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Editorial

Întrebări după un an 
de pandemie

Discutând cu colegii din re-
dacție, pare evident că toți 
resimțim un oarece sentiment 
de epuizare atunci când trebu-
ie să ne referim la criza care 

(ne-)a marcat ultimul an. Este însă la fel de 
evident că unele subiecte nu pot fi evitate, 
oricât de mult ai încerca să le ocolești.
2020 a fost o piatră de încercare pentru 
piața de retail și majoritatea jucătorilor 
au arătat că există putere de adaptare 
mai mult decât am fi crezut. Iar acest 
lucru s-a tradus prin continuarea investi-
țiilor, atât din zona producătorilor, cât și 
pentru retaileri. Cu toate acestea, având 
în vedere cum evoluează 2021, am în 
minte câteva întrebări la care ar trebui să 
reflectăm cu toții când ne facem strategi-
ile de business. 

Cât de pregătită e industria pentru un 
nou episod 2020? 
Adaptabilitatea, fie că exista deja sau a 
fost dobândită anul trecut, pare calitatea 
ce nu trebuie să lipsească nici unei com-
panii. Este însă suficientă?

Cum va arăta consumul după  
încheierea crizei?
Mulți dintre producătorii cu care am 
stat de vorbă în ultimele luni au spus că 
vânzările crescute din retail i-au ajutat 
să compenseze pierderile generate de 
închiderea HoReCa. Un exemplu care 
ilustrează destul de bine această situație 
este cel al „experimentelor culinare” pe 
care cu toții le-am făcut acasă în perioa-
da în care localurile erau închise. Astfel, 
dacă produsele nu mai pot fi vândute în 
HoReCa, ele vor fi achiziționate de cei 
care au învățat, recent, să prepare de la 
zero un meniu. Întrebarea care se pune 
este următoarea: va rămâne acesta un 
obicei al consumatorilor sau redeschide-
rea restaurantelor va duce la scăderea 
vânzărilor din retail?

Când se va schimba raportul dintre vân-
zările online și cele offline?
Avansul impresionant al canalului  
e-commerce este tendința, dacă o mai 
putem numi așa, cu cele mai mari șanse 
de a se transforma în obișnuință. Dincolo 
de siguranță, e-commerce oferă comodi-
tate, iar acesta este un sentiment de care 
cu greu te poți despărți. Cât timp va mai fi 
considerată vizita în magazin o experien-
ță, și nu doar o necesitate, astfel încât să 
aibă justificare?

Sper ca răspunsurile voastre – sau, de ce 
nu, alte întrebări – să ne ajute să avem 
o viziune mai clară asupra viitorului 
industriei.

Avansul impresionant al canalului 
e-commerce este tendința, dacă o 
mai putem numi așa, cu cele mai 
mari șanse de a se transforma în 
obișnuință. Dincolo de siguranță, 
e-commerce oferă comoditate, iar 
acesta este un sentiment de care 
cu greu te poți despărți.
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REDEFINING
IN-STORE PROMO

Partners Coffee partner

Progresiv a dat startul evenimentelor din 2021 cu 
Progresiv Hub, o conferință virtuală care a adus 
împreună reprezentanții industriei de retail&FMCG, 
oferind cadrul perfect pentru a împărtăși cele mai 
noi idei sau strategii de piață și pentru a dezbate 
noile modalități de a răspunde cerințelor industriei.
Prima ediție s-a desfășurat sub tema „Redefining 
in-store promo”, topic ales având în vedere modul 
în care criza sanitară a rescris regulile promoțiilor 
in-store, iar cuvintele de ordine pentru toți jucătorii 
din piața de retail&FMCG au fost adaptare și inovare. 

25 februarie 2021

Ne-am concentrat atenția pe modul în care retailerii, 
dar și producătorii de bunuri de larg consum și-au 
adaptat strategia promoțională la contextul actual 
și, pentru a acoperi toate detaliile privind acest 
subiect, am adus în fața dumneavoastră atât analize 
de piață, cât și reprezentanți ai industriei care ne-au 
oferit insight-uri atât privind experiența lor din 2020 
cât și modul în care au adaptat campaniile noilor 
comportamente de consum. Evenimentul a fost 
structurat în două sesiuni, Smart Lab și Business 
Accelerator.
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REDEFINING
IN-STORE PROMO

Am observat un univers din ce în ce mai aprig în materie de promoții pe 
parcursul anului 2020, o intensificarea a acestora atât în număr, cât și 
în discounturile aplicate. Din ce în ce mai des, mai ales în ultimul timp, 
observăm discounturi care depășesc 20%, uneori și 30, chiar 40%, cu toate 
că pe o perioadă destul de restrânsă de timp, cum ar fi o săptămână. La nivel 
anual, 2020 față de 2019 a înregistrat o creștere de peste 20% în vânzări, 
comparativ cu 2019 vs 2018 când dinamica a fost de doar 4%. Aproape 
unul din cinci produse se regăsea la promoție în 2020, iar din punct de 
vedere format canale, în formatele mari (Carrefour, cora, Metro) observăm 
o importanță mai mare a produselor promoționale. În formatele mici, cu 
toate că este mai mică această contribuție, la nivel total creșterea poate fi 
atribuită mai mult formatului de supermarket deoarece crește în importanță 
și dinamica acestuia unde 26% dintre vânzări au fost la promoție, în timp ce 
în magazinele de format mare doar 12% dintre vânzări au fost la promoție. 
Din toate produsele noi lansate, 30% au fost la promoție, procent peste 
medie. Din punct de vedere regional și dinamicile raportate pe format de 
urban și rural, ratele de creștere ale promoțiilor se extind pe măsură ce ne 
apropiem de un format mai mic zonal, ajungând până la aproape 50% la 
rural, unde această dinamică este bineînțeles influențată și de deschiderile 
de acolo. În termeni like for like, creșterea este mai mare de 18%. Promoțiile 
de tip TPR au o dinamică mai mare în rural. În București, spre exemplu, se 
observă o scădere în această privință.

Gabriela Cârstoiu
Business Insights Manager 
RetailZoom

Standardul în piață în momentul de față, când vorbim despre promoții de 
consumator, este „înscrie bonul”. Majoritatea campaniilor pe care le vedem 
sunt din această sferă indiferent de categoria de produs. Acesta este 
standardul de comunicare în momentul de față în mecanica promoțională 
adresată consumatorului. Acest mecanism este unul specific pieței 
locale. Sunt foarte multe țări în jurul nostru, cu o cultură similară, care 
nu implementează mecanisme de tip „înscrie bonul”, iar în unele țări, din 
punct de vedere legal, nu ai voie să impui consumatorului să cumpere un 
produs astfel încât să intre într-un mecanism de a câștiga premii. Ceea 
ce vreau să transmit este să încercăm să facem și lucruri diferit, să avem 
mai multă creativitate și mai mult curaj. Dacă nu inovăm acum, nu știu 
când o vom putea face, este cea mai bună ocazie pentru noi să încercăm 
lucruri diferite. Prin urmare, vă invit să vă gândiți dacă nu cumva ați vrea să 
renunțați să mai cereți consumatorului să înscrie bonul. Eu spun că există 
„viață” după bon. 
Dacă inovăm în omnichannel, în felul în care livrăm către consumatori, 
schimbăm atât de mult în logistică, în tot felul de sisteme digitale, avem 
atât de multe inovații încât este păcat să rămânem din perspectiva 
comunicării cu o abordare atât de veche.

Ioana Mucenic
CEO 
Minio Studio
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În 2020 am constatat un apetit crescut pentru promoții. Și chiar dacă 
reducerea de preț este interesantă, aș spune că acum consumatorul este 
interesat și de calitatea produsului, nu este de ajuns activarea unui preț 
mai bun, acesta nu este trigerul principal, ci este un consumator foarte 
atent la calitate. Se văd, așadar, schimbări inclusiv pe tipurile de produse 
propuse pentru promoție. Pe parcursul anului trecut am avut trei momente 
diferite: debutul de an, unul normal, apoi perioada de lockdown unde nu 
prea a contat neapărat promoția, iar apoi, post lockdown, am constatat o 
dinamică interesantă, o accelerare pe partea de promoții începând din luna 
mai și un interes în creștere din partea cumpărătorilor pentru promoții. 
Promoțiile sunt diferite acum. Vorbim despre promoție preț produs, dar ele 
sunt acum mult mai largi, iar noi ne concentrăm foarte mult pe programele 
de fidelitate oferind discounturi speciale, urmărind comportamentul 
clienților și personalizând promoția pe care o facem pentru ei. Încă de anul 
trecut, grija față de sănătate este foarte importantă și tot ce înseamnă bio, 
spre exemplu, este pe un trend ascendent. Tot ce înseamnă zona de health 
va accelera interesul consumatorilor.

În categoria în care activăm noi, ciocolată și biscuiți, schimbările în zona 
de promoții au fost majore anul trecut pentru că existau niște ocazii 
tradiționale de consum, cum ar fi perioadele de Paște și Crăciun, la fel 
evenimentul pe care noi îl numim back to school, lucruri care nu s-au mai 
întâmplat. Au fost schimbări majore de abordare promoțională. Categoria 
de snacking nu a intrat foarte mult în această parte de discounturi 
agresive. Am observat, și încă se păstrează, trendul de multibuying care 
vine din scăderea frecvenței la cumpărături. Am făcut promoții tailor made 
cu ajutorul retailerilor, ne-am adaptat mult mai bine pe profilul shopperului 
făcând aceste promoții tailor made. Însă rămâne pe un trend negativ 
partea de gum&candy pentru că în sine casa de marcat a fost foarte 
afectată. Este o categorie particulară aceasta în care Mondelēz activează, 
la casa de marcat sunt plasate produsele. Din cauza distanțării și regulilor 
de la casa de marcat, plus grija de a te ocupa de produsele tale și a ieși 
cât mai repede din magazin, este o scădere double digit pe această zonă și 
trebuie să mergi pe produse alternative. Vom construi pe partea de cross 
activation în 2021, este ceva diferit. De ce vedem un trend aici? Pentru că 
răspunzi foarte bine la o nevoie de consum pe care o are consumatorul tău 
dându-i soluții. Să mergi pe partea de soluții, de a-i oferi idei și a-i face 
facilă cumpărarea consumatorului tău este un trend pe care îl observăm.

