cif Spray Flori 
de câmp (fără clor). Noile produse conțin un agent 
de curățare 100% derivat din surse naturale astfel 
încât casele consumatorilor să fie protejate. Cif Spray 
Original (fără clor) și Cif Spray Flori de câmp (fără 
clor) sunt disponibile în ambalaje de 750 de mililitri. 

Pentru curățare în profunzime și dezinfectare, precum și pentru îndepăr-
tarea alergenilor (care provin de la polen, praf și animalele de companie) 
este recomandată aplicarea direct pe suprafată, lăsat să acționeze 15 
minute, apoi suprafața va fi clătită sau ștearsă cu o cârpă umedă.
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Orange Valley reprezintă imaginea unui business care de la proiect la realizare și-a 
schimbat modelul de trei ori. Până să ajungă o plantație de cătină și să fie dezvol-
tată linia de producție a sucurilor și siropurilor din cătină bio, au trecut trei ani de 
decizii schimbate. Odată pus pe picioare, businessul a crescut neașteptat încă din 
primul an de la existența pe piața de retail. Iar pentru 2021, Orange Valley țintește 
afaceri de 250.000 de euro, dublu față de cifra din 2020. De Simona Popa.

Cătina, baza unei afaceri de 
peste 120.000 de euro în 2020

Antreprenoriat



Antreprenoriat

Î
n urmă cu șase ani, când erau puse bazele 
Orange Valley, singurul lucru clar era existen-
ța unui teren de cinci hectare care aparținea 
familiei, dar care nu era valorificat. Paul Crețu, 
student la vremea aceea la Automatică și 

Calculatoare în Iași, și-a dorit să îl folosească pentru 
că, spune el, agricultura a devenit pasiunea lui datorită 
bunicilor cu care a crescut până la vârsta de opt ani. 
„Voiam să fructific cumva acel teren al familiei, dar nu 
neapărat cu o cultură perenă pentru că era ceva deja 
banal. M-am gândit la o posibilă investiție susținută 
de fonduri europene, așa că inițial am luat în calcul 
o plantație de nuci. Doar că în acel moment nu mai 
existau fonduri pe respectivul program de finanțare. 
M-am documentat mult despre alte tipuri de plantații 
și mi-a atras atenția cătina”, povestește pe scurt Paul 
Crețu, fondatorul Orange Valley. S-a documentat, a 
căutat un producător autorizat de la care putea să 
cumpere soiurile de cătină pe care și le dorea și după 
un mic studiu de piață decizia a fost luată: împreu-
nă cu familia avea să înființeze o plantație de cătină 
din fonduri proprii și nu cu bani europeni așa cum 
planificase inițial. Pentru cele cinci hectare de teren, 
investițiile până la primul an de rod s-au ridicat la 
aproximativ 80.000 de euro. Însă când a venit mo-
mentul valorificării producției, planul inițial nu a mai 
coincis cu realitatea din piață. Acesta a fost momentul 
în care businessul Orange Valley de astăzi a luat cu 
adevărat naștere. 
„Inițial nu ne-am dorit să ne axăm pe produs finit, cel 
puțin nu în prima fază a businessului. Ne doream să 
vindem cătina la export, să intrăm pe segmentul pre-
mium al pieței, așa că am decis ca plantația noastră să 
fie certificată bio. Planul nu s-a concretizat pentru că 
la cătină durează trei ani până intră pe rod, iar în acești 
ani piața a scăzut cam de trei ori față de momentul în 
care ne-am făcut noi calculele. Nu mai era rentabil, așa 
că am avut două opțiuni: ori ne reprofilam și făceam 
altceva care să fie sustenabil, ori renunțam. Aceasta din 
urmă nu era o opțiune pentru mine, nu înainte să știu 
că am încercat toate soluțiile posibile”, explică fondato-
rul Orange Valley. Paul a început astfel să se intereseze 
de zona de procesare, ce presupune un astfel de proiect 
și cum poți să faci suc de cătină, de ce utilaje are nevo-
ie, ce aprobări îi trebuie. Știa clar că își dorește produse 
100% naturale, fără adaos de conservanți sau să pas-
teurizeze sucurile chiar dacă acest lucru ar fi extins cu 
mult termenul de valabilitate al produsului finit. „Am fi 
sacrificat gustul și nu ne-am mai fi diferențiat cu nimic 
în piață”, completează Paul Crețu. „Echipa noastră lu-
crează zi de zi pentru comenzile pe care le primim, totul 
este produs în aceeași zi în care este livrat. Facem asta 
pentru că ne dorim să aducem plus valoare clientului 
final, să îi oferim un produs natural. Și apoi, ca orice 
antreprenor, mă gândesc de ce m-ar alege clientul pe 
mine și nu pe altul. Dacă aș fi făcut aceleași lucruri pe 
care le fac ceilalți producători, cu ce m-aș fi diferențiat? 

Plecam automat în dezavantaj față de ei”, spune acesta. 
Linia de procesare a sucurilor și siropurilor pe bază 
de cătină plus dezvoltarea imaginii Orange Valley a 
presupus o nouă rundă de investiții care s-a ridicat la 
aproximativ 50.000 de euro. 

Performanța online-ului și listarea  
în comerțul modern

Înainte să ajungă în retail, siropurile și sucurile pro-
duse la Târgu Neamț s-au făcut remarcate în industria 
HoReCa, în special în zona Moldovei. Blocajul acestui 
sector generat de pandemia de COVID-19 a grăbit dez-
voltarea în mediul online. 
„Noi ne doream să le dezvoltăm în paralel și prioritară 
pentru noi era industria HoReCa pentru că era un dome-
niu cunoscut și stăpânit de către noi. Abia apoi ne gân-
deam să redirecționăm clienții și către site-ul nostru. 
Dat fiind contextul actual, am fost nevoiți să ne repro-
filăm și să ne schimbăm direcțiile de promovare, astfel 
încât promovarea principală a fost pe magazinul online”, 
explică Paul Crețu. Decizia a fost una inspirată pentru 
că, în acest moment, magazinul online reprezintă 75% 
din cifra de afaceri. Produsele Orange Valley sunt însă 
disponibile atât în marketplace-ul eMAG, cât și pe alte 
platforme de profil. Rețelei online i se adaugă băcăniile, 
un segment neafectat de pandemie, spune Paul. 
În privința comenzilor online, media ultimelor trei luni 
a fost de 920 de cereri, iar valoarea coșului, în același 
interval, a fost de circa 140 de lei. „Nu am depășit încă 
pragul de 150 de lei, sumă peste care livrarea este 
gratuită pentru că, lunar, jumătate dintre comenzi vin 
din partea utilizatorilor noi. Cum ei caută să testeze 
produsele noastre, media în cazul lor este de 120 de lei. 
În cazul clienților recurenți, valoarea coșului mediu se 
ridică la 165 - 170 de lei”, explică fondatorul companiei. 
Din punct de vedere demografic, vânzările Orange Valley 
se concentrează pe București și Iași ca piețe de desfa-
cere și, dacă ne raportăm la vârstă, în proporție de 60% 
clienții au vârste cuprinse între 35 și 45 de ani. Cum era 
de așteptat, femeile predomină din moment ce „jumă-
tate dintre căutările Orange Valley de pe Google sunt 
făcute de mămici”, spune Paul Crețu.
Anul acesta va aduce însă băuturile Orange Valley pe 
rafturile marilor magazine. Fondatorul poartă discuții 
avansate cu retailerii pentru a stabili exact condițiile 
unui astfel de parteneriat din moment ce produsele sale 
au termene de valabilitate de cel mult o lună. Mai exact, 
dacă în cazul siropurilor pe bază de cătină termenul de 
valabilitate este de 30 de zile, în cazul sucurilor terme-
nul se reduce la doar 14 zile. 
Un alt proiect pe care Paul Crețu își dorește să îl pună 
pe picioare anul acesta presupune amplasarea unui to-
nomat propriu în galeria comercială a unui mare retailer. 
„Ne dorim să ajungem la o rețea națională de tonomate 
cu retailerul cu care începem colaborarea, însă avem 
nevoie de confirmare și din partea clienților. Este un 
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În acest moment, producția de cătină asigură necesarul 
de materie primă atât pentru băuturi, cât și pentru linia 
de cosmetice din moment ce, într-un an agricol bun, 
producția la hectar ajunge la 20 de tone de cătină. Cât 
despre portofoliul de băuturi, pe lângă formulele con-
sacrate de sucuri cu cătină, a fost introdus și siropul cu 
cătină, miere, sfeclă roșie și morcov și vor fi disponibile 
și sortimente cu aronia și cu mentă. 
Iar pe lângă zona de producție și procesare a cătinei, 
Paul Crețu nu exclude nici posibilitatea de a pune bazele 
unui marketplace dedicat producătorilor locali, plan 
susținut, de asemenea, de evoluția businessului de până 
acum. „Anul trecut a fost unul de debut pentru noi și ne 
bucurăm de o creștere la care nu ne-am așteptat, chiar 
dacă am început abia în iulie. Ca cifră de afaceri, 2020 
s-a încheiat cu un rulaj de aproximativ 120.000 de euro. 
Pentru 2021, targetul nostru este să atingem o cifră de 
afaceri de 250.000 de euro”, spune Paul. 
Pe termen lung, un alt proiect de suflet al fondatorului 
Orange Valley este să pună bazele propriului lanț de 
magazine. „Ne gândim fie la o băcănie în care să listăm 
doar produse naturale, fie la o cafenea pentru antrepre-
nori. Adică un loc în care să găsești cărți de antrepre-
noriat, dezvoltare personală sau unde poți să urmărești 
știri internaționale în timp ce consumi produse 100% 
naturale. Un loc de întâlnire pentru antreprenori, care 
ne-ar ajuta să ne dezvoltăm businessul la alt nivel fără 
să implice costuri foarte mari”, povestește Paul.
Ce și-ar mai dori acesta pentru a sigila bazele afacerii 
sale? Și-ar dori profesioniști cu care să colaboreze pe 
partea de rețete în cazul sucurilor și siropurilor. „Acum 
colaborăm cu cineva, dar am găsit foarte greu această 
persoană. Am ajuns cu căutările inclusiv în Canada, dar 
nu aveau cum să ne ajute din cauza distanței”, concluzi-
onează fondatorul Orange Valley. ç

proiect pilot care trebuie testat și să vedem în cât timp 
se amortizează investiția în acele aparate după care ne 
dăm seama în cât timp putem să ajungem la nivel națio-
nal”, explică acesta. 

O nouă direcție de dezvoltare

Dacă primul produs din portofoliul Orange Valley a fost 
siropul de cătină cu miere, urmat apoi de versiunea cu 
ghimbir adăugat, sortiment care a ajuns să genereze 
50% dintre vânzările online, acum producătorul se extin-
de din zona alimentară în cea cosmetică. „În aprilie-mai 
lansăm primele cinci produse cosmetice. Vom avea cre-
me, anumite seruri pentru ten și produse de întreținere. 
Ulterior vom lucra la încă trei. În prima fază le listăm în 
magazinul online, apoi vor fi disponibile și în farmacii”, 
spune Paul Crețu. 
Producția de cosmetice a fost însă externalizată, princi-
palul motiv fiind birocrația. „E mai ușor să îi lași pe spe-
cialiști să le producă, au toate autorizațiile necesare, am 
câștigat timp în acest fel. Mai mult, noi nu ne dorim să 
facem rabat de la calitate, ceea ce înseamnă că nu poți 
să faci mai multe lucruri în același timp și să te aștepți 
să fie perfecte. Drept urmare, rămânem cu producția 
doar pe partea de sucuri și siropuri pe bază de cătină”, 
completează fondatorul Orange Valley.

Antreprenoriat



Composterul, o soluție pentru  
un retail sustenabil

Românii aruncă an de an peste 2,2 milioane de tone de 
alimente, în special fructe, legume, preparate din carne, 
brânzeturi, în timp ce media europeană se apropie de 90 de 
milioane de tone de mâncare ce ajung la groapa de gunoi. 
Acest lucru generează un nivel mare de poluare, și implicit 
costuri economice foarte mari.

GOSPODĂRII
42%

PRODUCȚIE
39%

CATERING
14%

RETAIL
5%

GOSPODĂRII

PRODUCȚIE

RETAIL

CATERING

Ahold Delhaize, unul dintre cele mai mari grupuri de retail alimentar și lider pe segmentul de supermarket, este în topul 
companiilor de retail sustenabil.
Începând cu 2013, compania a implementat seria de compostere GG de la Oklin în fiecare locație din rețeaua  
sa în Republica Cehă.
Ahold Delhaize se numără printre companiile cu o direcție sustenabilă, iar instalarea 
composterelor Oklin a contribuit la protejarea mediului înconjurător, eliminând poluarea 
cauzată de deșeurile alimentare din fiecare locație și transportul acestora la  
unitățile specializate. 
În plus, compostul obținut din deșeurile alimentare procesate în composterele Oklin  
este valorificat de fiecare supermarket prin transferarea către producătorii locali de 
legume și fructe, furnizori ai rețelei Ahold Delhaize.