În general, strategia promoțională este gândită cu șase, nouă luni înainte 
și, pe parcursul unui an normal, apar schimbări mici. 2020 ne-a arătat 
că viteza de reacție este mai importantă ca oricând și colaborarea între 
furnizori și retaileri a fost mult mai importantă, astfel că adaptarea 
strategiei promoționale s-a făcut în strânsă colaborare cu retailerii și a 
venit ca răspuns la o cerere crescută din partea pieței, mai ales dacă ne 
referim la prima parte a pandemiei. Comportamentul principal era marcat 
de nevoia de stocare și a trebuit să ne adaptăm la această cerere crescută 
și, mai mult, vorbim despre niște mutări care s-au petrecut de la un canal 
la altul. Canalul de comerț modern a crescut mai mult ca oricând influențat 
de pandemie și ocaziile de consum s-au mutat din afara casei în casă. 
Cred că promoțiile în 2021 vor fi un mix între ce am văzut în 2019 și ce am 
văzut în 2020 și cu siguranță va exista un focus mult mai mare pe partea de 
eficiență a promoțiilor. Din fericire, 2020 ne-am pus la îndemână o grămadă 
de date, dar cu siguranță eficiența va fi un cuvânt cheie. Ne așteptăm poate 
la o reducere a frecvenței promoțiilor, având în vedere ce am văzut în 
2020, iar promoția în sine și ceea ce am văzut la consumator reprezintă un 
singur element din mixul de marketing, sunt și alte componente și știm că 
promoțiile livrează aproape întotdeauna pe termen scurt, însă discuția este 
legată și de ce pot oferi promoțiile pe termen lung.

Anca Popescu
Director Hypermarket
cora Pantelimon

Daniela Costache
Category Planning Cross Activation 
Manager SCE Mondelēz International

Ruxandra Dobre
CMI & Innovation Manager 
HEINEKEN România
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Înțelegem foarte bine așteptările pe care le au pe de o parte brandurile, pe de 
o parte consumatorii. La promoții, toată lumea își dorește să fie o mecanică 
sigură. Dacă mai este și puțin complicată, simpatică, interesantă, brand 
managerul sau directorul de marketing nu este atât de fericit să discute mai 
departe și trebuie să facem un pas în spate pentru că vrem ceva safe. Știm 
cu toții că promoterii nu sunt neapărat o resursă ieftină și, dincolo de acest 
lucru, când vorbești de o campanie națională și cu foarte multe resurse 
implicate, nu sunt suficient de predictibili. Depinzi de modul în care au înțeles 
o campanie, cât de bune sunt discursurile lor. Și mai este un detaliu, deși 
retailerii și producătorii au același scop, nu este o relație de dragoste între 
ei, fiecare are un interes și un obiectiv și e foarte greu să îi găsim la aceeași 
masă și să îi facem să lucreze împreună pentru a crește vânzările în cadrul 
unei promoții. Ce ne-am dori noi să facem? Tocmai să eliminăm aceste bariere 
și să automatizăm oferirea de premii, să fie predictibil, să poți să decizi în 
timp real dacă vrei să schimbi mecanica în cadrul unei locații, să fie mai ieftin 
decât un promoter, să creăm o platformă prin acest produs care să reprezinte 
un parteneriat între noi și alte agenții pentru că noi nu ne dorim să înlocuim 
relația între agenții și clienți, ci pur și simplu vrem să creăm o platformă 
comună și de ajutor pentru toată lumea. Și, poate cel mai important lucru, să 
creăm un sistem care nu poate fi fraudat.

Ne gândim constant ce soluții putem dezvolta astfel încât să reducem 
discrepanța între strategie și execuție. Și sumele importante investite în retail 
să aibă un rezultat cât mai predictibil, să crească cu adevărat businessul 
respectiv și, mai ales, să crească satisfacția consumatorului. Ne-am dori să 
facem toate aceste lucruri în timp ce reducem și costurile. Contextul este 
cheia și orice schimbare ați vrea să faceți, că vorbim de partea de magazin, 
de sortimentație, de layout de magazin, de cum arată rafturile, absolut totul 
poate fi simulat într-un mediu virtual folosind VR și toată tehnologia din 
spate. La fel și pe partea de produs, tot ce înseamnă packaging, promo, in-
store promo, price cut, absolut totul poate fi simulat și, înainte să dezvoltați 
activarea propriu-zisă, să vedeți rezultatele.
Dacă ar fi fost o singură problemă, am fi zis ok, o putem rezolva, dar sunt sute 
astfel de probleme în fiecare zi, în fiecare locație, fie că vorbim de modern 
trade sau traditional trade, de HoReCa, chiar și de online. Nu suntem siguri  că 
datele sunt corecte, de cele mai multe ori nu sunt, și eroarea umană joacă și 
aici un rol important. Mai mult de atât, nu există o analiză automată a tuturor 
datelor colectate. Un studiu de caz spune că dintr-o singură poză pe care 
cineva o face la raft sau la frigider, putem să extragem până la 17 răspunsuri 
sau să analizăm până la 30 de KPI. Mai mult, crește productivitatea de la 5 
până la 10 ori pentru că nu se mai face manual colectarea de date.

Știm nevoile și provocările jucătorilor din retail, știm că trebuie să 
minimizeze situațiile de out-of-stock, să maximizeze vizibilitatea produselor, 
să facă fericit consumatorul. Știm că provocările industriei nu sunt noi, 
dar metodele folosite în acest moment sunt puțin învechite. Colectarea de 
date se face manual și analiza ulterioară este greoaie spre deosebire de 
dinamica pe care o are piața. În plus, lipsește acuratețea pe care v-ați dori 
să o aveți pentru că în baza respectivelor date veți lua decizii strategice. 
Cum ajută tehnologia? Datele se referă în primul rând la captarea imaginilor 
din magazine. Practic, în loc de colectarea manuală a datelor, numărarea 
efectivă a produselor sau măsurarea spațiului de pe rafturi, pur și simplu 
simplificăm viața agenților noștri mobili pe teren. Atunci când acele 
imagini sunt colectate, fie de către agenții mobili, fie de camerele fixe care 
sunt montate pe rafturi, atunci le putem primi pe servere în cloud. Odată 
primite aceste date, atunci motorul de încorporare va începe detectarea 
și identificarea activelor pe care le aveți - ar putea fi produsele, ar putea 
fi prețurile sau orice alt material pentru care este nevoie să se facă 
recunoașterea. După acest proces, KPI-uri precum criteriile de măsurare 
a succesului vor fi calculate astfel încât să puteți primi toate aceste date 
dintr-un singur punct unde datele sunt colectate pentru ca dvs. să le 
analizați, să le monitorizați și să întreprindeți acțiuni corective în timp real. 

Valentin Văcăruș
Managing Director Godmother 
Advertising Agency

Adrian Munteanu
Chief Growth Officer  
Mercury360

Duygu Kargin
Director of Business 
Development&Marketing Vispera
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Pandemia a pus frână creșterii 
Carrefour pe piața locală

Vânzările de alimente, 
băuturi și tutun, pe 
minus în ianuarie

Schimbare la vârful 
Unilever SCE

Profi a lansat cel de-al patrulea format  
de magazine, ProfiGo

Fondatorul Alfredo Seafood intră pe piața 
de logistică și transport național 

Carrefour România a încheiat anul 2020 cu 
o cifră de afaceri de 2,2 miliarde de euro, 
în creștere cu 5,3% față de anul financiar 
anterior. În termeni like-for-like (exclu-
zând expansiunea n.r.), retailerul francez a 
înregistrat anul trecut un plus al afacerilor 
de 2,1%. Prin comparație însă cu ratele de 
creștere raportate în 2019 (+7,5%, respectiv 
4,3% comparabil), retailerul și-a încetinit ritmul de creștere,  
principalul vinovat fiind criza sanitară, se arată în raportul  
financiar publicat de companie.
Prin comparație cu celelalte piețe europene (excluzând Franța), 
dacă în 2019 România se număra printre țările vedetă, în 2020 
creșterea la nivel european a fost condusă de Belgia și Spania, 
care au raportat un avans like-for-like de 8,3%, respectiv 7,1%. Cât 
despre țara mamă, Carrefour a înregistrat anul trecut afaceri de 
37,9 miliarde de euro, în creștere cu 3,6% în termeni comparabili.

Comerțul cu alimente, băuturi 
și tutun a înregistrat în luna 
ianuarie a acestui an o scădere 
de 0,2% în funcție de sezonalita-
te și numărul de zile lucrătoare 
comparativ luna ianuarie a anului 
trecut, în timp ce vânzările brute 
s-au majorat cu 1,5%, potrivit 
datelor comunicate de Institutul 
Național de Statistică.
Față de luna decembrie a anului 
trecut, vânzările au înregistrat în 
luna ianuarie o scădere de 23,1% 
ca serie brută și un declin de 
2,1% în funcție de numărul de zile 
lucrătoare și sezonalitate.

Ana-Maria Pâslaru a preluat 
funcția de Managing Director al 
Unilever South Central Europe de 
la James Simmos, care își conti-
nuă activitatea în cadrul compa-
niei într-un nou rol. Anterior aces-
tei numiri, Ana-Maria a coordonat 
businessul Unilever din Țările 
Baltice și a ocupat funcția de EE 
Category Lead Home Care. 
Înainte să conducă echipa din Țările 
Baltice, Ana-Maria Pâslaru a ocupat 
funcția de Director de Marketing 
Home & Personal Care USCE & CEE 
Home Care din anul 2015. Ana-
Maria Pâslaru și-a început cariera 
în Unilever în anul 2007 în rolul de 
management trainee și a deținut 
mai multe funcții în cadrul depar-
tamentelor de marketing și custo-
mer marketing ale companiei. 

Familia de antreprenori Dărmănescu a pus bazele Frigonet Logistics în 2020, 
cu o investiție inițială de circa 500.000 euro, intrând astfel pe piața de logis-
tică și transport național cu temperatură dublu controlată. La începutul lui 
2021, divizia și-a dublat flota auto, de la 15 la 30 de autospeciale frigorifice, în 
timp ce numărul de clienți a ajuns la circa 100. Frigonet Logistics oferă servicii 
de transport cu temperatură controlată, atât pentru alimente congelate, cât 
și refrigerate, în toate zonele țării. Planurile de dezvoltare includ creșterea 
numărului de clienți. Ca obiectiv în 2021, reprezentanții companiei și-au pro-
pus atingerea unei cifre de afaceri de un milion euro.