Retail sustenabil

www.eutron.ro

Legea 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile publicată în Monitorul Oficial pe 20 August 
2020 are ca scop stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activităților de reciclare/valorificare acestora folosind 
opțiunea de compostare/digestie anaerobă și de gestionare a deșeurilor nepericuloase compostabile, în vederea 
protejării sănătății umane și a mediului înconjurător.

Compostarea - soluția Eutron conformă cu Legea 181/2020 

Procesarea deșeurilor alimentare și transformarea lor în compost aduce beneficii majore din punctul de vedere al 
eliminării poluării, al igienizării zonei de depozitare precum și al obținerii de îngrășământ organic. 
Oferta Eutron conține o gamă de compostere Oklin, de diferite capacități de procesare, de la 4kg până la 1.250kg, în 
24 de ore. Composterele Oklin dețin certificarea Comisiei Europene și sunt aprobate de autoritățile guvernamentale 
din Uniunea Europeană.

Soluția - compostere furnizate de Eutron

Composterele Oklin din oferta Eutron pot fi folosite în industria de retail, alimentară, cantine, catering, HoReCa 
având urmatoarele avantaje:
l Procesare - rapidă, în 24 de ore;
l Costuri - minime, nu necesită personal specializat și pot fi operate de o singură persoană;
l Greutate compost obținut - 10-15% din greutatea deșeurilor alimentare introduse (din 10kg deșeuri alimentare 
rezultă maxim 1,5kg compost);
l Consumabile - nu necesită niciun consumabil.





Dezinfectanții, 
categoria vedetă  

a pandemiei

Caracterizată de o abundență de produse noi, inovații și 
jucători recent intrați, categoria dezinfectanților a 
performat remarcabil anul trecut. Și chiar dacă pandemia 
este principalul driver de dezvoltare a categoriei iar 2020 
a fost anul „creșterilor fără precedent”, jucătorii din piață 
sunt de părere că trendul ascendent se va menține și în 
acest an. De Fulvia Meiroșu.
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Î
n intervalul decembrie 2019-noiembrie 2020, 
categoria de dezinfectanți a înregistrat o creș-
tere de 25% în volum și peste 30% în valoare. 
Pe fondul restricțiilor de deplasare impuse de 
autorități, volumele s-au dublat în canalul de 

proximitate, iar în cazul discounterilor acestea au avut 
un avans de peste 50% în perioada analizată. O dinami-
că pozitivă din punct de vedere al volumului au înregis-
trat însă și celelalte canale, arată datele GfK Consumer 
Panels&Services.
În perioada analizată, 5 din 10 gospodării au achiziționat 
produse dezinfectante în special pentru locuință, iar 
una din 10 gospodării a cumpărat produse dezinfectan-
te pentru mâini. Frecvența medie de cumpărare a fost 
de aproximativ trei ori, în creștere cu 15% față de anul 
precedent. Per ansamblu, în medie o familie a cheltuit 
în intervalul decembrie 2019-noiembrie 2020 circa 37 lei 
pentru produse dezinfectante, cu 30% mai mult decât 
în anul precedent. În aceste condiții, piața generată de 
consumul casnic este evaluată la 137 de milioane de lei.
În 2020, cererea crescută și situațiile de indisponibilita-
te a dezinfectanților la raft au determinat producătorii  
prezenți deja în categorie să listeze produse noi, dar 
și alți jucători să demareze producția de dezinfectanți. 

Acest lucru s-a tradus prin apariția a nu mai puțin de 
177 de produse noi pe rafturile magazinelor, cu 56% mai 
multe față de 2019. Astfel, numărul total de produse 
din categorie a depășit pragul de 500 de articole, arată 
datele Retail Zoom. Prețul mediu pe SKU s-a majorat 
cu 36% în 2020, iar vânzările au avansat semnificativ 
din punct de vedere valoric, față de 2019. Recordurile 
absolute sunt deținute de articolele din segmentul gel 
dezinfectant de mâini, unde vânzările s-au majorat cu 
990% ca volum și 896% ca valoare față de anul anterior.
Categoria de dezinfectanți este asimilată în retail cate-
goriei de curățenie și igienă, iar anul trecut creșterea a 
venit în principal prin listări de produse noi și mai puțin 
prin inovații. „Observăm în piață o aglomerare de bran-
duri și companii, atât locale, cât și internaționale care 
și-au diverisificat portofoliul adăugând dezinfectanți și 
igienizanți în portofoliul lor”, susține Marcela Cioban, 
Marketing Director Klintensiv.
Însă oferta extinsă nu a însemnat că shopperii au 
renunțat la produsele clasice de dezinfectare, cum ar 
fi spirtul, clorul sau săpunurile antibacteriene. La o 
misiune de cumpărare, shopperii au pus în coș alături 
de produsele dezinfectante articole din segmentele 
lavete și bureți, reprezentanții Carrefour afirmând că în 

Focus
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cazul lor cele mai căutate produse au fost gelul dezin-
fectant pentru mâini, șervețelele umede antibacteriene, 
dezinfectanții pentru suprafețe și săpunul. „Pentru a 
semnaliza cât mai bine produsele și pentru a face ale-
gerea consumatorilor foarte ușoară, această categorie 
a beneficiat de vizibilitate permanentă atât la intrarea 
în magazin, cât și în cadrul raionului. Discounturile de 
produs și pachetele promoționale, atât în magazine, cât 
și în online, au fost metodele de a promova produsele 
din această categorie”, adaugă reprezentanții Carrefour.
În cazul Penny, cele mai căutate produse au fost gelul 
pentru mâini în ambalaje mici, alături de măștile faciale. 
„Am observat că, odată opriți la raftul cu dezinfectanți, 
clienții nu adaugă în coș un singur produs, ci două sau 
mai multe din categorie. De exemplu, dacă unui client îi 
atrage atenția un gel dezinfectant, acesta va adăuga în 
coș și șervețele umede”, afirmă reprezentanții retaile-
rului. Anul trecut, categoria a fost reașezată. Produsele 
nou listate au fost amplasate în zona cu oferte limitate 
și la casa de marcat. Pe lângă acestea, produsele de 
curățenie generală, deja prezente în sortiment, și-au 
păstrat aceeași amplasare în magazin. „În lunile martie, 
aprilie și mai, perioada cu cel mai mare potențial de 

vânzare, a fost dificil să aprovizionăm magazinele cu 
dezinfectanți pe măsura cererii crescute, însă, odată ce 
lanțul de aprovizionare a fost stabilizat, am derulat și 
câteva promoții pentru clienții noștri. În momentul de 
față, avem asigurate toate articolele de la producători 
din Romania”, adaugă reprezentanții Penny. Ei estimea-
ză ca vânzările vor scădea și că, în aproximativ un an, 
aceste produse vor fi scoase de la vânzare pe măsură ce 
virusul este contracarat prin vaccin.

Jucători și produse noi în categorie

Dacă în anii trecuți dezinfectanții reprezentau o catego-
rie cu evoluții liniare și fără prea multe schimbări, criza 
sanitară a trezit interesul producătorilor din industrie. 
Noutățile au venit în 2020 atât de la producătorii tra-
diționali din categorie, dar și de la jucători din cate-
goria cosmeticelor, cum ar fi Farmec, Gerocossen sau 
Cosmetic Plant. 
„Ne-am readaptat liniile de producție pentru fabricarea 
biocidelor, însă nu a fost nevoie de investiții majore în 
acestea, fiindcă aveam liniile necesare și know-how-ul 
pentru realizarea produselor. Investiția majoră s-a făcut 
în stocurile de materii prime, într-o perioadă extrem de 
instabilă din perspectiva disponibilității de aproviziona-
re. O provocare semnificativă a fost obținerea avizelor 
în regim de urgență”, explică Sebastian Biga, Director 
Vânzări Farmec, unul dintre primii jucători nou intrați în 
categorie anul trecut. 
În cazul Grande Gloria Production, investiția în dezvol-
tare a atins anul trecut pragul de 1,5 milioane de euro, 
sumă care le-a „asigurat mărirea capacității de produc-
ție atât pentru dezinfectanți și pentru șervețele umede, 
cât și pentru cercetare și dezvoltare, teste de eficacitate 
suplimentare, înregistrarea produselor biocide și în alte 
țări europene și un buget de marketing majorat. Toate 
acestea, cumulate, au adus și ne vor aduce beneficii 
pe termen lung”, afirmă Georgiana Mocanu, Director 
Executiv Grande Gloria Production. În 2020, compania 
și-a lărgit portofoliul prin introducerea de noi volume 
și tipuri de ambalare la produsele deja existente, dar a 
lansat și produse noi igienizante. 
Investiții în dezvoltarea portofoliului au venit însă și 
de la jucătorii cu notorietate în categorie. La finalul 
anului 2020, Klintensiv a lansat un produs unic în piața 
soluțiilor de dezinfectare prin modalitatea de amba-
lare și proprietăți. Șervețelele dezinfectante pentru 
mâini Klintensiv au efect virucid, bactericid, fungicid 
și levuricid și sunt ambalate individual. În perioada de 
lockdown, Interstar a lansat trei produse noi în cate-
goria dezinfectanților cu clor sub brandul Rivex pentru 
a satisface cererea masivă venită din piață. „În gama 
Igienol, brand creat de la zero de echipa din România 
în ianuarie 2010, când lumea se confrunta cu pande-
mia de gripă A(H1N1), am lansat patru produse: Igienol 
Clear Multi-Action 750ml în varianta rezervă, Igienol 
Șervețele Dezinfectante fără clor pentru suprafețe și 
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Evoluția categoriei de dezinfectanți: 2020 vs 2019

Categorie Volum 
(litri)

Valoare 
(lei)

Număr 
produse vs. 
2019

Număr 
produse 
2020

Dezinfectanți pentru 
suprafețe/casă (incl. șervețele) 90% 114% 46% 120 

Spirt 90% 170% 22% 22 
Gel dezinfectant mâini 990% 896% 196% 142 
Clor 41% 45% 17% 49 
Șervețele umede corp 
- antibacteriene 312% 233% 39% 64 

Dezinfectanți haine - lichid 
pt. mașina spălat/balsam 126% 119% 8% 13 

Săpun antibacterian 89% 94% 28% 115 
TOTAL dezinfectanți na 151% 56% 525 

Dezinfectanți suprafețe/casă

Segmentare în funcție  
de ambalaj

Cotă de piață Dinamica 2020 vs. 2019

Volum Valoare Volum Valoare

Flacon 0,00% 0,0% 100% 100%

Pungă de plastic 0,60% 10,0% 352% 253%

PET 56,84% 38,8% 96% 108%

Flacon XL plastic 0,39% 0,2% 100% 100%

Spray 1,03% 2,7% 256% 274%

Spray trigger 41,12% 48,3% 77% 98%

Sursa:
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Igienol Dezinfectant Spray 400ml (Spring Flowers și 
Montain Fresh)”, afirmă Kostas Fidanakis, Commercial 
Manager Interstar.
Toți jucătorii din piață consideră că anul 2020 a fost unul 
bogat în inovații. „Distingem lansări de branduri noi, 
ce vorbesc exclusiv despre dezinfecție, dar și extinderi 
de portofoliu ale unor branduri consacrate, ce oferă 
acum soluții igienizante. Toate au contribuit la creșterea 
categoriei. Și noi am venit cu o serie de inovații în 2020, 
inovații susținute de mărci puternice și cunoscute – 
Domestos Șervețele Dezinfectante, Cif Disinfect & Shine, 
DERO Protect. Foarte prielnică pentru noutăți a fost 
perioada martie – mai, când cererea de produse dezin-
fectante a explodat”, afirmă Cristina Brîndușoiu, Brand 
Building Category Manager Home & Hygiene Unilever. 
Compania investește constant în dezvoltarea de tehno-
logii și produse noi în categoria dezinfectanților și are 
o experiență vastă în dezvoltarea acestei categorii. „Un 
exemplu în acest sens este Dero Protect, un detergent 
pudră, cu un conținut crescut de oxigen activ, care oferă 
o igienizare în profunzime a hainelor. Am pornit de la 
schimbarea comportamentului consumatorilor care au 
început să folosească din ce în ce mai mult produse 
specializate de igienizare a rufelor, înțelegând că acest 
nou obicei de a introduce un produs dedicat pentru 
igienizare înseamnă un cost în plus pentru consumatori. 
Și, tocmai pentru că nu traversăm vremuri ușoare din 
punct de vedere economic, am considerat că este dato-
ria noastră, ca brand românesc, să venim cu o soluție în 
acest segment, mai accesibilă ca preț față de folosirea 
detergentului alături de încă un produs pentru igieniza-
re”, declară Cristina Brîndușoiu.
Ea precizează că pentru o parte însemnată a portofo-
liului de produse, Unilever a demarat testarea eficienței 
împotriva SARS CoV-2 în laboratoare specializate, astfel 
încât să poată comunica transparent către consumator 
capabilitățile produselor, câteva exemple în acest sens 
fiind gama de dezinfectanți universali Domestos, pre-
cum și inovația Cif Disinfect & Shine.

Vânzări record în 2020

În contextul pandemiei, care a impus un grad de igienă 
mai ridicat față de cel obișnuit în rândul populației, 
cererea de produse dezinfectante a explodat peste 
noapte, iar acest trend s-a reflectat în vânzările jucăto-
rilor din categorie. 
Farmec a înregistrat în primele 11 luni din 2020 o creș-
tere a cifrei de afaceri de 9% față de aceeași perioadă a 
lui 2019. Unul dintre canalele care a livrat o performanță 
nebugetată în 2020, spune Sebastian Biga, a fost maga-
zinul online, cu o creștere de aproximativ 80%, compara-
tiv cu rezultatele obținute în anul precedent.
Pentru Klintensiv, vânzările s-au majorat exponențial 
de la începutul pandemiei atât pe segmentul B2B, cu 
o cerere foarte mare venită din partea spitalelor, dar 
și pe segmentul B2C. „Ne-am concentrat în 2020 pe 
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Gel dezinfectant mâini
Segmentare în 
funcție de ambalaj

Cotă de piață Dinamica 2020 vs. 2019
Volum Valoare Volum Valoare

PET 51,40% 59,6% 1.246% 1.021%
Flacon cu pompă 23,83% 17,5% 514% 748%
Spray cu pompă 5,36% 10,5% 265% 293%
Tub tip stand-up 2,16% 3,6% 100% 100%
Flacon XL 8,92% 3,4% 100% 100%
Altele 8,32% 5,4% 100% 100%

Spirt
Segmentare în funcție  
de gramaj

Cotă de piață Dinamica 2020 vs. 2019
Volum Valoare Volum Valoare

500ml 85,87% 81,7% 105% 186%
200ml 13,75% 17,1% 30% 103%
Altele 0,38% 1,1% 3.399% 5.223%

Clor
Segmentare în funcție  
de tip

Cotă de piață Dinamica 2020 vs. 2019
Volum Valoare Volum Valoare

Automat 11,11% 17,7% 14% 22%
Manual 36,70% 44,3% 14% 26%
Universal 52,19% 38,0% 80% 100%

Dezinfectanți suprafețe/casă
Segmentare în funcție de 
forma produsului

Cotă de piață Dinamica 2020 vs. 2019
Volum Valoare Volum Valoare

Aerosol 1,03% 2,7% 256% 274%
Cremă 0,00% 0,0% 100% 100%
Gel 5,38% 2,1% 261% 330%
Lichid 93,00% 85,2% 84% 100%
Șervețele 0,58% 10,0% 336% 252%

Servețele umede corp - antibacteriene
Segmentare în funcție  
nr. servețele

Cotă de piață Dinamica 2020 vs. 2019
Volum Valoare Volum Valoare

15 39,66% 38,4% 209% 157%
72 21,35% 23,5% 288% 208%
70 17,95% 18,6% 275% 198%
60 11,55% 12,2% 977% 959%
56 4,87% 4,2% 100% 100%
48 3,93% 2,5% 162.305% 161.882%
20 0,48% 0,4% 100% 100%
40 0,10% 0,1% 25% -24%
12 0,10% 0,0% 100% 100%

Dezinfectanți de haine
Segmentare în funcție  
de gramaj

Cotă de piață Dinamica 2020 vs. 2019
Volum Valoare Volum Valoare

1,5l 75,63% 63,3% 154% 173%
0,5l 13,50% 22,5% 44% 47%
1l 10,45% 13,7% 114% 121%
Altele 0,42% 0,5% 56% -49%

Săpun antibacterian
Segmentare în funcție  
de formă

Cotă de piață Dinamica 2020 vs. 2019
Volum Valoare Volum Valoare

Solid 38,8% 37,0% 45% 52%
Spumă 0,7% 0,9% 51% 76%
Gel 0,0% 0,0% 100% 100%
Lichid 60,5% 62,1% 135% 134%

Sursa:
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B2B, urmând să extindem în 2021 portofoliul și accesul 
la produse profesionale avizate și pentru B2C”, spune 
Marcela Cioban, Marketing Director Klintensiv. Compania 
produce dezinfectanți în România de 9 ani și are un 
portofoliu de 80 produse dezinfectante, pe care l-a dez-
voltat în fiecare an luând în calcul tendințele internațio-
nale, nevoia spitalelor din România și inovațiile propriei 
echipe de cercetare și dezvoltare.
Dacă vânzările multor categorii de produse au fost afecta-
te de evenimentele anului 2020, dezinfectanții au întrecut 
orice estimare anterioară, generând în primele luni ale 
anului trecut multiple situații de out-of-stock pe întregul 
lanț al producției și comercializării lor. „După ce am depă-
șit discontinuitățile de stoc survenite în urma exploziei în 
vânzările categoriei, rezultatul final pe 2020 a înregistrat 
o creștere de 113% versus 2019”, detaliază Gloria Șoancă, 
Senior Brand Manager Elgeka-Ferfelis România, companie 
care are în portofoliu brandul Septona. Categoria de pro-
duse antibacteriene a avut o pondere de 55% din totalul 
vânzărilor brandului Septona în 2020.
Și în cazul Fater, care are în portofoliu brandul Ace, în 
2020 vânzările au avansat semnificativ. „Evoluția pe 
care o estimasem la începutul anului a depășit cu mult 
așteptările noastre, deoarece a existat o cerere fără 
precedent de produse pentru igienizarea suprafețelor. 
Cea mai mare creștere am înregistrat-o în perioada mar-
tie-iunie, când vânzările produselor igienizante Ace s-au 
dublat față de aceeași perioadă din 2019. Probabil am fi 
avut o creștere chiar mai mare dacă am fi avut stocuri 
mai mari. Am reușit să suplinim rapid nevoia crescută de 
produse igienizante pentru casă printr-o mobilizare de 
amploare a colegilor din fabricile noastre și a parteneri-
lor noștri”, explică Marian Nedelea, Commercial Manager 
Central Europe în cadrul Fater.
Pentru Chicco, categoria dezinfectanți, curățenie și 
igienă a avansat cu aproximativ 40% față de anul 2019. 
„Pentru noi nu a fost o surpriză, anticipând încă din 
primul moment care vor fi produsele vedetă și asigurân-
du-ne că vom avea stocuri suficiente pentru satisface-
rea cerințelor pieței”, susține Ruxandra Burcea,  
proprietara Chicco România. 
În cazul Grande Gloria, 2020 a reprezentat menține-
rea pe un trend ascendent de business și accesarea 
multor clienți noi pe plan național și internațional. „La 
nivel național, produsele Hygienium au ajuns în majo-
ritatea lanțurilor de retail, dar și în lanțurile farmace-
utice. Avantajul nostru, fiind producător român, a fost 
și acela că am putut fi extrem de eficienți în onorarea 
comenzilor, respectând termenele foarte scurte de li-
vrare. Inițial, creșterea a venit din partea sectorului de 
retail și comerț tradițional, iar odată cu redeschiderea 
sectorului HoReCa și a impunerii folosirii dezinfectan-
ților în toate spațiile publice, comenzile s-au echilibrat 
în toate direcțiile”, afirmă Georgiana Mocanu, detaliind 
că Grande Gloria a încheiat 2020 cu o cifră de afaceri 
de 70 milioane euro, dezinfectanții reprezentând circa 
40% din rezultat. Cifrele au fost susținute de un cumul 
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Notă: total promoții de preț comunicate de retaileri în revistele 
proprii, spoturi radio și TV

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

Promoții pentru dezinfectanți
Categoria 2019 2020 Evoluție
Dezinfectanți pentru suprafețe 138 212 54%
Dezinfectanți pentru mâini 5 163 3160%

Cele mai promovate branduri 
Marca (dezinfectanți de suprafețe) 2019 2020 Evoluție
Igienol 74 45 -39%
Sanytol 18 22 22%
Nufăr 0 21  /
Sano 0 19  /
Sterisol 0 11  /
Alte mărci 46 94 104%
Total promoții 138 212 54%

Cei mai activi retaileri în categorie
Dezinfectanți de suprafețe 2019 2020 Evoluție
Selgros 23 33 43%
Mega Image 18 30 67%
Metro 13 26 100%
Kaufland 9 25 178%
Carrefour 11 18 64%
Alți retaileri 64 82 28%

Marca
Dezinfectanți de mâini 2020
Garnier 15
Simbio 12
Farmec 10
Alchosept 10
Ultra Compact 8
Alte mărci 108
Total promoții 163

Cei mai activi retaileri în categorie
Dezinfectanți de mâini 2020
Selgros 40

Metro 13
Lidl 8
dm 7
Mega Image 7
Unicarm 6

Notă: total mărci pentru care retailerii au comunicat promoții de 
preț în revistele proprii, spoturi radio și TV.

Numărul de mărci promovate:
Categoria 2019 2020 Evoluție
Dezinfectanți pentru suprafețe 12 28 133%
Dezinfectanți pentru mâini 4 43 975%

Sursa:
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de factori, printre care faptul că produsele companiei 
erau deja testate și avizate, Grande Gloria având o 
experiență de peste 8 ani în producerea de dezinfec-
tanți. „Ceea ce este apreciat de către clienții noștri 
este faptul că oferim soluții de dozare și aplicare 
pentru toate domeniile. Preferințele consumatorilor 
în ceea ce privește forma de ambalare sunt date de 
tipul de consumator. Astfel, HoReCa și domeniile care 
lucrează cu publicul au preferat ambalajele mari (1L, 
5L, 100 bucăți la servețele umede), iar consumatorul 
final care își alege produsul din raftul magazinului sau  
al farmaciei, volumele mai mici (50 ml, 85 ml, 300 ml, 
15 și 48 bucăți în cazul șervețelelor umede)”, explică 
Georgiana Mocanu. De asemenea, menționează ea, 
foarte eficient pentru clienții companiei a fost faptul 
că li s-a oferit un pachet complet de dezinfectanți sub 
același brand, începând de la săpun și dezinfectant de 
mâini și de suprafețe, până la produse pentru tuneluri 
de dezinfecție, detergent de vase cu dezinfectant, șer-
vețele umede, toate testate și avizate de către Comisia 
de Biocide. 
Vânzările Interstar de produse dezinfectante fără clor 
pentru suprafețe, geluri și șervețele antibacteriene 
pentru mâini s-au dublat în 2020 față de 2019, în timp 

ce produsele dezinfectante cu clor au crescut de 3,5 ori 
față de 2019. Dezinfectanții (cu clor și fără) au repre-
zentat în 2020 peste 35% din totalul vânzărilor, care au 
depășit 40 milioane de euro în 2020.
Și produsele din portofoliul AC Marca au avut o evoluție 
dinamică, ceea ce a dus aproape la dublarea vânzărilor 
comparativ cu 2019. „În 2020, nu inovația a făcut diferen-
ța, ci mai degrabă extinderea capacității de producție 
într-un timp record. A fost un an în care acesta a fost 
elementul cheie pe care s-au concentrat marii producă-
tori”, este de părere Alexandru Emciuc, Trade Marketing 
Manager AC Marca. El a remarcat că produsele cu o arie 
de aplicabilitate universală au avut o creștere accelerată.
În același trend ascendent, produsele dezinfectante din 
portofoliul Unilever aproape și-au dublat ponderea în 
totalul vânzărilor. 

Categoria în retail 

Creșterea din categoria de dezinfectanți s-a manifestat 
în toate canalele de retail. Totuși, au crescut accelerat 
magazinele de proximitate și cele de tip discount, iar 
retailerii au alocat la raft spații mai mari, în corelație cu 
performanța categoriei.