Profi și-a extins portofoliul de 
formate și a inaugurat, la Timișoara, 
primele două unități ProfiGo. 
ProfiGo reprezintă un proiect pilot 
și, în funcție de rezultatele obți-
nute, va fi extins la nivel național. 
Dezvoltarea rapidă se va vedea abia 
de anul viitor, dar primele estimări 
vorbesc despre un număr de 10-15 
magazine ProfiGo.
„ProfiGo este o nouă provocare 
îndrăzneață lansată în retailul 
modern de Profi care, de la 67 de 
magazine în anul 2010, a ajuns să 
fie astăzi rețeaua cu cea mai mare 
acoperire geografică din România, 
cu peste 1.400 de magazine. 
Viitorul ProfiGo este o combinație 

de discounter și convenience, cu 
o gamă destul de largă de sor-
timent ready to eat/alimente la 
pachet, iar experiența noastră de 
până acum arată că avem șansa să 
câștigăm această piață”, susține 
Pawel Musial, Director General 
Profi Rom Food.



Scapă de deșeurile alimentare  
cu composterele Green Good Oklin  
furnizate de Eutron

Ce este composterul Green Good de la Oklin?
Este o mașină de realizat compost care descompune resturile alimentare într-o perioadă foarte scurtă de 
timp, în maxim 24 de ore, prin utilizarea unor bacterii.

Oferta Eutron conține o gamă completă de modele Green Good Oklin, de diferite capacități de procesare, 
destinate generatorilor de deșeuri la scară mică, dar și organizațiilor care generează volume mari de deșeuri 
sau organizațiilor care procesează deșeurile alimentare.

Composterele Green Good Oklin dețin certificarea Comisiei Europene și sunt aprobate de autoritățile  
guvernamentale din Uniunea Europeană.

Oferta Eutron acoperă orice nevoie prin gama completă de soluții 
adaptate oricărei industrii și cantități de deșeuri alimentare.

Soluția pentru eliminarea 
deșeurilor alimentare: 

COMPOSTERUL

Aplicabilitate

l Food Retail; 
l Horeca;
l Instituții Publice;
l Procesatori Legume-Fructe / Producători Conserve;
l UAT-uri;
l Procesatori Deșeuri;
l Școli/Gradinițe;
l Cantine/Catering;
l Gospodării.

Avantaje

l Procesare Rapidă - maxim 24 de ore;
l Costuri minime - nu necesită personal specializat 
și pot fi operate de o singură persoană;
l Greutate compost - 10-15% din greutatea deșeu-
rilor alimentare introduse (din 10 kg deșeuri alimen-
tare rezultă maxim 1,5 kg compost);
l Consumabile - nu necesită niciun consumabil;
l Igienă - elimină mirosurile degajate de  
deșeurile stocate.
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Cele mai citite știri Exclusiv online Next events

ç Kaufland lansează prima fer-
mă regenerativă din România;
ç Profi adaugă încă 16 locații pe 
harta expansiunii;
ç Brandul Ploo-N Gură se extin-
de și pe piața locală;
ç Acțiunile Agroland, listate la BVB;
ç Kangoopack, afaceri de peste 
5 milioane de euro în 2020;
ç Annabella mai pune o locali-
tate pe harta expansiunii.

9 din 10 români cumpără carne 
săptămânal
95% dintre românii din mediul urban 
consumă carne săptămânal, însă 39% 
dintre aceștia și-au redus consumul 
în ultimele 12 luni, arată un studiu 
NielsenIQ. Tinerii cumpără carne 
cu o frecvență mai mare compara-
tiv cu cei mai în vârstă. 87% dintre 
cumpărătorii de carne declară că au 
cumpărat carne neprocesată în timp 
ce 36% au optat pentru mezeluri.

Un nou CEO pentru Carrefour 
România

Importurile de alimente, 
creștere de peste 6% în 2020

Coca-Cola HBC încheie anul 
2020 pe minus

Coca-Cola HBC România, liderul pieței locale de 
băuturi răcoritoare, a încheiat anul 2020 cu volu-
me în scădere. Astfel, compania a raportat pentru 
anul trecut o scădere de până în 9% a volumelor 
comercializate prin comparație cu aceeași perioadă 
a anului trecut, până la pragul de 185,5 milioane de 
navete (unit cases n.r.).
„În România, volumele au înregistrat un declin de 
8,9%, anul trecut, performanța fiind afectată de 
restricțiile impuse de autorități pentru pandemia 
COVID-19, care s-au extins și în a doua parte a 
anului. În ciuda scăderii volumelor, segmentul de 
carbonatate a rămas relativ stabil în perioada ana-
lizată, iar Coca-Cola și apele tonice au încheiat anul 
pe plus”, este precizat în raportul financiar.
Regiunea piețelor emergente, din care face 
parte și România, alături de Armenia, Belarus, 
Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, FYROM, Moldova, 
Muntenegru, Nigeria, Rusia, Serbia și Ucraina, a 
înregistrat o scădere de 2% în volum, până la 1,186 
milioane de navete (unit cases).

Julien Munch a fost numit la începutul lunii mar-
tie în funcția de Director Executiv al Carrefour 
România, raportându-i direct lui François Melchior 
de Polignac, Director Executiv al zonei Europa de 
Nord și de Est. Julien Munch și-a început cariera 
în anul 2000 ca ofițer în cadrul Forțelor Aeriene 
Franceze, fiind activ în Franța, cu misiuni internațio-
nale. Ulterior, a lucrat în cadrul Inspecției Generale 
a Finanțelor, din cadrul Ministerului Francez al 
Economiei și Finanțelor. În anul 2017, s-a alăturat 
Grupului Fnac-Darty în rolul de Director Magazin 
Montparnasse, iar apoi a preluat poziția de Director 
Rețea Fnac Paris.

Pandemia a redus schimburile comerciale, iar datele 
Institutului Național de Statistică arată că România 
a importat mai puține bunuri anul trecut față de 
2019, scăderea înregistrată fiind de 6,6%.
Defalcat însă, datele INS arată că trendul de scădere 
nu se menține și când vine vorba despre alimente.
Concret, în cazul alimentelor și animalelor vii, 
datele INS arată un avans al importurilor de 6,1% în 
perioada analizată, până la valoarea de 7,18 miliarde 
de euro, ceea ce înseamnă o pondere de 8,9% din 
totalul mărfurilor importate.
În privința băuturilor și tutunului însă, la finalul 
anului trecut a fost înregistrată o scădere de 0,4%. 
Companiile din România au importat mărfuri din 
această categorie în valoare totală de 737 de mili-
oane de euro, ceea ce înseamnă că acest segment 
continuă să reprezinte 0,9% din totalul importurilor 
realizate pe parcursul anului trecut.

19-21 
mai

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

28-30 
sept.

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

4-7  
mai

Cibus Connect 
Locația: Parma, Italia
www.cibus.it
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Cosmetic Plant estimează 
afaceri de 13 milioane de lei

Românii afectați de 
COVID-19, locomotiva pentru 
FMCG în onlineCosmetic Plant, unul dintre principalii producători 

locali de cosmetice, a încheiat anul precedent cu o 
cifră de afaceri de 11,3 milioane de lei și anticipează 
o creștere cu 15% pentru 2021, menținând, astfel, 
trendul ascendent înregistrat în ultimii ani.
Potrivit companiei clujene, creșterea afacerilor va fi 
sprijinită de noi investiții în tehnologie, precum și prin 
lansările de produse noi care vor completa gamele 
deja existente. „Suntem optimiști în privința anului în 
care tocmai am intrat. Deși anul precedent a fost unul 
plin de provocări, am urmat planul nostru strategic, 
iar rezultatele înregistrate ne confirmă eficacitatea 
lui. 2020 fiind un an în care mișcarea a fost limitată, 
a fost naturală migrarea consumatorilor către online. 
Astfel, media lunară a vânzărilor din segmentul online 
a crescut cu 73%, comparativ cu 2019”, a declarat 
Susana Laszlo, Director General Cosmetic Plant.
Printre factorii principali care au contribuit la 
afacerile din 2020 se numără și succesul produse-
lor din gama fusion, care, la un an de la lansare, au 
reprezentat 20% din totalul vânzarilor din categoria 
de produse de îngrijire a tenului. Totodată, creșterea 
a fost impulsionată și de extinderea distribuției în 
lanțul de magazine Kaufland.

În România, majoritatea cumpărătorilor online au 
fost afectați de pandemie, fie din punctul de vedere 
al sănătății (ei înșiși sau cineva drag - 30%), fie din 
punct de vedere financiar (62%), arată un studiu 
NielsenIQ. Cu al doilea val de COVID-19 din toamna 
2020 și noi restricții la nivel național, canalele online 
au devenit esențiale. 20% dintre cumpărătorii din 
online sunt nou-veniți în perioada pandemiei, iar 
87% dintre aceștia provin din rândul acestei categorii 
afectate de COVID-19. Trei din cinci cumpărători onli-
ne din România au făcut cumpărături prin social me-
dia. Facebook este cea mai populară platformă soci-
ală folosită pentru shopping online (59%). Instagram 
este folosit de o treime din e-cumpărători și câștigă 
mai multă importanță în rândul tinerilor de 18- 24 
de ani (39%). TikTok a apărut, de asemenea, printre 
mențiunile cumpărătorilor români, 10% declarând că 
au făcut cumpărături online folosind această platfor-
mă. Studiul Nielsen arată că e-cumpărătorii români 
pot face „shopping” în orice zi și fără să aibă o oră 
preferată, însă cei mai mulți sunt mai activi sâmbăta 
(18%) și spre seară, în intervalul 18:00 – 22:00. 



16  |  Martie 2021

Actualitate

început de drum. Cu toate acestea, companiile de profil 
vorbesc la unison despre o creștere accelerată susținută 
de dezvoltarea noilor parteneriate și aducerea pe plat-
forme a multor branduri puternice din acest segment. 
Fiind un serviciu lansat recent, pentru foodpanda pon-
derea numărului de comenzi din retailul alimentar este 
în continuare mică, notează Andreea Petrișor, Managing 
Director foodpanda România, însă se observă o valoare 
medie a coșului de cumpărături aproape dublă față de 
comenzile de preparate culinare, bonul mediu atingând 
suma de 100-120 lei. Compania nu are curieri dedi-
cați segmentului de retail, flota sa fiind eficientizată 
indiferent de tipologia comenzii. Totodată, la începutul 
acestui an foodpanda a lansat pandamart, un concept 
de magazine proprii pentru cumpărături rapide, de 

2020, o trambulină pentru piața 
de livrări la domiciliu în  
retailul alimentar

Dacă vorbim de businessuri care au explodat anul trecut, cel mai îndreptăți-
te să utilizeze acest termen sunt companiile care livrează produse la domi-
ciliu. Estimată la finalul anului trecut la 700 de milioane de euro, piața are 
toate șansele să crească considerabil în viitor dacă ne uităm la parteneria-
tele încheiate cu marile lanțuri de magazine alimentare. De Fulvia Meiroșu.

Jucătorii de profil estimează că piața locală de 
livrări la domiciliu va atinge în acest an pragul de 
un miliard de euro, ea fiind estimată la sfârși-
tul lui 2020 la circa 700 de milioane de euro, un 
avans substanțial față de 2019, când era estima-

tă la doar 150 de milioane de euro. Din această cifră, 
circa 75% reprezintă livrările de food, fie că e vorba de 
restaurante, supermarketuri sau magazine specializate. 
Însă zona care a cunoscut o creștere accelerată în 2020 
este cea a retailului alimentar, zonă neglijată de livratori 
până la criza sanitară, neexistând cerere din partea 
clienților și nici disponibilitate din partea retailerilor. 
Concentrată în mâinile a cinci jucători importanți - fo-
odpanda, Glovo, Bringo și Tazz by eMAG, piața livrărilor 
la domiciliu pe segmentul de retail&FMCG este încă la 
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Subiectul lunii

Ei adaugă că au remarcat în ultimul timp o creștere 
accelerată a cererii pentru livrare rapidă și susțin că 
vor investi în continuare în dezvoltarea capacităților 
și competențelor digitech în toate zonele de business, 
pentru o experiență mai bună la cumpărături, dar și 
pentru a eficientiza operațiunile. 
Și Kaufland este unul dintre retailerii care încheiase încă 
din august 2019 un parteneriat cu Glovo pentru a asigu-
ra livrarea produselor la domiciliu. Pandemia a accelerat 
acest proces, iar acest lucru s-a tradus prin dezvoltarea 
rețelei de livrări la domiciliu cu Glovo, care a ajuns în 
prezent la peste 30 de orașe, cifră care crește constant, 
iar din luna noiembrie a anului trecut a început cola-
borarea cu foodpanda și Tazz by eMAG. Totodată, a fost 
extins sortimentul disponibil în aplicație, care a depășit 
5.000 de produse. În prezent, 93 de magazine Kaufland 
deservesc serviciul de livrare la domiciliu, aferente celor 
34 orașe, atât pentru serviciul de livrări la domiciliu 
standard, cât și pentru cel Hotline 65+.
Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs 
Kaufland România, detaliază că întregul proces de pre-
gătire a comenzilor este în responsabilitatea companiei. 
Există oameni dedicați în fiecare magazin, care primesc 
comenzile pe un device cu toate informațiile necesare. 
Comenzile sunt apoi predate către curierii partenerilor, 
în scopul livrării acestora către clientul final. Coșul 
online este mai mare valoric, iar, în unele cazuri, și 
volumic. În același timp, acest lucru se datorează și 
faptului că produsele online disponibile fac parte din 
gama medium spre high, deoarece și serviciul este 
unul premium, de conveniență și de viteză. „Vom asista 
tot mai mult la o creștere a vânzărilor în online, chiar 
și pentru categoriile de vârstă mai puțin familiarizate 
cu tehnologia. În 2021, vom vedea acest mod de a face 
cumpărăturile și mai pregnant, în mare parte pentru că 
deja consumatorul s-a obișnuit cu acest canal în pan-
demie, iar acesta nu mai reprezintă o noutate”, crede 
Valer Hancaș. 
Astfel, pentru viitor, retailerul evaluează și posibilitatea 
de a integra acest tip de comerț exclusiv în business. 
„Dezvoltarea parteneriatelor cu companiile de livra-
re a inclus și dezvoltarea unei infrastructuri în spate, 
precum depozite speciale (night stores), traininguri 
și pregătirea unui staff dedicat (pickeri), prin urmare, 
mare parte din infrastructura de gestiune a fost deja 
pusă la punct”, afirmă Valer Hancaș.
2020 a fost un an de cotitură pentru toate industriile, iar 
contextul pandemic s-a dovedit un puternic accelerator 
al comerțului digital, inclusiv pentru Auchan. Încă din 
februarie, de la primele semne ale pandemiei, retailerul 
a început să dezvolte serviciile online și a extins livrările 
de produse proaspete la nivel național. Astăzi, auchan.ro 
propune clienților peste 25.000 de articole, iar utilizatorul 
are la dispoziție trei opțiuni de a intra în posesia comen-
zilor: serviciul gratuit Click & Collect, livrarea la domici-
liu la nivel național, precum și serviciul gratuit Auchan 
Drive, disponibil din noiembrie 2020 în parcarea a 31 de 

la care utilizatorii foodpanda pot comanda direct din 
platformă. „Suntem mândri că suntem prima platformă 
din România și a doua țară din Europa în care grupul 
Delivery Hero deschide așa numitele «dark stores», 
supermarketuri cu ofertă disponibilă exclusiv digital. 
Produsele din oferta pandamart vin în completarea 
ofertei marilor lanțuri comerciale listate pe platformă 
și se axează pe nevoile imediate ale clienților, cum-
părături de primă necesitate ce pot fi livrate ultra-ra-
pid, în maximum o jumătate de oră”, spune Andreea 
Petrișor. Primele două locații pandamart funcționează 
în București și Cluj-Napoca, urmând ca până la finalul 
primului trimestru al acestui an să mai fie deschise încă 
o locație nouă în fiecare dintre cele două orașe. Tot 
pentru 2021, foodpanda vizează extinderea rețelei pan-
damart și în alte orașe din țară precum Oradea, Târgu 
Mureș, Pitești, Ploiești sau Iași. 
Pentru Glovo, valoarea medie a unei comenzi din zona 
de retail alimentar este de 150 de lei, iar în acest mo-
ment există în aplicație aproximativ 5.000 de curieri 
activi pe lună. „Pentru noi, retailul alimentar reprezintă, 
în acest moment, 10% din business, în contextul în care 
în categoria de retail&FMCG pe platformă există circa 
300 de parteneri”, detaliază Victor Răcariu, CEO Glovo. 
Cât despre Tazz by eMAG, platforma numără 3.000 de 
parteneri, din care pe zona de retail&FMCG sunt înre-
gistrați 100 de parteneri, cu aproape 500 de locații. 10% 
dintre comenzile totale provin din retailul alimentar, cu 
o valoare medie a comenzii de 145 lei. 

Răspunsul retailerilor la noile nevoi  
ale consumatorilor

Cât de importante sunt totuși livrările pentru piața de 
retail și FMCG? Fără doar și poate, pandemia a des-
cătușat un nou mod de a face achiziții și a schimbat 
prioritățile jucătorilor din piață. Iar un exemplu în 
acest sens sunt toate parteneriatele încheiate între IKA 
și companiile de livrare. 
Spre exemplu, Mega Image, singurul retailer care cola-
bora și înainte de pandemie cu eMAG, a decis să extindă 
acest parteneriat în aprilie 2020 prin platforma Tazz by 
eMAG. În prezent, platforma www.mega-image.ro pune 
la dispoziția clienților o gamă de 15.000 de produse ce 
pot fi livrate în 24 de ore. De asemenea, Mega Image a 
lansat serviciul de livrare rapidă din aplicația mobilă, 
a înrolat aproximativ 90 de magazine Mega Image în 
procesul de pregătire comenzi și a deschis un depozit 
dedicat pentru livrări la nivel național. „Rezultatele nu 
au întârziat să apară, numărul comenzilor din www.
mega-image.ro în 2020 versus 2019 a crescut cu peste 
100%. Coșul mediu din magazinul online pentru livrare 
programată este de 8 până la 10 ori mai mare compara-
tiv cu coșul mediu de cumpărături din rețeaua fizică. În 
cazul serviciului de livrare rapidă, coșul mediu este de 4 
până la 5 ori mai mare decât coșul mediu de cumpără-
turi din rețeaua fizică”, spun reprezentanții Mega Image. 
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hypermarketuri. Bunurile de larg consum și cele proas-
pete reprezintă cca. 70% din mixul de vânzări online. În 
ceea ce privește parteneriatele cu companiile de livrări, 
Auchan a extins lista de colaboratori și cu platformele 
foodpanda și Glovo, ambele servicii fiind disponibile în 
toate cele 18 orașe în care Auchan este prezent. „Este 
clar faptul că modul de consum s-a schimbat, iar în viitor 
clienții vor aplica un mix de shopping între digital, pro-
ximitate și hypermarket, cu ponderi ușor diferite față de 
ce s-a înregistrat până acum. Luăm în calcul să dezvol-
tăm acest segment de business pe viitor, iar proiectul de 
e-commerce face parte din strategia omnicanal a Auchan. 
Pentru acest an, ne-am propus accelerarea dezvoltării 
serviciilor de ecommerce și adăugarea de noi servicii și 
puncte de contact digital”, detaliază Laurențiu Furtună, 
Director Ecommerce & Digital Auchan Retail România. 