Cum a evoluat categoria de dezinfectanți în rețeaua Mega Image
1. Ce alte categorii de produse sunt puse în coș odată cu produse dezinfectante, la o ocazie de cumpărare?
Comportamentul de consum a suferit schimbări în ultimul an, în coșul de cumpărături apărând din ce în ce 
mai frecvent săpunul lichid și solid, clorul, produsele din hârtie și produsele de îngrijire pentru corp.
2. Ce fel de promoții și/sau proiecte ați derulat în categorie în ultimul an?
Analizând preferințele consumatorilor, am derulat un proiect de categorie pentru produsele de curățenie cu 
efect dezinfectant și pentru soluțiile dezinfectante pentru mâini, astfel încât să realizăm gruparea și semna-
lizarea acestora mai bine la raft.
3. Cum ați reașezat categoria?
Am alocat spațiu suplimentar în magazine pentru această categorie de produse și au fost realizate plasări 
secundare pentru produsele de curățenie și șervețele cu efect dezinfectant. Mai mult, în zona caselor de 
marcat au fost plasate soluțiile dezinfectante pentru mâini.
4. Care au fost cele mai căutate produse?
Cele mai căutate categorii de  produse în ordinea dinamicii de vânzare au fost: soluțiile dezinfectante pentru mâi-
ni, alcoolul sanitar, șervețelele dezinfectante și produsele de curățenie pentru suprafețe cu efect dezinfectant.
5. Câte SKU-uri noi ați adăugat în categorie anul trecut? 
În sortimentația noastră au  fost adăugate aproximativ 50 articole noi, în categoriile de produse dezinfectan-
te, dintre care putem aminti branduri precum: Touch, Farmec, Hygienium, Dettol, Igienol, Domestos.
6. Cum au evoluat vânzările categoriei în 2020? Care a fost luna cu cele mai mari vânzări?
Categoriile de produse dezinfectante au fost printre cele mai populare și căutate, înregistrând o creștere de 
110% în 2020. Luna cu cele mai mari vânzări a fost martie.
7. Ce estimări de vânzări aveti pentru perioada următoare?
Din estimările noastre, atât soluțiile dezinfectante pentru mâini, șervețelele dezinfectante, precum și produsele 
de curățenie cu efect dezinfectant vor avea în continuare o dinamică de vânzare  similară cu cea din 2020. 
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„Dezinfectanții fără clor au câștigat spațiu la raft 
datorită creșterii acestui segment, însă rămâne 
la fel de important și raftul de dezinfectanți pe 
bază de clor. Cumpărătorii au avut tendința de a-și 
achiziționa stocuri mai mari de produse, iar dezin-
fectanții n-au reprezentat o excepție. Ei au ales să 
meargă în canalele care le oferă o experiență de 
cumpărare rapidă, adică proximitatea și discoun-
terii. Canalul de comerț independent și-a păstrat 
relevanța și importanța în 2020 și a reprezentat o 
opțiune viabilă pentru cumpărători, oferind avan-
tajele proximității și o gamă variată de produse. 
Consumatorii au mers și către magazinele de tip 
hypermarket, găsind acolo o sortimentație variată, 
care să răspundă tuturor nevoilor”, punctează 
Cristina Brîndușoiu (Unilever). Ea menționează și 
creșterea exponențială a comerțului digital. În 
primă instanță forțați de context, iar acum poate 
și printr-o alegere liberă, tot mai mulți consuma-
tori lucrează sau fac cumpărături prin intermediul 
platformelor online. Astfel, se așteaptă ca furnizo-
rii să își ajusteze portofoliile, ambalajele, modelul 
de business, astfel încât să simplifice experiența 
cumpărătorului în mediul online.
Cererea de produse dezinfectante s-a polarizat în 
două direcții, arată reprezentanta Unilever: dez-
infectanți pentru suprafețe pe bază de clor (mărci 
cunoscute și produse dezinfectante, alegerea con-
sumatorilor ducându-se în general spre produse în 
care au încredere și pe care le cunosc, dar orien-
tându-se în același timp și spre soluții simple, cum 
e clorul clasic; pe de altă parte, a crescut interesul 
pentru segmentul de dezinfectanți pentru supra-
fețe fără clor, produse care au poate un preț mai 
ridicat și vin cu beneficii intrinseci ale produsului 
(un miros mai puțin intens, causticitate mai redusă, 
posibilitatea de a fi folosit în gospodării în care se 
găsesc copii sau animale de companie etc).
Canalul de proximitate a cunoscut cea mai rapidă 
evoluție și va continua să crească și în 2021, consi-
deră Kostas Fidanakis (Interstar). „Comerțul inde-
pendent este unul dintre clienții noștri importanți 
pe categoria dezinfectanți (pe lângă modern trade, 
desigur), motiv pentru care vom adopta planuri 
dedicate pentru a accelera creșterea acestui canal. 
În plus, credem că evoluția pozitivă a vânzărilor 
e-commerce și a celor din magazinele de proximi-
tate va continua și în 2021”, precizează managerul.
Și Elgeka-Ferfelis a acordat o atenție sporită canalu-
lui tradițional, prin discounturi mai mari și promoții 
mai agresive oferite acestor clienți. Reprezentanta 
companiei, Gloria Șoancă, afirmă că toate canalele au 
cunoscut o creștere considerabilă a vânzărilor, însă, 
din cauza restricțiilor impuse, consumatorii au frec-
ventat mai des magazinele de proximitate care le-au 
oferit un sentiment sporit de siguranță și o eficienti-
zare mai mare a timpului petrecut la cumpărături. 

„Pe plan național, pe lângă clienții de tip key 
account a crescut și cifra lucrată cu distribuitorii 
locali și magazine de tip cash&carry. De asemenea, 
acordăm atenție sporită și vânzărilor online, care 
în contextul pandemic au înregistrat o creștere 
semnificativă. Am crescut prezența la raft a bran-
dului Hygienium, atât în comerțul modern, cât și în 
cel tradițional, devenind mai cunoscuți. Mai ales 
în perioada de impunere a măsurilor de izolare, 
am remarcat o creștere a vânzărilor în comerțul 
tradițional, respectiv cel de proximitate”, notează 
Georgiana Mocanu (Grande Gloria). 
Pentru AC Marca, pe val au fost magazinele de 
proximitate din retailul modern, fenomen susți-
nut de contextul pandemic și limitările impuse de 
autorități. „În plus, dacă înainte de pandemie dezin-
fectanții nu erau considerați o prioritate pentru 
comerțul tradițional, în 2020 aceștia au cunoscut 
o creștere atât prin extinderea categoriei, cât și 
pentru că sunt activi în proximitate”, punctează 
Alexandru Emciuc (AC Marca). 
În acest context, în care o distribuție cât mai extinsă 
a produselor a făcut diferența în business, Chicco 
a demarat anul trecut discuții cu alte lanțuri de 
retail, atipice segmentului său de piață, adică cele 
care nu comercializează produse destinate copii-
lor. Un exemplu sunt cei care activează în dome-
niul bricolajului, dar au și categorii de cosmetice / 
detergenți sau marii retaileri care comercializează 
produse cosmetice. „Estimăm că extinderea porto-
foliului va aduce plus valoare brandului și o creștere 
la nivel de divizie cu aproximativ 15-20%. Desigur, 
supremația a deținut-o canalul de e-commerce, dar 
acest lucru s-a întâmplat și din cauza restricțiilor. 
Online-ul a însemnat siguranță și a crescut cu peste 
50% comparativ cu perioada similară, înregistrând o 
ușoară scădere în momentul în care magazinele au 
fost redeschise”, declară Ruxandra Burcea (Chicco).

Ce perspective aduce 2021

Deși anul 2021 ar fi trebuit să însemne o relaxare a 
măsurilor și restricțiilor, pe fondul apariției vacci-
nurilor, acest lucru se va întâmpla probabil abia în 
a doua parte a anului. Între timp, Sebastian Biga 
(Farmec) vede în continuare la nivelul comerțului 
local un trend ascendent pentru produsele de igie-
nă personală și dezinfectante, pe fondul cerințelor 
consumatorilor. 
Marcela Cioban (Klintensiv) subliniază că nu toate 
produsele existente în retail au efect virucid și 
pot fi încadrate în categoria dezinfectanți efici-
enți împotriva Coronavirus, iar „2021 este un an 
cu un consumator mult mai informat, care va ști 
să diferențieze un simplu igienizant de un dezin-
fectant”. Ea crede că oportunitatea de creștere 
pentru branduri va veni din suportul legislativ care 
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să interzică comercializarea produselor neconforme și 
contrafăcute, precum și din comunicarea brandurilor 
care să educe piața.
La rândul său, Cristina Brîndușoiu (Unilever) notează că, 
pe viitor, creșterea acestei piețe poate veni din pre-
miumizare și adăugarea de extra-beneficii. Dezinfecția 
devine un atribut standard, iar produsele superioare 
sunt acelea care îi oferă consumatorului și alte avantaje 
(e.g. ingrediente naturale, mai puțin toxice, atât pentru 
utilizator, cât și pentru planetă). În plus, ea observă 
diversificarea formatelor produselor dezinfectante (de 
la spray-uri, la produse pentru uz generic sau podele, 
șervețele etc). „Piața de produse dezinfectante prezintă 
potențial de dezvoltare pe termen lung. Există încă mul-
te gospodării ce nu utilizează produse igienizante, fie din 
rațiuni de buget, fie din considerente legate de educație 
și conștientizare a pericolului transmiterii virusurilor și 
microbilor prin intermediul suprafețelor. Odată cu mo-
dernizarea și urbanizarea societății, oamenii vor lua din 
ce în ce mai mult contact cu acest segment, adoptându-l 
ca un mod de viață”, notează reprezentanta Unilever. 
Pentru 2021, Grande Gloria are planuri ambițioase inter-
naționale, compania intenționând să intre pe piața din 
SUA. De asemenea, are în curs de testare și validare o 
gamă dezinfectantă cu aplicabilitate și în domeniul chi-
rurgical. Referitor la piața locală, Georgiana Mocanu este 
de părere că vor exista creșteri. „Deja s-a creat un obicei 
de consum pentru aceste categorii de produse, iar oa-
menii sunt mult mai preocupați de igienă și prevenție. În 
toate instituțiile de stat, sistem bancar, HoReCa sau alte 
locații unde se impune lucrul cu publicul, aceste tipuri de 
produse au devenit indispensabile”, explică managerul. 
În perioada următoare, având deja experiența anului 
trecut, Gloria Șoancă (Elgeka-Ferfelis România), conside-
ră că vulnerabilitățile se pot transforma în oportunități. 
„În contextul pandemiei, comportamentul de consum a 
fost puternic perturbat, dar, în același timp, consumato-
rii au început să acorde mai multă importanță susținerii 
producătorilor locali. Acest aspect ar putea duce la 
accelerarea unor noi modele de vânzare în retail, în care 
sănătatea și sustenabilitatea devin factori diferenția-
tori”, observă ea. De asemenea, reprezentanta Elgeka-
Ferfelis notează că digitalizarea este o condiție nece-
sară, dar nu suficientă, pentru a avea succes în retail. 
Consumatorii sunt atrași de o combinație între canalele 
online și offline, chiar și în contextul pandemiei. În plus, 
digitalizarea este o direcție care presupune alocarea 
unor resurse financiare considerabile, de care multe 
companii din domeniu poate nu dispun, însă această 
direcție este și va fi generatoare de creșteri în vânzări. 
Acum este evident că un comerciant care investeste in 
online va fi mai pregătit în cazul apariției unor eveni-
mente similare pe viitor, de nedorit, însă posibile, dupa 
cum a arătat experiența recentă. 
Asemenea digitalizării, extinderea serviciilor de 
proximitate face parte din strategia retailerilor. „Unii 
jucătorii din domeniu au fost nevoiți să implementeze 

sau să extindă rapid servicii precum posibilitatea de 
a achiziționa produse online, de a ridica din magazin 
cumpărăturile prin servicii de tip click&collect sau de 
a livra la domiciliu. Pentru mulți consumatori, acestea 
reprezintă soluții pentru a economisi timp, pentru a 
avea acces la mai multe oferte, inclusiv unele persona-
lizate, astfel că ei pot  avea un ciclu de cumpărare mai 
scurt și efectua cumpărături de strictă necesitate fie 
în contextul unei crize, fie a unei lipse acute de timp”, 
subliniază Gloria Șoancă.
În 2021, Interstar va accelera investițiile începute anul 
trecut atât în modernizarea și automatizarea linii-
lor de producție cât și în privința protejării mediului. 
„Continuăm proiectele de mărire a capacităților de pro-
ducție și a celor de depozitare, de creștere a productivi-
tății și de îmbunătățire a calității produselor. Continuăm 
și investițiile în cercetare-dezvoltare, inovații și lansări 
de produse noi, cu focus pe dezinfectanți, categorie 
unde pregătim foarte multe proiecte, pe care sperăm sa 
le materializăm în perioada imediat următoare”, detalia-
ză Kostas Fidanakis. El consideră că piața dezinfectanți-
lor va continua să crească, însă cu un ritm de moderat, 
deoarece s-au creat obiceiuri noi de consum, iar nevoia 
de dezinfectare nu va dispărea, chiar dacă a început 
campania de vaccinare.
Pentru Fater, care anul trecut a lansat gama de spray-uri 
Ace Anti-Calcar și Ace Degresant și în plus a intrat în cate-
goria odorizantelor de toaletă, 2021 a debutat cu lansarea 
a două sortimente de șervețele umede igienizante: Ace 
Șervețele Igienizante cu Alcool pentru suprafețe mul-
tiple, fără clor, și Ace Șervetele Igienizante Degresante 
pentru suprafețele din bucătărie, fără clor. Iar în pri-
măvară, compania va intra și în categoria produselor 
de curățare a pardoselilor. „Anul acesta ne așteptăm 
la vânzări în linie cu anul trecut, dar mai echilibrate, 
împărțite uniform pe parcursul întregului an. Chiar 
dacă s-au găsit soluții la nivel global pentru încetinirea 
răspândirii coronavirusului, credem că această categorie 
a produselor igienizante va performa foarte bine și în 
viitor. Consumatorii au conștientizat importanța igienei 
sporite pentru sănătatea lor odată cu acest episod pe 
care l-am traversat cu toții și vor căuta în continua-
re soluții practice și economice pentru a-și menține 
casele curate și igienizate”, opinează Marian Nedelea. 
El precizează că, conform datelor de piață, Ace este cel 
mai distribuit produs pe bază de clor din România, unul 
dintre obiectivele companiei fiind să fie cât mai aproa-
pe de consumatori, în toate formatele de magazine din 
România. Și în 2021 compania va păstra focusul pe acest 
obiectiv, astfel încât să atingă cât mai mulți consumatori 
cu o gamă cât mai largă de produse.
Cu siguranță și anul 2021 va fi unul atipic, un an în 
care nesiguranța va trasa comportamente și nevoi de 
stocare și prevenire, însă educarea susținută a consu-
matorului pentru a folosi constant masca de protecție și 
dezinfectanți va duce la o ușoară creștere a categoriei 
și în acest an. ç
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Tendințele care vor marca 2021
Anul 2020 a fost unul care a adus schimbări pe toate planurile, accelerând anumite 
tendințe și forțând schimbări care altfel nu s-ar fi produs. Consumatorii au reușit 
însă să se adapteze, așa cum au făcut-o și companiile. Interesul față de societate, o 
mai bună experiență digitală, oferirea unui sentiment de comoditate sau atenția 
sporită față de sănătate sunt doar câteva dintre lucrurile pe care consumatorii le 
cer acum din partea retailerilor. De Bogdan Angheluță.

Î
n cadrul studiului „Top 10 Global Consumer Trends 
2021”, Euromonitor a identificat tendințele care 
reflectă noile obiceiuri de consum, dar și care 
sunt cauzele acestora și care va fi impactul global 
asupra companiilor din industrie.

Consumatorii cer astăzi companiilor să fie interesate 
de lucruri mai importante decât veniturile, fără a mai 
percepe afacerile ca fiind entități conduse de ideea 
profitului. Protejarea sănătății și interesul față de 

societate și mediu se numără printre noile așteptări 
ale consumatorilor. Mai mult, companiile ar trebui să 
contribuie la remodelarea lumii într-un mod sustenabil, 
facilitând trecerea de la o economie bazată pe volum 
la una bazată pe valoare și care are ca scop reducerea 
inegalității sociale.
Utilizarea unei cantități mai mici de plastic era priori-
tară pentru consumatori înainte de pandemie, urmată 
îndeaproape de îngrijorarea cu privire la schimbările 
climatice. În timpul pandemiei de COVID-19, atenția 
publică a trecut de la mediu către situații sociale 
urgente. Astfel, consumatorii se așteptau ca mărcile 
să protejeze sănătatea și bunăstarea forței de muncă, 

Afaceri mai bune, o lume mai bună1
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ajutând în același timp comunitățile locale. Criza sănă-
tății a afectat profund nevoile oamenilor și obiceiurile 
de cumpărături; o mai mare empatie față de brandu-
rile cu un puternic simț al responsabilității sociale 
a devenit o constantă în rândul consumatorilor. Iar 
atunci când companiile au acordat prioritate oame-
nilor în fața profitului, probleme precum cea a încăl-
zirii globale au trecut pe locul doi. Cu toate acestea, 
problemele respective nu vor dispărea din conștiința 
colectivă. Consumatorii vor reconstrui piața, alegând 
branduri care să ajute lumea să fie mai curată, mai 
sănătoasă, mai rezistentă și mai echitabilă, scriu cei 
de la Euromonitor.

Figital este termenul pe care cei de la Euromonitor l-au 
folosit pentru a descrie legătura creată între lumea fizi-
că și cea digitală. Astfel, realitatea figitală este un hibrid 
de lumi fizice și virtuale în care consumatorii pot să 
trăiască, să lucreze sau să facă cumpărături. Companiile 
pot duce elemente virtuale în spațiile fizice ale consu-
matorilor, stimulând astfel vânzările în zona de  
e-commerce și având posibilitatea de a colecta date.
Aparate inteligente și tehnologii precum realitatea aug-
mentată (AR) sau realitatea virtuală (VR) i-au ajutat pe 
consumatori să își formeze noi obiceiuri în jurul mun-
cii, învățării, exercițiilor fizice, a cumpărăturilor sau a 
socializării. Digitalul a facilitat crearea realității figitale, 
care ține consumatorii conectați în ciuda faptului că 
sunt separați fizic de lumea exterioară. Dispozitivele au 
devenit unelte esențiale pentru a derula o gamă variată 
de activități, iar mulți dintre consumatori, în special cei 
tineri, de multe ori nici nu mai fac distincția între con-
ceptele de fizic sau virtual.
Mărcile pot beneficia de această realitate, oferind soluții 
noi pentru a ajunge la un public cât mai larg; servicii 
precum cumpărăturile în grup prin videoconferințe, 

experiențele de călătorie prin dispozitive de realitate 
virtuală sau chiar producerea unor cosmetice, băuturi 
sau bunuri personale prin inteligența artificială pot adu-
ce un mare avantaj competitiv.

Consumatorii doresc comoditatea realității de dinain-
te de pandemie, tânjind după ușurința luată ca atare 
înainte ca obiceiurile zilnice să fie răsturnate. Prin 
urmare, companiile sunt supuse unei presiuni uriașe 
de a-și adapta rapid operațiunile.
COVID-19 a redus ocaziile de impuls, cumpărătu-
rile reprezentând acum o activitate planificată. 
Consumatorii trebuie astăzi să își programeze lucruri 
pe care înainte le puteau face spontan, așa cum ar fi 
vizitele la magazin, evenimentele sociale sau pur și 
simplu mesele luate în oraș. Ei își doresc să recâști-
ge acel sentiment de lejeritate și se îndreaptă către 
canalele digitale pentru a obține același nivel de 
flexibilitate. Este evident că pandemia a accelerat 
digitalizarea, iar comerțul digital oferă o experiență 
similară, fără a fi însă nevoie de prezența noastră fi-
zică. Cu toate acestea, gradul de utilizare variază între 
generații, iar companiile trebuie să înțeleagă ceea ce 
fiecare consumator percepe drept „convenabil”. Spre 
exemplu, cei mai tineri preferă digitalul unei inter-
acțiuni fizice, în timp ce consumatorii mai în vârstă 
preferă să se adreseze unui reprezentant al serviciu-
lui de relații cu clienții.
Astfel, soluții precum garantarea disponibilității unui 
produs sau serviciile pe bază de abonament pot
minimiza sau elimina numărul de călătorii de cumpără-
turi necesare. Metode noi, cum ar fi codurile QR, permit 
consumatorilor să navigheze prin meniuri sau să caute 
produse în timp ce așteaptă la rând pentru a plăti. 
Indiferent de cum va evolua criza sanitară, retailerii 
trebuie să îi atragă pe acei consumatori care tânjesc 
după comoditate prin intermediul canalelor digitale.

Bunăstarea mentală a fost un lucru important pentru 
consumatori și reprezintă, în continuare, un indica-
tor al sănătății. Pandemia a adus noi factori de stres, 
inclusiv riscul de șomaj sau dificultăți economice, 
izolare sau nevoia de noi roluri și abilități. Forțați de 
împrejurări, consumatorii au înțeles că tratarea simp-
tomelor nu este o rezolvare, ci mai mult o amânare, iar 
confruntarea problemelor de fond reprezintă cea mai 
bună soluție.
În consum, acest fenomen s-a tradus prin reconfigu-
rarea cheltuielilor către produse sau servicii care să 
servească pe termen lung, nu doar să rezolve proble-
me pe loc. 

Consumator
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Mai exact, înainte de pandemie, 46% dintre consuma-
torii din Generația Z și 50% dintre Mileniali preferau 
să cheltuie bani pe experiențe în loc de lucruri, dar 
restricțiile impuse de autorități au dus la creșterea 
interesului față de activitățile ce pot fi desfășurate în 
interiorul casei.
Vânzările globale de produse destinate hobby-urilor 
sau educației au scăzut între 2014 și 2019, dar ar urma 
să înregistreze o creștere importantă ca urmare a pan-
demiei. În altă zonă, consumatorii se îndreaptă către 
confortul oferit de nostalgie – spre exemplu, snackuri 
pe care le consumau în copilărie și care le oferă un mo-
ment de liniște. Astfel, amenințările percepute de  
fiecare individ în parte, fie de ordin economic sau soci-
al, îl vor face pe acesta să caute servicii care să îl ajute 
în fața schimbărilor iminente.

Pe măsură ce cheltuielile neesențiale dispar, companiile 
trebuie să aducă în fața consumatorilor propuneri de o 
mai mare valoare, unele care să ofere calitate, dar și un 
preț convenabil. Mai mult, atributele acestor produse 
ar trebui să aibă o poveste și o puternică legătură cu 
sănătatea și starea de bine.
Lipsa siguranței financiare va duce la amânarea investi-
țiilor care nu sunt esențiale, aici încadrându-se o gamă 
variată de produse. Consumatorii prudenți vor apela 
la downgrade și se vor îndrepta către mărcile private. 
Pandemia de COVID-19 va duce la planificarea cumpără-
turilor și la trecerea către consumul rațional.
Este clar că mediul economic va continua să influențeze 
cheltuielile. În același timp, trecerea la mărci private 
îi va ajuta pe retaileri. Cu toate acestea, companiile ar 
trebui să îi identifice pe consumatorii dispuși să ofere în 
plus pentru produse sau servicii premium, investind în 
atragerea acestora.

Munca în afara biroului a căpătat un cu totul alt sens în 
2020. Noile spații de lucru au adus multe provocări în 
viețile consumatorilor, fie că vorbim de alegerile vesti-
mentare, de investițiile în tehnologia necesară sau de 
obiceiurile alimentare. Consumatorii se luptă să defi-
nească începutul și finalul zilei de muncă, încercând să 
își gestioneze cât mai bine timpul de care dispun.
Noile spații de lucru au un impact semnificativ și 
asupra locurilor de unde angajații făceau cumpărături. 
Dispariția drumului până la muncă aduce și limitarea 
consumului ocazional, așa cum ar fi achiziționarea unei 
cafele. Având o mobilitate redusă, consumatorii petrec 
mai mult timp reproducând acasă experiențe precum 
servirea mesei în oraș sau oprirea la un centru comerci-
al după terminarea programului de lucru.

Analiză

Toate aceste lucruri se reflectă asupra consumului în di-
ferite moduri. Dacă cheltuielile cu produse vestimentare 
sau produse de frumusețe vor fi reduse, cele cu produse 
alimentare premium vor crește pe măsură ce consuma-
torii vor încerca să creeze meniuri tot mai calitative în 
siguranța casei.

Riscurile de sănătate, timpul petrecut în interior, limi-
tarea mobilității sau conceptul de muncă de la distanță 
sunt doar câteva dintre cauzele care i-au determinat pe 
consumatori să caute tot mai des o „doză” de aer curat. 
Unii se gândesc chiar să se mute din orașele dens popu-
late în zonele rurale. Ca răspuns, companiile au încorpo-
rat măsuri solide de sănătate și au mutat o parte dintre 
evenimente afară, permițând astfel consumatorilor să 
participe la acestea.
Pe de altă parte, în ciuda pericolelor pentru sănătate 
asociate zonelor aglomerate, consumatorii încă doresc 
socializare și conexiune umană. În acest caz, exercițiile 
fizice, socializarea și relaxarea în aer liber devin esențiale 
pentru cei blocați în rutină cauzată de pandemie. Pentru 
a răspunde acestei nevoi, companiile trebuie să își creeze 
propria lor oază în aer liber. Acest lucru poate fi mai com-
plicat și mai costisitor în funcție de vreme, dar structurile 
în aer liber, încălzirea sau iluminarea vor aduce beneficii pe 
termen lung din cauza cererii crescute pentru locuri sigure.