Alte schimbări de planuri pentru retaileri

La începutul lui 2020, Penny nu avea în plan servicii 
de livrare la domiciliu până în 2023 - 2025. Însă, odată 
cu apariția pandemiei și cu modificarea contextului, 
retailerul s-a adaptat și, pentru a veni în întâmpina-
rea clienților săi a căror posibilitate de deplasare la 
magazin a fost redusă, a lansat împreună cu AutoTotal 
platforma de cumpărături online cu livrare la domiciliu 
Lyvra, iar anul acesta Penny a devenit partener Glovo 
pentru București, Ilfov și Oradea. „Vom continua să tes-
tăm noi soluții digitale pentru livrarea produselor Penny 
la domiciliu, inclusiv extinderea acestor servicii în mai 
multe orașe din țară. Toți marii jucători de pe piața de 
retail apelează la soluții de livrări la domiciliu și credem 
că trendul acesta va continua. Mai mult, dezvoltatorii de 
platforme au afaceri în creștere și au început să își des-
chidă puncte de distribuție fizice. În viitor, în ceea ce ne 
privește, credem ca modelul omnichannel va începe să 
fie din ce în ce mai puternic. Mai exact, viziunea include 
un magazin fizic în proximitate cu livrare în împrejurimi 
într-un timp foarte scurt, lucru pe care poți să îl faci cu 
ajutorul platformelor electronice”, declară Daniel Gross, 
CEO Penny. El adaugă că intenția companiei este să 
testeze din ce în ce mai mult modelul de comenzi online 
cu livrare la domiciliu și să creeze o rețea de platforme 
prin care să poată ajunge cu ușurință la clienții săi din 
toate orașele mari ale țării.
Pentru Bringo, aplicația de cumpărături controlată de 
Carrefour, 2020 a fost un an plin de schimbări. Începând 
cu septembrie, Carrefour Supermarket Online s-a mutat 
în Bringo, demers prin care Carrefour a continuat conso-
lidarea platformelor de e-commerce. În acest fel, com-
pania a asigurat consumatorilor o experiență unitară 
de cumpărături și un serviciu cu acoperire națională de 
livrare în 90 de minute, respectiv în 3 ore cu ridicare din 
magazin (prin Click & Collect) și shopping asistat. 
Apoi, în octombrie 2020, Bringo a numit-o la conducerea 
companiei pe Ioana-Ilie Dobre, cu scopul de a accelera 
expansiunea în România. Înainte de a fi recrutată de 

Cora România a încheiat un parteneriat cu foodpanda.ro 
pentru livrări rapide la domiciliul clienților

2020 Aprilie

2020 Parteneriat între Profi și Noriel pentru livrarea de alimente

Aprilie

2020 Kaufland extinde serviciul de livrare prin Glovo 
în 11 orașe noi

Mai

2020 Mega Image extindere parteneriatului cu eMag și devine 
client Tazz by eMag

Mai

2020 Auchan livrează comenzi online și prin Poșta Română

Mai

2020 Parteneriat între Profi și Elefant.ro pentru comenzi online

Mai

2020 Cora extinde serviciul de livrare la domiciliu prin 
intermediul Foodpanda

Iunie

2020 Auchan demarează un parteneriat cu aplicația Lola Market 
pentru livrări într-o oră, în București

Iunie

2020 Inmedio intră pe segmentul de livrări prin intermediul 
Foodpanda

Iulie

2020 Produsele vândute de Penny, livrate la domiciliu cu 
ajutorul flotei Auto Total

August

2020 Kaufland extinde serviciile de livrare la domiciliu 
prin intermediul foodpanda

Octombrie

2020 Cora extinde serviciul de livrare la domiciliu 
cu ajutorul Glovo

Noiembrie

2020 Cora își mărește aria și viteza de livrare cu ajutorul Postis

Decembrie

2021 Auchan încheie un parteneriat cu foodpanta pentru 
livrări rapide

Ianuarie

2021 Penny extinde serviciul de livrări cu Glovo

Ianuarie

2021 Auchan extinde serviciul de livrări la nivel național cu 
ajutorul foodpanda

Februarie

2021 Auchan, parteneriat cu Glovo pentru livrare la domiciliu 
în maximum în 60 de minute

Februarie

Ce parteneriate s-au încheiat  
în ultimele 12 luni
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Bringo, managerul a ocupat poziția de Director General 
al Uber Eats, unde a coordonat întreaga operațiune a 
companiei în România până în vara lui 2020, când Uber 
Eats a renunțat la operațiunile din România.
Rezultatul acestor schimbări? Datele făcute publice de 
Carrefour arată că în primele șase luni din anul trecut 
vânzările platformei Bringo s-au majorat de aproape 
opt ori față de perioada similară din 2019, până la 4,4 
milioane de euro.
Schimbări de strategie am văzut și de la retailerii 
independenți. Annabella a dezvoltat serviciul de 
livrare la domiciliu de cel puțin patru ani și de la an 
la an comenzile au crescut. Nu agresiv, dar suficient 
cât să fie clar pentru retailer că trebuie să acopere și 
această nișă. Lunile martie, aprilie și decembrie 2020 
au făcut într-adevăr diferență, comparativ cu cifrele 
anului 2019, iar în acest moment există un segment de 
clienți fideli cărora li se livrează săptămânal cumpără-
turile la domiciliu. 
„Livrările se fac intern prin varianta simplă de coman-
dă prin telefon și colegii din magazin care se ocupă de 
comanda clientului sunt consultanți în cumpărături. Am 
observat că în proporție majoritară clientul care dorește 
să i se aducă cumpărăturile acasă are o vârstă de peste 
50 de ani, de aceea încă nu am digitalizat acest serviciu 
și nu l-am transformat în e-commerce. Nu am încheiat 
momentan un parteneriat cu vreo companie de livrare 
și, așa cum spuneam, soluțiile aplicate au fost cu impli-
carea oamenilor noștri din magazine, cu mijloace proprii 
de transport dedicate”, susține Octavian Olaru, Director 
Executiv Annabella. În acest moment, există două ma-
gazine dedicate pentru livrări la domiciliu: unul pentru 
legume și fructe, celălalt pentru restul sortimentelor de 
produse. „Avem peste 300 de comenzi în medie, pe lună, 
dar în 2020 am depășit acest prag ca urmare a specificu-
lui atipic al anului. Valoarea medie a coșului este de 150 
de lei”, afirmă reprezentantul Annabella.
De regulă, persoanele care preferă livrările la domiciliu 
tind să cumpere din toate grupele de marfă, inclusiv 
cele cu regim termic și produse la bax. Astfel coșul este 
clar mai mare față de cel din magazin unde, în mod 
normal, clientul vine zilnic la cumpărături. Totodată, 
comportamentul de cumpărare a rămas oarecum același 
față de perioada ante covid, dar reprezentanții retaile-
rului au remarcat o preferință a clientului spre produse 
mai calitative, mai sănătoase.
Livrările online sunt în ușoară creștere în județul Vâlcea, 
dar încă reprezintă o pondere destul de mică în cifra de 
afaceri a magazinelor de proximitate, cum este și forma-
tul magazinelor Annabella. Octavian Olaru este sigur că 
expansiunea e-commerce-ului și a livrărilor la domici-
liu vor influența, în timp, comportamentul general al 
clientului, acest lucru depinzând foarte mult și de zonă: 
urbană sau rurală.
„Pentru Annabella, profitabil rămâne retailul tradițional 
însă, prin canalul de comenzi online/ livrări la domiciliu 
încercăm să fim și mai conectați la nevoile clienților 

Cât de des folosesc românii aplicațiile de livrare  
pentru cumpărături online:
Zilnic 2%
De câteva ori pe săptămână 10%
O dată pe săptămână 15%
O dată la 2-3 săptămâni 22%
O dată pe lună 13%
Mai rar de o dată pe lună 38%
Platformele de livrare utilizate cel mai des  
(Mai și Octombrie 2020)
foodPanda – 32% dintre respondenți o utilizează cel mai des 
(încercată de 56% dintre respondenți)
Glovo – 28% (încercată de 60% dintre respondenți)
Takeaway – 13% (încercată de 33% dintre respondenți)
Bringo – 13% (încercată de 26% dintre respondenți)
TAZZ by eMAG – 3% (încercată de 7% dintre respondenți)
Top 10 magazine / aplicații de cumpărături  
din categoria FMCG
Carrefour – 37% Octombrie 2020, 39% Mai 2020
Kaufland – 35% Octombrie 2020, 45% Mai 2020
eMAG – 28% Octombrie 2020, 31% Mai 2020
Bringo – 23% Octombrie 2020, 17% Mai 2020
Auchan – 23% Octombrie 2020, 32% Mai 2020
Mega Image – 15% Octombrie 2020, 21% Mai 2020
Cora – 14% Octombrie 2020, 14% Mai 2020
Glovo – 12% Octombrie 2020, 9% Mai 2020
Solaris – 1% Octombrie 2020, 4% Mai 2020
Furnicamarket – 1% Octombrie 2020, 2% Mai 2020

Livrările la domiciliu din 
prisma cumpărătorului

Pe parcursul anului 2020, compania de cercetare de 
piață iSense Solutions a derulat două studii pentru 
GPeC în rândul utilizatorilor de internet. Scopul 
celor două cercetări a fost de a urmări impactul 
Covid-19 asupra comportamentului de consum în 
comerțul electronic românesc, datele fiind colectate 
în lunile mai și cctombrie 2020.
Potrivit cercetărilor iSense, numărul cumpărătorilor 
online din România a crescut cu 13% în 2020 com-
parativ cu 2019 și era cu 4% mai mare în octombrie 
2020 comparativ cu mai 2020.
„Aplicațiile de livrare sunt percepute ca fiind o 
soluție de salvare, mai ales în această perioadă 
pandemică deoarece răspund foarte bine nevoii 
de distanțare, dar și pentru că ne economisesc din 
timpul alocat pentru cumpărături, iar produsele 
sunt livrate foarte repede (mult mai repede decât în 
cazul achizițiilor de la magazinele online). Astfel, ne 
așteptăm ca aceste platforme de livrare să devină 
un canal de cumpărare din ce în ce mai important 
pentru români în perioada următoare”, afirmă 
Andrei Cânda, Managing Partener iSense Solutions. 
Astfel, 45% dintre respondenții studiului au folosit 
cel puțin o dată o aplicație de livrare pentru cum-
părături sau comenzi online, iar 27% dintre aceștia 
folosesc aplicațiile cel puțin o dată pe săptămână.
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Subiectul lunii