În prezent, consumatorii sunt forțați să vină cu moda-
lități creative de a termina tot ceea ce au de făcut în 
timpul de care dispun. Prin urmare, companiile trebuie 
să dezvolte soluții care să răspundă dorinței consu-
matorilor de a maximiza timpul, oferind o flexibilitate 
sporită, mai ales în ceea ce privește produsele și servicii 
care pot fi accesate din sau în apropierea casei.
Programul mai lejer de care unii consumatori benefi-
ciază în această perioadă în care multe companii au 
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adoptat lucrul în regim remote le oferă acestora mai 
mult timp, dar găsirea celei mai bune utilizări a acestui 
timp poate fi dificilă. Gestionarea muncii, a vieții de 
familie, a celei sociale și profesionale reprezintă atât o 
provocare, cât și o oportunitate. Stabilirea limitelor a 
devenit imperativă atunci când majoritatea ocaziilor de 
consum s-au mutat în interiorul casei. În același timp, 
consumatorii au acum posibilitatea de a efectua mai 
multe sarcini pe parcursul unei zile. Consumatorii își re-
așează în mod constant prioritățile în dorința de a avea 
o cât mai mare flexibilitate.
Oferirea serviciilor de-a lungul întregii zile, în special pentru 
businessurile care activează online, le va permite acestora 
să facă oferte personalizate clienților, construite în jurul 
programului existent. Și magazinele fizice trebuie să se 
adapteze: spre exemplu, mulți retaileri au ales să conver-
tească spațiile disponibile în zone de pick-up, astfel încât 
clienții să poată comanda și ridica cumpărăturile într-un 
timp extrem de scurt.

Acțiunile derulate pentru a controla pandemia au cres-
cut gradul de îndatorare al oamenilor, al guvernelor și al 
companiilor. Neîncrederea tot mai mare în mass-media și 
conținutul online aduce companiilor atât o oportunitate, 
cât și o obligație de a se asigura că marketingul risipește 
dezinformarea. Consumatorii doresc fapte și se așteaptă 
ca brandurile să acționeze în acest sens. În condițiile în 
care în 2020, 37% dintre consumatori și-au împărtășit 
datele pentru a primi oferte personalizate și direcționa-
te, devine evident că disponibilitatea de a oferi aceste 
informații există, iar marketingul, în special pe rețelele 
sociale, va fi cheia pentru brandurile de succes în 2021.

Teama de a fi infectat și creșterea gradului de conș-
tientizare a necesității de a-și proteja sănătatea a dus la 
creșterea cererii pentru produse de igienă și i-a împins 
pe consumatori către soluții contactless, evitând astfel 
expunerea. Companiile trebuie să pună în aplicare mă-
suri de siguranță sporite și inovații care vizează această 
zonă pentru a-i liniști pe consumatori. 
COVID-19 a adus, de asemenea, în prim-plan preocupări-
le privind salubritatea, iar producătorii au fost nevoiți să 
implementeze în cel mai scurt timp proceduri de sănăta-
te și siguranță. Jucătorii din FMCG s-au adaptat rapid la 
reticența consumatorilor de a vizita magazinele aglo-
merate și de a interacționa cu alte persoane, oferind 
comenzi online. 
Iar siguranța și sănătatea vor rămâne în mintea consu-
matorilor, atât pe durata pandemiei, cât și după. Noile 
obiceiuri de consum, sau cel o puțin o parte dintre aces-
tea, se vor manifesta pe termen lung. ç
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Ce aduce 2021 pe piața 
bunurilor de larg consum

Intrarea în noul an nu a adus schimbarea la care cei mai mulți speram, ci mai 
degrabă o imagine asemănătoare cu cea de acum 12 luni. Dacă în anumite state 
restricțiile sunt aproape omniprezente, în altele limitările sunt minime. Privind la 
nivel general, cei de la Kantar au analizat cele mai importante tendințe de anul 
trecut, așa cum ar fi impactul creșterii FMCG sau accelerarea puternică a canalului 
digital, manifestată în special în țările în care e-commerce-ul era încă o zonă 
secundară. De Bogdan Angheluță.

Până la finalul primului trimestru al anului, 
piața de FMCG va crește cu 10%, spun analiș-
tii Kantar. Cu toate acestea, e greu de crezut 
că vom mai vedea prea curând un astfel 
de avans, căci o corecție este inevitabilă. 

Magnitudinea și momentul acestei corecții depind însă 
de foarte mulți factori: strategia de vaccinare, impactul 
recesiunii economice, sistemul de lucru post-pandemie, 
modificarea restricțiilor și altele.

Pe de altă parte, creșterea FMCG în China, cel mai im-
portant contributor la nivel global, a încetinit. Vânzările 
slabe din timpul Noului An chinezesc reprezintă princi-
pala cauză pentru acest fenomen, iar ridicarea aproape 
integrală a restricțiilor ar trebui să revitalizeze piața 
asiatică în lunile ce urmează.
Cota de piață a comerțului online în total FMCG 
va atinge valoarea de 12% până la finalul acestui 
trimestru, adică echivalentul a doi ani de creștere 
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comprimați într-unul singur, potrivit datelor Kantar. 
În Europa, valoarea va fi de 9% din vânzările FMCG, 
devenind astfel trendul cu cea mai importantă evo-
luție de-a lungul anului. Creșteri există și în America 
Latină, dar acolo cota de piață rămâne una extrem de 
mică, respectiv sub 1%.

De pe primul pe ultimul loc

Segmentul de înfrumusețare și îngrijire a trecut de 
la cea mai rapidă creștere în 2019 la cea mai înceată 
evoluție în timpul pandemiei. La polul opus se află seg-
mentul alimentar (fără a include produsele destinate 
consumului în afara casei). Mai exact, toate segmentele 
FMCG (cu excepția zonei de înfrumusețare și îngrijire) 
au avut de câștigat din faptul că noi, consumatorii, am 
petrecut mai mult timp acasă. Este de așteptat ca și 
segmentul mai sus-menționat să aibă o revenire puter-
nică odată ce libertatea de mișcare va fi restaurată, iar 
evenimentele permise.
Creșterea puternică a FMCG poate fi observată și la 
nivelul categoriilor, unde două din trei au avut un avans 
mai mare decât în perioada de dinaintea pandemiei. Ce 
este și mai interesant, subliniază cei de la Kantar, este 
modul în care pandemia a „readus la viață” produse 
precum cidrul. Întrebarea care se pune este dacă și în ce 
măsură vor fi aceste categorii vulnerabile atunci când 
lucrurile revin la normal.

Produsele de igienă, vedetele anului 2020

Trei producători cu operațiuni la nivel global au avut 
creșteri de cel puțin 10% de la începutul pandemiei: 
Reckitt Benckiser, Kellogg's și Kraft Heinz. Chiar dacă 
micul dejun a reprezentat întotdeauna o ocazie de con-
sum în interiorul casei, asta nu a oprit plusul semnifi-
cativ al celor de la Kellogg's. În ceea ce privește Kraft 
Heinz, lucrurile nu au fost atât de surprinzătoare, pentru 
că multe dintre condimente sau sosuri sunt necesare 
atunci când consumatorii gătesc acasă. Două dintre 
brandurile cu cele mai importante plusuri în 2020 sunt 

„ucigași” ai virusului Sars-COV-2, Dettol (+52%) și Harpic 
(+29%), ambele produse de Reckitt Benckiser. Nu este 
surprinzător, din moment ce obiceiurile legate de igienă 
sunt cele care au suferit probabil cele mai importan-
te modificări anul trecut. Chiar dacă vânzările acestor 
categorii se vor reduce probabil în viitor, ele vor rămâne 
totuși la un nivel superior față de cel pre-pandemic. Top 
5 al brandurilor care au crescut semnificativ anul trecut 
este completat de Royal (+27%), Hellman's (+17%), dar și 
Nutella (+17%).

Efectele economice, vizibile pe termen lung

Un fenomen întâlnit în toată lumea a fost reducerea 
vizitelor în magazine, dar fiecare ocazie a însemnat o 
valoarea mai mare a coșurilor de cumpărături. În Europa 
s-au înregistrat cele mai importante schimbări la nivelul 
acestor obiceiuri. Iar acest trend se va manifesta și în 
continuare, cred cei de la Kantar, adăugând că planurile 
de shopping vor fi de acum mai flexibile.
Analizând datele venite din Marea Britanie, compania de 
cercetare a ajuns la concluzia că cheltuielile generale 
au scăzut, chiar și în condițiile creșterii importante pe 
zona bunurilor de consum. Oamenii au economisit mai 
mult, profitând și de imposibilitatea de a călători. Vor 
crește însă aceste cheltuieli atunci când situația o va 
permite? Răspunsul la această întrebare va depinde, în 
mare măsură, de situația economică și de perspectiva 
financiară pe termen scurt și mediu. Există, desigur, și 
numeroase motive de îngrijorare. Potrivit Organizației 
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), sta-
tele ar putea vedea abia în 2022 o revenire a Produsului 
Intern Brut la nivelul înregistrat în 2019. Mai mult, rata 
șomajului înregistrată la nivel european ar putea atinge 
valoarea de 9,6% în al doilea trimestru al acestui an. În 
acest caz, efectele economice post-pandemice vor fi 
vizibile timp de câțiva ani.

Perspectivele unui nou lockdown

Pe lângă tendințele de mai sus, există alte câteva care 
se vor manifesta în cazul unui nou lockdown. În pri-
mul rând, sectorul take-away va crește, profitând și 
de îmbunătățirea evidentă a serviciilor de livrare, dar 
nu suficient pentru a compensa scăderea generată de 
dispariția consumului în cafenele sau restaurante. Mai 
multe persoane, în speciale cele vulnerabile în fața viru-
sului, vor cumpăra online produse de consum, folosind 
poate astfel de platforme pentru prima oară.
Produsele alimentare vor avea cel mai mult de câștigat 
din trecerea de la out-of-home la in-home. Snackurile 
vor rămâne „vedetele” ocaziilor de consum, iar pro-
dusele ușor de preparat vor câștiga, la rândul lor, mai 
mult teren.
Igiena în interiorul locuinței va avea o importanță din 
ce în ce mai mare, iar acest fenomen este unul care se 
poate manifesta pe termen lung. ç
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Serbia introduce restricții asupra 
importurilor de vin
Începând cu 1 ianuarie, Serbia a 
limitat cantitatea de vin pe care o 
companie o poate importa trimestri-
al. În total, importurile nu pot depăși 
625.000 de litri pe trei luni, iar fie-
care companie poate importa doar 
15% din volumul total. Există totuși 
o excepție, și anume că restricția se 
ridică în cazul ultimului trimestru 
al anului. În cazul în care un anume 
importator nu a atins procentajul de 
15%, poate adăuga diferența rămasă 
la cantitatea pe care o poate impor-
ta în trimestrul următor.
Publicația online Vecernji Novosti 
a dezvăluit că discounterul Lidl 
a importat în luna iunie a anului 
trecut 140 de camioane de vin din 

UE, respectiv 70% din cota anuală, 
astfel încât alte companii nu au mai 
putut importa băuturi din Uniunea 
Europeană. Ca urmare, prețurile au 
crescut cu 30%, în vreme ce vânză-
rile au înregistrat un minus de 40%.
Cota de 2,5 milioane de litri de vin 
ce pot fi importați fără taxe vamale 
a fost stabilită prin acordurile co-
merciale dintre UE și Serbia.

Știri externe

Beyond Meat și 
PepsiCo lansează 
brandul Planet

Producătorul de carne din pro-
teină vegetală Beyond Meat și 
PepsiCo au semnat un parteneriat 
pentru a aduce pe piață o serie 
de produse pe segmentele de 
băuturi și snackuri sub brandul 
Planet Partnership.
Producătorul Beyond Meat a fost 
activ în zona parteneriatelor, anun-
țând la finalul anului trecut că a 
lucrat alături de McDonald's la lan-
sarea unui burger cu carne produsă 
pe bază de plante, McPlant.
Piața produselor pe bază de plan-
te este căutată de tot mai mulți 
consumatori, dovadă stând și 
numărul mare de produse lansate 
anual pe acest segment. Reacția 
companiilor de fast-food, care 
includ tot mai des carne din prote-
ină vegetală în oferta lor, a ajutat 
la popularizarea acestei opțiuni.