reprezentanții companiei văd un apetit foarte ridicat 
pentru astfel de servicii. „Ne dorim să ajungem la cât 
mai mulți clienți și în același timp la cât mai mulți 
comercianți pe care să îi sprijinim în continuarea 
activității lor într-o perioadă dificilă, încă marcată de 
restricții. Odată cu extinderea serviciilor de livrare, 
publicul nostru țintă s-a diversificat, iar targetul de 
utilizator a crescut din ce în ce mai mult și cuprinde 
acum toate categoriile de vârstă care pot comanda, 
indiferent de pregătirea profesională sau de statutul 
financiar”, susține Andreea Petrișor.
În ceea ce privește Glovo, planul de extindere are în 
vedere prezența Glovo în peste 60 de orașe, aproape 
dublu față de câte sunt acum. „Un aspect important 
este că această industrie este extrem de volatilă în 
funcție de contextul pandemic, tocmai din acest motiv 
mergem pe planuri de 3 luni. Investițiile pe 2021 vor 
merge în direcția dark kitchen și dark stores. Pentru 
noi, dark kitchen este un proiect de o anvergură mare, 
extrem de costisitor în același timp, tocmai de aceea 
vom investi în egală măsură și în acțiunile de mar-
keting. Dacă vorbim de buget, aici depinde de profita-
bilitatea businessului, alegem mai degrabă să reinves-
tim ceea ce generăm”, afirmă Victor Răcariu (Glovo). 
Cât despre dark stores (magazine utilizate doar pentru 
livrare), managerul punctează că acesta este un model 
de business extrem de complex, sunt foarte multe 
produse mici stocate într-un spațiu foarte mare. „Într-o 
comandă de 50 de produse, dacă un produs este ușor 
afectat toată experiența clientului este impactată în 
mod negativ, de aceea încercăm să schimbăm foarte 
multe în procesele noastre cu partenerii, să ne inte-
grăm cât mai bine și să ne uităm zilnic pe ce merge și 
ce nu merge”, arată Victor Răcariu.
La începutul acestui an, Glovo a obținut 100 milioane 
de euro de la fondul elvețian de investiții imobiliare 
Stoneweg, bani care vor fi utilizați pentru extinde-
rea rețelei de depozite a companiei spaniole. Glovo a 
planificat pentru acest an dezvoltarea rețelei de dark 
stores de la 18 câte operează în prezent, la 100 unități, 
folosind finanțarea obținută de la Stoneweg pentru in-
vestiții în spații de stocare și livrare în România, Spania, 
Portugalia și Italia. 
Mihai Brenda (Tazz by eMAG) se așteaptă ca tendințele 
conturate pe parcursul lui 2020 să se consolideze anul 
acesta. Astfel, compania va continua investițiile în brand 
și tehnologie, „prin introducerea de noi funcționalități 
pe platformă pentru a putea oferi clienților o experiență 
cât mai bună și pentru a îmbunătăți timpii de livrare. De 
asemenea, ne dezvoltăm în alte 30 de orașe, pe lângă 
cele 20 în care operăm, și ne propunem să fim lideri în 
privința calității. Cu investițiile pe care le vom face și 
prin aducerea pe platformă a unei diversități cât mai 
mari de parteneri, planul nostru este să creștem de 
patru ori numărul de utilizatori și să avem o creștere 
a veniturilor de șapte ori în 2021 față de anul trecut”, 
concluzionează managerul. ç

noștri, chiar dacă, momentan, comenzile online repre-
zintă un procent mai mic din totalul de vânzări”, punc-
tează Octavian Olaru.
Un alt exemplu de adaptare este Paco Supermarkets. 
În cazul retailerului vrâncean, criza sanitară a forțat 
deschiderea serviciului de livrari la domiciliu DeliveRo, 
deschidere amânată din „cauza faptului că nu eram 
motivați suficient de cerere. Lockdownul a fost mo-
mentul optim pentru lansarea și promovarea servi-
ciului de livrări la domiciliu”, explică Feliciu Paraschiv, 
proprietarul Paco Supermarkets. El spune că DeliveRo 
e un proiect construit ușor diferit de ceea ce există în 
România la momentul actual, fiind conceput cu intenția 
de a acoperi două lipsuri majore pe care le au livră-
rile la domiciliu. „Ne-am propus să acoperim și zona 
rurală din județul Vrancea, lucru pe care nu-l face nicio 
companie și ne-am propus să acoperim un segment de 
clienți pe care nu-l acopereau competitorii noștri: cei 
care nu au internet, cei care nu au putut să țină pasul 
cu tehnologia. Mai exact, ne-am dorit toți clienții, nu 
doar o parte dintre ei”, afirmă Feliciu Paraschiv. Media 
coșului se situează în jurul a 150 de lei. „În zona de 
online remarcăm o scădere în vânzarea produselor de 
impuls, a produselor new-entry și a celor din campanii-
le promo proprii rețelei noastre și observăm o targetare 
mai atentă pe produsele strict necesare și pe cele din 
campaniile promo desfășurate în special pe canalele de 
comunicare națională și aici mă refer la televiziune în 
special. Practic e ca și cum shopperul ar veni în magazin 
cu o listă de cumpărături și nu s-ar abate deloc de la 
ea”, notează Feliciu Paraschiv.
Proprietarul Paco Supermarkets a mai observat o 
creștere a încrederii shopperului în actul de cumpăra-
re online, prin majorarea solictărilor pentru produse 
fresh, cum ar fi carne proaspătă, lactate etc, produse 
oarecum sensibile pentru online. „E cu siguranță un 
segment care va trebui dezvoltat și lucrurile se în-
dreaptă oricum în direcția asta, în sensul că shopperul 
din online cunoaște deja foarte bine produsele pe 
care le comandă și remarcăm faptul că de regulă el se 
îndreaptă către brandurile consacrate naționale sau in-
ternaționale. Offline-ul va rămâne cu siguranță pentru 
shopper cu toate produsele din zonele de new-entry, 
de experiment, în zonele în care decizia de achiziție se 
ia după ce clientul a avut contact fizic, vizual cu produ-
sul”, concluzionează Feliciu Paraschiv. 

Încotro în viitor?

Chiar dacă pandemia a fost o trambulină pentru piața 
de livrări la domiciliu, este clar că interesul cumpără-
torilor pentru acest serviciu este în creștere, iar toți 
jucătorii își regândesc strategia de business pornind de 
la nevoile pieței. 
Unul dintre obiectivele foodpanda pentru 2021 
este ca până la finalul anului să activeze în circa 70 
de orașe din țară, inclusiv în orașe mai mici unde 
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cora Urban, un mix între  
online și proximitate
După aproape opt ani de la 
ultima deschidere, cora România 
reia expansiunea și intră pe 
segmentul de proximitate cu 
brandul cora Urban. Un pariu 
ambițios dacă avem în vedere 
aglomerarea de jucători care 
activează în această zonă, dar și 
cu potențial dacă ne gândim la 
unicitatea formatului.  
De Alina Dragomir.

După aproape opt ani 
în care investițiile în 
expansiune au fost puse 
pe hold, retailerul fran-
co-belgian Cora a lansat 

pe piața locală, la jumătatea lunii 
februarie, cora Urban, un concept de 
„magazin mic cu ofertă de hypermar-
ket”. Concret, vorbim despre un maga-
zin de proximitate, descris de compa-
nie ca fiind un format urban și smart, 
care îmbină proximitatea cu online-ul, 
oferind acces cumpărătorilor la peste 
40.000 de produse din cora.ro și peste 
1.000 de produse la raft. 
„cora Urban este un concept nou 
pe piața din România, gândit ca o 
soluție pentru consumatorul urban, 
presat de timp, cât și pentru amatorii 
de cumpărături online. Un concept 
adaptat vremurilor actuale, când 
pandemia transformă obiceiurile de 
consum, iar migrația spre online și 
tendința de scurtare a timpului petre-
cut în magazine sunt evidente”, expli-
că Pascal Aigle, directorul proiectului 
cora Urban.
Pentru dezvoltarea proiectului pilot, 
retailerul a ales Militari Residence, 
un cartier dens și nou de la perife-
ria Capitalei. De ce această alegere? 

„Este genul de cartier care se potri-
vește în mod ideal cu noul format, 
publicul nostru țintă regăsindu-se în 
astfel de zone din marile orașe. Ne 
referim atât la cei care lucrează în 
clădirile de birouri din zonă, cât și la 
rezidenți și am dorit să le punem la 
dispoziție un hypermarket de proxi-
mitate, pentru că acesta este concep-
tul pe care îl propunem: cumpărături 
lângă casă / birou și ridicarea co-
menzii plasate online”, completează 
reprezentantul cora România. 
Un aspect luat în calcul pentru 
magazinul pilot a fost acela de a fi în 
proximitatea hypermarketului cora 
Lujerului, una dintre cele mai impor-
tante locații operate de retailer pe 
piața din România, comenzile online 
care se derulează prin cora Urban 
făcându-se din acest hypermarket. 

Oportunități de extindere

„Acesta este primul pas, testăm 
funcționarea și facem un fine tuning 
din mers”, spune Pascal Aigle. Astfel, 
aceasta este doar prima locație bifa-
tă de cora pe segmentul de proximi-
tate, pe listă fiind planificate și alte 
magazine cora Urban. „Următoarele 

Actualitate
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deschideri vor avea loc cel mai pro-
babil în luna iunie, dar acest lucru 
depinde de o serie de variabile, cum 
ar fi negocierile cu spațiile respective, 
perioada de avizare etc”, punctează 
executivul francez. 
Cu toate acestea, un lucru este cert: 
locațiile țintă vor veni cu prioritate 
din zonele din proximitatea hyper-
marketurilor cora. Mai mult decât 
atât, potrivit reprezentanților cora, 
extinderea cora Urban nu se limi-
rează doar la granițele Capitalei. 
„Hypermarketul de proximitate cora 
Urban este un format care se pretea-
ză și în alte orașe din țară, lucrăm la 
dezvoltarea rețelei în mediul urban. 
Cora Urban din Avangarde City este 
programul pilot – testăm conceptul 
și adaptăm serviciile și produsele 
oferite conform feedbackului clienți-
lor. Pasul următor este deschiderea 
unor magazine similare în București, 
pentru ca ulterior să ne extindem în 
alte orașe”, adaugă Pascal Aigle. 
Chiar dacă vorbim despre un con-
cept nou și diferit, bătălia retaile-
rului franco-belgian pentru a cuceri 
cumpărătorul de proximitate nu va fi 
deloc ușoară. Iar faptul că în prezent, 
pe piața locală, sunt deschise circa 

1.800 de magazine de proximitate ale 
jucătorilor internaționali este doar 
un argument în acest sens. În plus, 
planurile acestora de viitor vizează în 
continuare investiții în expansiune, 
obiectivul principalilor jucători fiind 
de a menține ritmul de dezvoltare. 
Astfel, dacă anul trecut au fost deschi-
se nu mai puțin de 216 magazine noi, 
ne așteptăm ca anul acesta să vedem 
pe harta retailului românesc peste 
2.000 de locații de proximitate, ceea ce 
se traduce printr-o luptă și mai acerbă. 
Una dintre armele cora în această 
luptă este dinamica foarte bună pe 
canalul online, care ar urma să atragă 
clienții în magazinele cora Urban. 
„cora Urban completează portofoliul 
nostru multi-channel. Serviciul cora 
Drive, lansat în 2013, a fost o inovație 
pe piața românească și este în con-
tinuare apreciat de clienți. Am pariat 
în ultimii ani pe online, segment care 
crește consistent, impulsionat de 
pandemie. În aceste condiții, pasul fi-
resc anul trecut a fost să ne asociem 
cu jucători mari din zona de delivery, 
ca foodpanda și Glovo, pentru a 
crește aria și capacitatea de livrare a 
comenzilor efectuate online. Un par-
tener important al cora este și Postis, 

cu ajutorul căruia eficientizăm ser-
viciul de livrare”, punctează Thierry 
Destailleur, CEO cora România.
În plus, și sortimentația cora Urban 
este tailor made pentru cumpărăto-
rul de proximitate, fiind disponibile 
produse alimentare – inclusiv legume, 
fructe, salate -, băuturi și artico-
le pentru casă, precum și o gamă 
bogată de produse bio. În plus, în 
magazin au fost listate și produse de 
cofetărie și patiserie, dar și carne de 
proveniență românească, tranșată de 
măcelarii cora. 
Dacă pe piața din România intrarea 
cora pe segmentul de proximitate 
este o noutate absolută, trebuie 
precizat faptul că în Franța retailerul 
operează cora en ville, un concept  
similar cora Urban. Prima locație a 
fost lansată în 2017 în Paris, iar în 
prezent retailerul operează trei ma-
gazine sub acest brand. În ceea ce 
privește posibilitatea de a exporta 
cora Urban, un format dezvoltat 
pentru piața locală, reprezentan-
ții cora nu au un răspuns în acest 
moment și spun că „cora Urban este 
un concept potrivit vremurilor, mixul 
offline – online răspunde exigențe-
lor publicului larg”. ç
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„Prioritatea numărul unu este să 
devenim o mașină de inovat”