Magazinele din Cehia, 
obligate să vândă 
majoritar produse locale

Lidl, la un pas de 
intrarea în Letonia

Parlamentarii cehi au adoptat un amenda-
ment care obligă magazinele cu o suprafa-
ță de cel puțin 400 de metri pătrați să vân-
dă în principal produse alimentare locale, 
începând cu anul viitor. Potrivit presei locale, în baza acestei 
decizii, produsele alimentare din producția locală ar trebui să 
reprezinte cel puțin 55% din vânzările acestor magazine.
Ulterior, ponderea alimentelor locale va crește la 73% în 2028, 
conform amendamentului adoptat de partidul de extremă 
dreapta „Libertate și democrație directă” (SPD). Acest prag se 
aplică numai alimentelor care pot fi produse în Cehia.
Măsura este una controversată, deoarece normele UE privind 
piața unică permit libera circulație a bunurilor și serviciilor în 
blocul comunitar. Decizia parlamentarilor cehi are însă nevoie și 
de parafa președintelui Milos Zeman pentru a intra în vigoare.

Lidl va deschide în curând prime-
le unități în Letonia, în condițiile 
în care până în prezent niciun alt 
discounter nu a funcționat în sta-
tele baltice. Compania urmează 
să intre pe piață cu 10-12 magazi-
ne. Intrarea pe piața din Letonia 
a fost inițial planificată pentru 
2019, dar deschiderea a fost amâ-
nată ca urmare a deciziei Lidl de 
a-și construi propriul centru de 
distribuție în Riga. Centrul logistic 
de 51.000 de mp a fost finalizat 
în iulie anul trecut pentru 55 de 
milioane de euro, în același timp 
cu primele zece magazine, și găz-
duiește și sediul central Lidl. 

Petre Șandru, o nouă promovare în cadrul 
Coca-Cola Company
După un mandat de patru ani în funcția de Country Manager în cadrul 
Sistemului Coca-Cola din Irlanda, Petre Șandru a fost promovat la începu-
tul acestui an ca Vice President Operations în cadrul Coca-Cola Company. 
Executivul este locat în Shanghai, China, iar aceasta este prima sa experien-
ță profesională dincolo de granițele Europei.
Petre Șandru are o experiență de aproape 16 ani în cadrul Coca-Cola 
Company, fiind inițial Brand Manager, apoi Director Operațional pentru 
România și Moldova și Director Comercial pentru patru țări din regiune: 
România, Moldova, Bulgaria și Albania.
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Știri externe

Discounterul Mere 
bifează o nouă piață 
europeană

Investiție în 
producția de cafea

Discounterul rus low-cost Mere continuă 
expansiunea la nivel european, Serbia fi-
ind cea mai nouă piață pe radarul compa-
niei. Serbia este a cincea piață europeană 
pentru rețeaua deținută de Svetofor, după intrarea din România, 
Germania, Lituania și Polonia. 
Astfel, până la finalul lunii aprilie, retailerul are în plan să des-
chidă 15 unități comerciale în Serbia, primele inaugurări urmând 
să aibă loc luna aceasta în Krusevac și Subotica. Până la finalul 
lunii februarie, retailerul se va extinde și în localitățile Kraljevo 
și Vrsac, potrivit presei locale.
Retailerul este prezent în Rusia, Kazahstan, Belarus și China, sub 
brandul Svetofor, operând peste 800 de magazine. Compania 
și-a început expansiunea în Europa în 2018, odată cu intrarea pe 
piața din România sub brandul Mere.

În 10 ani de la lansarea Nescafé 
Plan, Nestlé a investit peste 320 
milioane de euro în proiecte de 
susținere a producției sustenabile 
de cafea, a distribuit 235 milioane 
de arbori de cafea în întreaga lume 
și a ajutat peste 900.000 de fer-
mieri să cultive și să producă mai 
multă cafea de calitate superioară.
În 2020, 75% din cafeaua folosită 
în producția Nescafé a fost obți-
nută în mod sustenabil, depășind 
astfel obiectivul asumat în 2010, 
de 70%. În comparație cu 2019, 
compania raportează o creștere 
de 10% în ceea ce privește mate-
ria primă obținută sustenabil.

Amazon pregătește lansarea  
în Polonia
Liderul comerțului online global se pregătește să lanseze Amazon.pl, astfel 
încât cumpărătorii din Polonia nu vor mai trebui să achiziționeze produse 
via Amazon Germania, au declarat oficialii companiei.
Compania este prezentă pe piața poloneză din 2014, cu nouă centre logisti-
ce, dar clienții polonezi plasau comenzi pe site-urile europene ale compani-
ei, ceea ce creștea costurile de livrare.
Camera Americană de Comerț a anunțat anul trecut că Amazon este cel 
de-al treilea investitor american în Polonia, dar primul în topul celor mai 
mari angajatori, având 18.000 de angajați în nouă centre logistice, plus două 
companii de web services.

Orkla, o nouă 
achiziție

Orkla bifează o nouă achiziție prin 
intermediul diviziei Orkla Care. 
Prin filiala sa suedeză Health and 
Sports Nutrition Group AB, Orkla 
Care a semnat un acord pentru 
achiziționarea pachetului integral 
de acțiuni ale Proteinfabrikken 
după ce deținea deja o participație 
minoritară de 16,7% încă de acum 
șapte ani. Proteinfabrikken este 
recunoscut ca furnizor norvegian 
de alimente de larg consum și 
produse axate pe nutriția sportivă, 
vândute sub brandul PF, precum 
și pentru vânzarea și distribuirea 
unei varietăți de echipamente 
sportive. În 2019, Proteinfabrikken 
a avut o cifră de afaceri de 82 de 
milioane de coroane norvegiene, 
echivalentul a 7,9 milioane de euro, 
majoritatea vânzărilor fiind con-
centrate în Norvegia. Aproximativ 
jumătate dintre vânzările realizate 
s-au bazat pe magazinul online  
al companiei.

Walmart testează un nou sistem de livrare 
a produselor perisabile
Walmart a încheiat un parteneri-
at cu producătorul de ambalaje 
HomeValet pentru livrarea produ-
selor perisabile. Testele inițiale Se 
vor desfășura în această primă-
vară în Bentonville, Statele Unite. 
Consumatorii care participă la aces-
tea vor primi o cutie inteligentă de la 
HomeValet. Aceasta are trei compar-
timente cu temperatură controlată, 
astfel încât diverse tipuri de alimen-
te să își păstreze prospețimea. 
În prezent, consumatorii pot coman-
da produse prin intermediul platfor-
mei Walmart, alegând și ora livrării. 
Avantajul acestui nou sistem este 
că cei care comandă nu mai trebuie 
să aștepte acasă venirea curierului. 

Principalul beneficiu este că se vor 
putea livra produse și pe timpul 
nopții. De la debutul pandemiei de 
COVID-19, livrările de produse de bă-
cănie în SUA au crescut exponențial. 
Potrivit Inmar Intelligence, aproape 
80% dintre consumatori au cumpă-
rat produse alimentare cel puțin o 
dată în timpul crizei sanitare.
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Profil de manager

„În antreprenoriat, răbdarea 
este calea spre reușită”

Curajul, reziliența, încrederea și pasiunea sunt doar câteva dintre trăsăturile care 
definesc un antreprenor de succes, consideră Ana Voicu, omul din spatele brandului 
Zuluff. Sunt aproape doi ani de când a renunțat la viața în multinațională pentru 
un vis din copilărie și cea mai importantă lecție pe care a învățat-o este că, în 
antreprenoriat, lucrurile bune vin atunci când aștepți puțin după ele.  
De Alina Dragomir.
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Pentru mine, cea mai 
importantă lecție a fost 
puterea unui brand și cât 
de important e să crești un 
brand. O companie mare te 
învață să execuți inteligent, 
să setezi priorități, lucruri pe 
care le poți învăța și singur, 
dar cu costuri mai mari și 
într-un timp mai lung.

Dintotdeauna Ana și-a dorit să fie antreprenor. 
Nu știa exact ce presupune antreprenoriatul, 
însă când era mică se visa îmbrăcată într-un 
costum, cu o servietă în mână. „Nu știu dacă 
a fost o influență atât de directă, însă la 

conturarea acestui vis a contribuit și unchiul meu care 
a reușit să dezvolte un business de succes și inevitabil 
am asociat antreprenoriatul cu succesul”, spune tânăra 
din spatele brandului de scutece pentru copii Zuluff. 
Desigur, la aproape doi ani de la dezvoltarea propriului 
brand, Ana și-a dat seama că imaginea din mintea ei 
este departe de realitate, mai ales dacă vorbim despre 
piața bunurilor de larg consum. „Contează mult nișa în 
care activezi, dar în zona de FMCG lucrurile nu sunt atât 
de glamourous și de scorțoase. O parte din muncă se 
desfășoară la birou, unde fac planuri și lucruri strate-
gice, inteligente cum îmi place mie să le numesc, însă 
activitatea implică și multe lucruri de rutină, cu mai 
puțină valoare adăugată, dar foarte importante pentru 
business. Nu sunt în costum, însă este o satisfacție mai 
mare să îți organizezi viața și timpul așa cum vrei și să 
fii propriul tău șef”, mărturisește Ana. 

Școala multinaționalei

Chiar dacă știa exact ce vrea să facă, traseul profesional 
al Anei nu s-a rezumat la antreprenoriat și a transfor-
mat fiecare experiență într-una de învățare. „Îmi plăcea 
economia, așa că la momentul facultății am plecat din 
Constanța și am venit în București. În studenție am 
lucrat în HP unde am făcut o mulțime de lucruri din zona 
administrativă și apoi m-au recrutat cei de la P&G. Nu 
știam nimic despre piața bunurilor de larg consum și 
chiar mă gândeam la primele vizite pe teren că îmi va fi 
imposibil să țin minte toate brandurile din portofoliu. 
Evident că în câteva luni știam pe dinafară toate brandu-
rile din categoriile în care activa P&G”, susține tânăra. 
Dinamica pieței, dar și faptul că a avut oportunitatea să 
lucreze pentru unele dintre cele mai importante branduri 
din piață, au făcut-o pe Ana să stea mai bine de șase ani 
în echipa P&G, pe care o numește fără să stea prea mult 
pe gânduri „o școală foarte bună pentru un tânăr la înce-
put de drum”. De altfel, în cadrul P&G a interacționat pri-
ma dată cu piața scutecelor pentru copii, așa că fiecare 
experiență a cântărit mult. Cu toate acestea, dorința de 
a încerca ceva mai curajos, care să o aducă mai aproape 
de zona antreprenorială, a determinat-o pe fondatoarea 
Zuluff să facă o schimbare și să accepte provocarea fran-
cezilor de la Patisserie Gourmand de a deschide piața 
din România. „Lansarea Poftis și Patisserie Tradition a 
fost un proiect foarte fain care mi-a dat încredere în 
mine și care m-a ajutat să învăț lucruri pe care nu aș fi 
reușit să le învăț într-o companie mai mare. Ce a fost mai 
interesant acolo a fost că eu a trebuit să fac totul, exact 
ca într-un business antreprenorial. Singurul lucru care a 
fost diferit a fost că nu erau banii mei și aveam în spate 
o echipă de suport”, povestește Ana. 

De altfel, Ana este de părere că orice tânăr care vrea să 
testeze antreprenoriatul, dar nu este îndeajuns de bogat 
încât să nu-l intereseze dacă pierde totul, ar trebui să 
meargă întâi într-o companie mare unde oamenii știu 
exact ce au de făcut și poți învăța de la ei. „Pentru mine, 
cea mai importantă lecție a fost puterea unui brand și cât 
de important e să crești un brand. Cum îți construiești 
strategia astfel încât să ajungi un brand puternic. O com-
panie mare te învață să execuți inteligent, să setezi prio-
rități, lucruri pe care le poți învăța și singur, dar cu costuri 
mai mari și într-un timp mai lung”, punctează aceasta. 