După 25 de ani ca business de familie, la începutul anului trecut Sano 
Vita a fost cumpărată de fondul american de investiții Highlander Part-
ners. În primul interviu acordat presei, noul CEO al companiei, Mircea 
Stoica, vorbește despre planurile pe care le au noii acționari și ambiția 
de a atinge o cifră de afaceri de 100 milioane de euro în următorii cinci 
ani, prin creștere organică, dar și prin achiziții. De Fulvia Meiroșu.

Integrarea noii echipe de management a coincis 
cu criza sanitară de anul trecut, cum v-a afectat 
acest lucru?
Avem 240 de angajați și criza a îngreunat tot procesul 
de integrare. A fost dificil să nu ne putem vedea față în 
față, dar am prioritizat grija față de angajați și am luat 
toate măsurile necesare în acest sens. A trebuit să ne 
adaptăm modelul de distribuție ca să facem față con-
textului, așa că am apelat la distribuitori externi, nu 
am mai făcut noi singuri distribuția. La fel, a trebuit să 
prioritizăm canalul de online, care înainte reprezenta 
doar 3% din vânzări, iar acum a depășit 5%. Aici a tre-
buit să luăm decizii legate de externalizarea serviciilor 
logistice. Au fost multe provocări legate de pandemie, 

dar pe noi contextul ne-a favorizat, deoarece consu-
matorii au acordat mult mai multă atenție alimentației 
sănătoase, oamenii au gătit acasă mai mult și au pus 
accentul pe calitate. 

Ca rezultate financiare, cum a fost 2020?
Anul trecut am avut performanțe destul de bune, creș-
terea a fost de peste 10% față de 2019 (când cifra de 
afaceri a fost de 70,4 milioane de lei – n.r.), iar profita-
bilitatea a fost bună. Putea să fie un an și mai bun, dar 
a fost per ansamblu o perioadă de construcție. Am avut 
probleme să asigurăm continuitatea businessului și 
livrările către retaileri, am avut întârzieri de materii pri-
me, mai ales în martie-aprilie, care au fost luni de vârf 
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pentru noi, când am epuizat toate stocurile. Dacă 
vorbim de sezonalitate, având în vedere speci-
ficul nostru, postul Paștelui și cel al Crăciunului 
sunt perioadele în care vindem cel mai bine. 
Din punctul de vedere al portofoliului, anul tre-
cut am relansat categoria de rondele, în funcție 
de feedbackul partenerilor și consumatorilor, am 
schimbat rețete, textură, am refăcut ambalajul, 
am introdus și minirondele, de tipul one bite. De 
asemenea, am lansat o gamă bio, în total am pus 
pe piață circa 30 de produse noi.

Cum a arătat segmentarea vânzărilor pe 
canalele de vânzare anul trecut? 
În 2020 am înregistrat o creștere de 50% a 
vânzărilor online, sub media pieței, dar asta vine 
cumva la pachet cu faptul că ne-am organizat 
un pic mai târziu în a furniza serviciile cerute de 
piață. Pe lângă propriul nostru magazin online, 
Vegis este principalul partener din această zonă, 
dar produsele noastre pot fi cumpărate și pe 
eMAG și pe alte magazine online. Mai avem  
lucruri de pus la punct și le vom rezolva, deoare-
ce sunt convins că shopperii care au avut experi-
ențe pozitive cu shoppingul online vor continua 
să facă achiziții în acest canal, chiar și după 
pandemie, însă nu vor mai fi aceleași creșteri. 
În total, anul trecut ponderea vânzărilor online 
a crescut de la 3% la 5%. Cel mai bine a per-
format însă canalul de retail modern. SanoVita 
vinde destul de mult și în traditional trade, 
avem o forță de vânzare serioasă, avem telesa-
les, cât și agenți de teren, dar anul trecut acest 
canal nu a evoluat foarte bine în cazul nostru. 
IKA a crescut pentru noi și încercăm să îmbună-
tățim relațiile pe care le avem cu retailerii in-
ternaționali, să venim cu produse noi, să avem 
un portofoliu adecvat pentru fiecare format 
de magazin astfel încât să le facem propuneri 
personalizate. Vânzările în IKA au crescut de la 
33% la 40% anul trecut. 

Ați precizat că în 2020 ați adus pe piață 
30 de produse noi. Aveți programate 
lansări și pentru 2021?
Da, avem un calendar ambițios de lansări, mai 
ales în zona bio, pe care am intrat puternic anul 
trecut, cu 16 produse. Suntem într-un perma-
nent proces de brainstorming, avem o dată la 2 
săptămâni sesiuni de degustări și propuneri de 
produse noi de la angajați. 
Anul acesta vrem să extindem portofoliul de 
produse bio și vrem să lansăm și produse cu 
beneficii, deoarece trendurile pe care le-am 
văzut, accelerate de pandemie, sunt că shoppe-
rii doresc produse cu conținut scăzut de za-
hăr, cu vitamine, cu fibre, produse care să le 

îmbunătățească sistemul imunitar. Vor fi lansări 
și în categoria de rondele, unde suntem un 
jucător important pe piață, atât la rondele sim-
ple, cât și la rondele glazurate. Am lansat deja 
rondele bio de grâu, vom lansa și rondele bio 
de orez, studiem și rondele cu glazuri bio, și, de 
asemenea, vom avea și sortimente sărate. 
Avem acum peste 200 de produse în portofo-
liu. Fondatorii au gândit strategia inițială, pe 
care noi o continuăm, astfel încât compania 
să asigure produse pentru toate ocaziile de 
consum, pentru toate mesele zilei. De aceea am 
intrat și pe zona de băuturi vegetale, pe mixu-
rile de nuci și caju, pe zona de rondele, așa s-a 
extins portofoliul, iar acesta este un proces 
continuu. Analizăm în permanență și renunțăm 
la produsele care nu sunt performante, pentru 
care nu există cerere, și adăugăm produse noi. 
Prioritatea numărul unu este să devenim o mași-
nă de inovat.

Cum se traduce acest lucru în  
strategia companiei?
Prioritizăm departamentul de R&D, avem colegi 
care vin în permanență cu idei de produse noi. 
Apoi, această prioritate se traduce prin partea 
de procurement, studiem trendurile din alte pie-
țe mai dezvoltate, suntem conectați cu furnizorii 
internaționali, suntem deschiși la oportunități. 
Pe de altă parte, suntem în contact cu consuma-
torii, deoarece e foarte important să înțelegem 
care sunt nevoile lor, astfel încât să venim cu 
propuneri adecvate, să ne adaptăm businessul și 
portofoliul în funcție de piață. În 2021 vom avea 
peste 30 de produse noi în portofoliu, în condi-
țiile în care ne-am propus să avem un ritm anual 
de 15% de dezvoltare a sortimentației.
 
În acest context, ce rezultate estimați 
pentru 2021?
Vrem să depășim o cifră de afaceri de 100 mi-
lioane de lei, deoarece avem și investiții mari 
planificate. Dacă anul trecut am investit circa 
500.000 de euro în zona de producție bio, în 
2021 avem un buget de investiții de un milion 
de euro pentru retehnologizare, vrem să 
venim cu linii noi de producție și să lansăm 
formate de ambalaje noi, resigilabile. Derulăm 
o campanie de brand anul acesta și urmează 
să facem rebranding la nivel general pe toate 
produsele SanoVita. Suntem foarte încrezători 
în beneficiile rebrandingului, care înseamnă 
printre altele ambalaje premium, cu design 
modern, unitar. Este pentru prima dată când 
avem campanie la tv și asta face parte din 
strategia de creștere a pool-ului de consuma-
tori, pentru care ulterior venim cu programe 

bugetul de investiții 
în 2021

cifra de afaceri 
estimată pentru 2021

de produse în 
portofoliu

1 mil. 
euro

100  
mil. lei

200 
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de loializare, deoarece credem că e foarte important 
să ne menținem clienții aproape și să interacționăm 
cu aceștia.

Ce programe de loializare ați planificat și cât de 
greu e să loializezi consumatorii în categoria în 
care activați?
Lucrăm pe partea de recrutare de noi clienți, dar ulte-
rior trebuie să îi ajutăm să rămână în categorie și prin 
programe de educație, despre cum să consume cate-
goria, cum să gătească rețetele, cum să obțină gust din 
această categorie care este foarte sănătoasă. Apoi, vrem 
să dezvoltăm programe de construcție de comunitate. 
Ne asumăm rolul de a educa, dorim să interacționăm cu 
școli, cu noi categorii de clienți. Ne ajută și magazinul pe 
care îl avem în Vâlcea, unde vrem să organizăm eveni-
mente, dar multe din planuri sunt puse pe hold din cau-
za pandemiei. Vrem să educăm oamenii să ducă un stil 
de viață sănătos, fără a scoate neapărat brandul nostru 
în față. Dacă oamenii adoptă un stil de viață sănătos, cu 
siguranță vor ajunge și la noi, ne vor căuta în magazine.
Apropo de inovație, avem o colaborare cu Universitatea 
Dunărea de Jos din Galați și am dezvoltat o inovație 
împreună cu ei: este vorba de pasta vegetală tartinabilă 
din bob și linte, un produs premiat la nivel internațio-
nal, dintr-o categorie care anul trecut s-a dublat. Dorim 
să dezvoltăm cu ei și alte produse, de asemenea, ne 
gândim să aducem studenți de la ei în programe de 
internship. Rămâne de văzut în ce măsură putem pune 
în practică aceste planuri în 2021. În plus, avem planuri 
în zona de retail, ne gândim să deschidem 2-3 magazine 
reprezentative în București, nu neapărat pentru profit, 
ci pentru a crește notorietatea brandului și pentru a da 
posibilitatea consumatorilor să încerce produse noi. 