Povestea antreprenoriatului

După trei ani în care a coordonat activitatea Patisserie 
Gourmand în România, Ana și-a dat seama că nu este 
atât de greu să creezi și să gestionezi un business și că 
este capabilă să facă și ea asta de la zero. Așa că și-a 
luat inima în dinți și a pus pe hârtie un plan de afaceri ca 
la carte. „Am simțit că am ajuns în punctul în care am su-
ficient curaj să investesc banii mei în acest proiect și re-
cunosc că experiențele în multinațională au fost o școală 
care m-a pregătit pentru pasul acesta”, spune Ana. 
Alegerea categoriei de scutece nu a fost deloc întâmplă-
toare dacă ne gândim ca antreprenoarea a coordonat  
activitatea brandului Pampers pentru aproape doi ani, 
dar și la faptul că vorbim despre o piață de 100 de mili-
oane de dolari, foarte puțin fragmentată. „Sunt 5-6 ju-
cători în această categorie și pentru că intrarea pe nișe 
este cea mai bună opțiune într-un start-up, am ales să 
intru într-o categorie care poate fi valoroasă. În plus, îmi 
plăcea categoria și o cunoșteam foarte bine”, spune Ana. 
Spre deosebire de Poftis, unde lucrase cu o agenție de 
brand, de data aceasta nu a avut buget, așa că a dez-
voltat totul in house, împreună cu soțul ei. Pentru nume 
și-a dorit ceva românesc, cu sononoritate, dar care să 
sune bine și în alte limbi, iar pe partea de design a vrut 
ceva complet diferit față de ce există în piață pentru 
că și produsul era și este diferit. „În marketing și retail 
există niște rețete care funcționează, pe care le folosesc 
brandurile mari. Însă eu alesesem o nișă și dacă tot am 

Profil
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vrut să ies din tipare trebuia să o fac până la capăt, așa 
că mi-am imaginat Zuluff ca un accesoriu fashion și nu 
doar ca un produs de bază pentru copii. Am mers într-o 
direcție de care recunosc că inițial mi-a fost frică, dar 
acum pot spune că produsul este super vizibil la raft, așa 
că decizia a fost corectă”, explică antreprenoarea. 

Un pariu câștigat

La nici doi ani distanță de la lansarea pe piață, Ana 
consideră că Zuluff este un pariu câștigat. „Am terminat 
anul trecut cu vânzări de 600.000 de lei, break evenul 
l-am atins undeva în iulie, deci am trecut și hopul acesta 
care era un prag psihologic pentru mine și vânzările 
cresc cu 20% de la o lună la alta. Pentru anul acesta mă 
aștept ca businessul să se dubleze având în vedere pla-
nurile de dezvoltare, așa că ar trebui să încheiem lejer 
cu o cifră de afaceri de 1 milion de euro”, este de părere 
antreprenoarea. 

Dincolo însă de cifre, Anei îi place cel mai mult că mun-
cește pentru visul ei. „În fiecare dimineață mă trezesc 
entuziasmată de ceea ce urmează să fac. Sunt și zile 
grele, dar în general e o bucurie că fac ceva pentru 
Zuluff. În plus, am șansa să împart valorile mele cu con-
sumatorul”, mai punctează managerul. De cealaltă parte, 
Ana recunoaște însă că îi lipsește interacțiunea cu echi-
pa și faptul că în antreprenoriat nu ai parte de mentorat 
și consiliere. „Trebuie să ieși singur dintr-o pasă proastă 
și să găsești soluții pentru fiecare problemă. Problemele 
financiare, nesiguranța, stresul se transformă, iar în 
businessul tău lucrurile neplăcute pot să coste foarte 
mulți bani. Într-o corporație ai foarte multe filtre astfel 
că sunt puține greșeli care pot să afecteze puternic bu-
sinessul. În antreprenoriat nu este așa și fiecare decizie 
cântărește mai mult și este mai grea tocmai pentru că 
nu există filtre ca în marile corporații”, explică Ana.
Care a fost cea mai grea decizie pentru Ana? „Fără doar 
și poate momentul când a trebuit să plătesc 30.000 de 
euro pentru un container cu scutece, în contextul în care 
nu aveam nici site-ul finalizat. A fost o nebunie, însă 
partea bună la transportul maritim e că durează destul 
de mult, așa că am avut timp să pun lucrurile în ordi-
ne și să rezolv problema cu distribuția. Am avut marea 
șansă să îi conving pe cei de la dm drogerie markt să ne 
listeze, așa că în momentul în care transportul a ajuns 
în țară, produsele erau deja listate la nivel național. 

Recunosc însă că a fost un caz fericit. Într-un business 
la început de drum agilitatea te poate ajuta să câștigi”, 
punctează Ana. 

Lecțiile antreprenoriatului

Chiar dacă un business propriu nu vine cu o plasă de 
siguranță solidă, pentru Ana e clar că viitorul ei profesio-
nal va rămâne sub semnul antreprenoriatului, iar Zuluff e 
doar o parte din poveste. „Am niște idei, însă nu știu în ce 
măsură se vor concretiza sau nu anul acesta. Însă pe zona 
de produse pentru copii, portofoliul crește în continuare. 
Pe lângă Zuluff, suntem distribuitori pentru niște scutece 
refolosibile, vom lansa scutecele pants și lucrăm și cu 
dm drogerie markt la un proiect special cu un alt brand 
de produse pentru copii pe care îl vom dezvolta împre-
ună. În plus, de luna aceasta o să demarăm distribuția 
în Bulgaria, așa că businessul e accelerat din două părți: 
creștem sortimentația, dar și distribuția”, explică Ana. 
Și pentru că la Zuluff partea de producție a rămas doar 
un vis, următorul proiect va include și acest segment. 
„Inițial m-am gândit să dezvolt o linie de producție, însă 
după documentare mi-am dat seama că este imposibil 
să strâng câteva milioane de euro. Dar un proiect care 
să includă producția a rămas pe to do list-ul meu”, mai 
punctează aceasta.  
„Când ești antreprenor nu ești sigur de nimic. Nu știi 
dacă vânzările de astăzi le vei avea și mâine, în ce măsu-
ră ești impactat de factorii externi. Însă recompensele 
sunt și ele pe măsură. E mai multă presiune și trebuie 
să fii în permanentă mișcare ca să nu cazi, însă merită 
fiecare clipă”, spune Ana. De altfel, din povestea Anei e 
clar că pasiunea joacă un rol important, însă asta nu e 
suficient pentru a-ți asigura succesul. „Pasiunea trebuie 
completată de curaj și reziliență. Trebuie să ai curajul să 
iei niște decizii, care pot fi și proaste, dar trebuie să îți 
asumi lucrul ăsta și trebuie să înțelegi că nu fiecare zi e 
bună și că sunt momente când trebuie să găsești pute-
rea de a merge mai departe, să nu te dai bătut”, este de 
părere fondatoarea Zuluff. 
Cât despre lecțiile pe care le-a învățat de când a lăsat 
corporația în spate, Ana spune că „să ai răbdare” este 
una dintre ele. „Nu știu dacă am învățat 100% această 
lecție, dar știu sigur că trebuie să o învăț. În corporații 
e firesc ca lucrurile să se întâmple acum, așa că atunci 
când ajungi în antreprenoriat te aștepți la același gen 
de succes. Nu ai răbdare nici cu bussinesul, nici cu 
tine. Și ce am învățat într-un an și jumătate de Zuluff 
e că lucrurile bune vin atunci când aștepți puțin după 
ele. E nevoie de timp, răbdare și perseverență. Și când 
spun perseverență, mă refer la a face orice pentru a-ți 
maximiza șansele de reușită. De exemplu, înainte de 
a face investiția de 30.000 de euro în containerul de 
scutece am făcut o mulțime de lucruri ca să mă asigur 
că șansele de a vinde acele produse sunt mari. Nu orice 
idee de business este bună doar pentru că tu crezi în 
ea”, conchide Ana Voicu. ç

Profil de manager

„Când ești antreprenor nu ești sigur de 
nimic. Nu știi dacă vânzările de astăzi 
le vei avea și mâine, în ce măsură 
ești impactat de factorii externi. Însă 
recompensele sunt și ele pe măsură. E 
mai multă presiune și trebuie să fii în 
permanentă mișcare ca să nu cazi, însă 
merită fiecare clipă.
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Produse noi

Next, tăviță metalică versatilă
HL Display România are disponibil în 
portofoliul pentru piața din România Next, 
o soluție de expunere versatilă pentru 
automatizarea raftului. Next este o taviță cu 
împingător integrat, extensibilă pe lățime, 
ce asigură vizibilitate produsului și aducerea 
acestuia la fața raftului. „Noul produs redu-
ce cu până la 24% timpul petrecut la raft și 

oferă magazinului o creștere a vânzărilor cu până la 20%”, au precizat reprezen-
tanții HL Display. Next este destinată mai multor categorii de produse, cum ar fi 
bomboane, ciocolată, mezeluri feliate, înghețată, food to-go, caiete, dresuri etc.
Logistică: 8 bucăți / cutie;
Producător: HL Distribution Center Europe SPZOO;
Distribuitor: HL Display România;
Adresa: Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, Green Gate Office Building, etaj 5, 
050883 București, sector 5, România;
Tel.: +40 21 319 48 11; Contact: info.ro@hl-display.com.

Biscuiții Ulpio Cremita îmbracă o haină nouă
Brandul Ulpio Cremita este disponibil într-o 
varietate de arome și formate, de această 
dată cu un nou design și o nouă ambalare. 
Sortimentația Ulpio Cremita se compune din 
biscuiți sandwich cu cremă 34g (Cremă Cacao, 
Cremă aromă Frișcă și Cremă Fructe Pădure), 
dar și ambalări de câte 10 pachete x 34g. „De 
peste 15 ani, Ulpio Cremita este deliciul de zi 

cu zi al consumatorilor români, în special al tinerilor care au o viață activă, le place 
să experimenteze și să descopere cu entuziasm lucruri noi. 
Promovare: BTL, Social media, presă; 
Logistică: Ambalare individuală 34g, capacitate display: 24/100 bucăți;  
ambalare multipack 340g, capacitate display: 12 bucăți;
Preț recomandat de vânzare: 34 g – 0,75 lei/340g – 7,3 lei;
Adresă: Kandia Dulce, Șos. Viilor, nr. 20, sector 5, București; 
Tel.: 021 316 45 80; Contact: office-romania@kandia.ro.

Un brand nou în 
portofoliul Alka

Alka își extinde portofoliul și 
lansează Soocitzi. Produsele sunt 
un snack copt, potrivit pentru 
cei care caută o alternativă mai 
sănătoasă fără a face compro-
misuri în ceea ce privește gustul. 
Gama conține trei sortimente: cu 
sare de mare și miere, cu ceapă 
caramelizată, cu roșii și chimen. 
Soocitzi sunt potriviți pentru ve-
getarieni și sunt o sursă de fibre, 
fără arome artificiale, coloranți 
sau conservanți.
Promovare: online;
Logistică: ambalaj de 200 grame;
Preț recomandat de vânzare: Preț 
mediu la raft 4,7 lei;
Producător: Alka Trading CO;
Distribuitor: Alka;
Adresă: Șoseaua Străulești,  
nr. 76-86;
Tel.: 0372 18 96 20.

Mixuri deștepte cu nucă de la Nutribon
Transilvania Nuts lansează gama de Mixuri 
Deștepte cu nucă, semințe și fructe deshidratate. 
Acestea reprezintă o gustare rapidă și delicioasă 
pentru consumatorii cu o viață activă. Produsele 
sunt atent selectate și ambalate în condiții de 
maximă siguranță, conțin doar ingrediente natu-
rale și sunt o sursă sănătoasă de energie. Gama 
cuprinde 6 mixuri cu miez de nucă produs în 
România, alături de semințe și fructe deshidra-
tate: Mix Urban (miez de nucă, migdale și caise); 
Mix Aventură (miez de nucă, stafide de Corint, 

nuci caju și merișoare); Mix Studiu (miez de nucă, stafide, migdale și semințe 
de dovleac); Mix Energie (miez de nucă și merișoare); Mix Montan (miez de 
nucă, migdale, nuci caju și alune de pădure); Mix Drumeții (miez de nucă, meri-
șoare, migdale și stafide). 
Promovare: in-store și digital; Logistică: Stand-up cu zip, bax 12 buc x 150g; 
Producător: Transilvania Nuts SRL; 
Adresă: Calea Alba Iulia, Nr. 36, 517241, Drâmbar, Com. Ciugud, Jud. Alba; 
Tel.: +40721 211 181; Contact: valentin.stancioiu@transilvanianuts.ro.

Un sortiment nou de 
ciocolată Milka

Milka, îndrăgitul brand de ciocola-
tă din portofoliul Mondelēz, vine 
cu o nouă ediție limitată pentru 
consumatorii dornici să încer-
ce o nouă combinație. Astfel, în 
portofoliul Milka a fost lansată 
ciocolata cu lapte alpin umplută 
cu cremă de alune și migdale și 
alune întregi.
Logistică: Milka Cremă de alune și 
migdale, și alune întregi 300g; 
Distribuitor: Mondelēz România;
Adresă: Bd-ul Dimitrie Pompeiu,  
nr. 5-7, sector 2, 020335,  
București, România;