Planul pentru 2021, pe termen scurt, este foarte 
clar. Cum arată planurile pe termen lung?
Ambițiile noastre într-un orizont de timp de 4-5 ani sunt 
foarte mari. SanoVita va crește organic, dar suntem atenți 
la piață și intenționăm să facem achiziții. Căutăm companii 
pe care considerăm că le putem integra cu ușurință, dar în 
același timp au și un portofoliu complementar, mă refer în 
produse greu de replicat, produse cu beneficii. Avem deja o 
listă de companii în target. Nu pot să dau detalii legate de 
bugetul alocat pentru achiziții, depinde mult de ceea ce 
vom considera că are sens pentru SanoVita. Nu ne grăbim, 
dar e posibil să vedem anul acesta măcar o achiziție. Nu 
vorbim de companii mari, ci de companii mici, care au o 
categorie de produse sau un produs pe care ni-l dorim în 
portofoliu. Obiectivul este să închidem anul cu o achiziție.
Eu „ca fost militar” sunt foarte organizat și disciplinat, 
am obiective bine setate, tangibile și provocatoare. 
Așadar, avem un business plan pentru următorii cinci 
ani, care include creștere organică și potențiale achiziții, 
iar peste 5 ani ne dorim să atingem o cifră de afaceri 
de 100 de miloane de euro, iar în segmentele în care 
jucăm să fim lideri de piață. În unele deja suntem, ca de 

exemplu rondele sau musli. Musli a fost adus în România 
de SanoVita, iar aici avem multă expertiză. 

V-ați setat obiective ambițioase. Care sunt însă 
cele mai mari provocări de business și cum 
încercați să le diminuați impactul?
Provocările vin pe de o parte din contextul general, 
pentru că pandemia a schimbat comportamentul con-
sumatorului și pentru noi este extrem de important să 
ne înțelegem consumatorii. Trebuie să fim foarte agili, 
să fim flexibili și să ne adaptăm la evoluția pieței. Cred 
că va prima calitatea, notorietatea brandului, modul în 
care vei putea să demonstrezi originile produselor din 
portofoliu. În același timp se vorbește despre o poten-
țială recesiune, deci prețul va trebui luat în calcul și am 
remarcat că retailerii prioritizează mărcile lor private. Noi 
însă nu ne propunem să concurăm cu mărcile private și 
nu vom renunța niciodată la calitate. Vom prefera să nu 
jucăm într-o anumită categorie, să renunțăm la un pro-
dus dacă nu e profitabil, dar nu vom renunța la produse 
quality. Aceasta e cea mai mare provocare pentru noi, 
să păstrăm calitatea, dar și profitul. Noi nu producem 
mărci private pentru nimeni, am făcut asta în anii trecuți, 
dar nu este focusul nostru. Ne interesează să creștem 
notorietatea SanoVita, să promovăm produsele noastre. 
Pentru private label trebuie să vii cu un preț entry-le-
vel, iar noi vrem să ne poziționăm pe segmentul mediu 
spre premium. Ne păstrăm calitatea și în acest sens nu 
contează de unde trebuie să aducem materie primă – de 
exemplu, aducem migdale din California, zahăr brun din 
America de Sud, tot felul de produse din Asia, precum și 
din Germania și Olanda. Iar această strategie ne-a atras 
un nucleu de clienți care ne sunt fideli de mulți ani. Pe 
plan local avem puțini furnizori din păcate.

Ce alte trenduri de consum vedeți în piață?
Am fost norocoși, alimentația sănătoasă a fost prioriti-
zată de toți consumatorii, stând acasă, gătind. E vorba 
de trendul bio, foarte vizibil în România, de aceea am 
făcut investiții anul trecut pe această categorie și le 
vom continua. De asemenea, tot ce înseamnă snacking 
sănătos a devenit foarte important pentru consumatori, 
la fel alimentele cu beneficii.

În ce categorii sunteți lideri de piață?
În categoria de musli suntem lideri de piață, iar la cereale 
avem o cotă de piață în jur de 5% valoric. Dar dacă e să 
ne uităm la întreaga categorie de cereale&musli, avem o 
cotă importantă, de 10%, deci suntem în top 3 jucători din 
piață. La rondele suntem, de asemenea, lideri de piață, 
acoperim circa jumătate din piață. Pe subcategoria de 
tartinabile vegetale avem, de asemenea, o cotă de piață 
importantă, iar în restul categoriilor creștem peste tot. 
Dacă ar trebui însă să mă opresc la categoriile cu cea 
mai rapidă creștere, anul trecut s-au remarcat pastele 
vegetale tartinabile, băuturile vegetale și tot ce înseamnă 
superfoods (alimente cu beneficii – chia, linte, chinoa). ç
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achiziția imobilului pentru suma de 600.000 de euro. 
Este, de altfel, singurul magazin care operează într-un 
spațiu cumpărat de companie, celelalte unități comer-
ciale operând în spații în chirie. Pe lângă investiția în 
achiziția spațiului, renovarea a mai generat costuri  
suplimentare de 200.000 de euro. „Investiția a fost 
foarte mare, dar am avut nevoie în acel moment de o 
creștere a suprafeței de vânzare”, explică Shakhshir.
Dacă vorbim însă de investiția „standard”, bugetul 
alocat pentru o nouă unitate se ridică la 80-100.000 de 
euro, pentru renovarea spațiului și utilarea acestuia. 
„Renovările și construcțiile reprezintă cam jumătate 
din sumă, restul banilor fiind alocați pentru frigidere, 
sisteme soft, camere etc.” Investiția diferă însă și în 
funcție de imobil, în cazul unuia nefinisat suma putând 
să crească cu până la 50.000 de euro.

Conceput conform nevoilor consumatorului

Directorul de Marketing al Safeway International spune 
că unitatea din Bună Ziua a adus un standard de design 
și de organizare a magazinului. „Până atunci încă învățam 
cum arată un magazin, cum intră clientul. Am oferit multe 
chestionare clienților pentru a afla ce nu le place, ce 

Intrat pe piața de retail printr-o preluare, Home Garden a ajuns la nici patru ani de la 
inaugurarea primei unități comerciale să fie unul dintre cei mai importanți retaileri 
locali din Cluj, operând în prezent 13 magazine. Planurile de extindere nu se opresc 
însă aici, retailerul având mai multe atuuri în lupta cu retailul modern.  
De Bogdan Angheluță.

Deși vorbim despre un jucător relativ nou 
pe piața de retail, povestea Safeway 
International începe cu mult înainte de 
aventura comerțului. „Am început ca o 
firmă de distribuție, și, în 2004, am creat 

Home Garden, propriul brand, iar ulterior am început 
să dezvoltăm distribuția pe plan național. În 2017, la 
propunerea unor clienți din Cluj, am preluat un maga-
zin - Sora, cel mai vechi magazin din oraș, cu o istorie 
de peste 150 de ani.” Așa descrie Ghassan Shakhshir, 
Marketing Manager al Safeway International, evoluția 
businessului pe care îl reprezintă. „Când am prelu-
at prima locație, am semnat cotractul pentru două 
spații, deținute de același proprietar, apoi am preluat 
și o rețea locală a căror proprietari nu mai dețineau 
resursele necesare și nu aveau nici cunoștințele pentru 
a dezvolta în continuare, astfel că începutul a fost 
unul în forță”, punctează managerul. Începând cu al 
șaptelea magazin din rețea, cel din cartierul Bună Ziua, 
compania a schimbat strategia, renunțând la preluări în 
favoarea deschiderii propriilor magazine. 
Inaugurată în 2018, unitatea comercială din Bună Ziua 
are o suprafață de vânzare de 300 de metri pătrați, iar 
investiția a fost una importantă, mai ales că a implicat 

Home Garden, un magazin pliat 
pe nevoile consumatorului
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ar trebui să îmbunătățim. Apoi am început să apelăm 
la arhitecți, să lucrăm cu furnizori mai performanți de 
echipamente. A fost și mai ușor, pentru că atunci când 
ai deja șapte magazine în zone bune devii cunoscut. 
Am atras clientul prin design și utilitate, acesta este un 
aspect foarte important pentru că de multe ori în retailul 
tradițional se greșește aici - magazinul nu e destul de 
bine iluminat, marfa e prea puțină, nu se pune accent pe 
produse fresh. Magazinele sunt gândite să fie mai con-
fortabile pentru proprietari, dar noi trebuie să ne gândim 
cum vrea consumatorul să fie magazinele în care își fac 
cumpărăturile”, adaugă el. Magazinul are o gamă extinsă 
de fresh, de legume și fructe, iar acestea intră chiar în top 
10 categorii ca vânzări, ceea ce nu se întâmplă în mod nor-
mal în comerțul tradițional, explică Shakhshir. Și produ-
sele de băcănie înregistrează vânzări bune, mai ales cele 
care provin de la producători locali. „Noi avem un mare 
avantaj prin faptul că putem să primim un producător 
local, nefiind un proces atât de dificil și nevoie de confir-
mări pe mai multe niveluri pentru a accepta produsul.” 
În prezent, magazinul Home Garden din Bună Ziua numără 
în jur de 6.000 de SKU-uri. Valoarea bonului mediu este 
de 30 de lei, iar numărul zilnic de clienți variază mult, mai 
ales după schimbarea programului ca urmare a restricții-
lor impuse de autorități. „Noi aveam un câștig semnificativ 
dimineața și seara între orele 21.00 și 23.00, atunci când se 
închideau magazinele mari și discounterii din zonă. În pre-
zent, numărul zilnic al clienților, calculat la nivelul întregii 
rețele Home Garden, este de aproximativ 7.000.” 

O extindere calculată

În 2020, afacerile Home Garden au crescut cu 15% com-
parativ cu anul precedent, în condițiile în care au existat 
trei deschideri de magazine. Au fost afectate magazinele 
din centru, cele care erau mai aproape de zonele de biro-
uri, în timp ce unitățile din zonele rezidențiale au rămas 
la același nivel. Astfel, cifra de afaceri netă în 2020 a 
fost de peste 123 milioane de lei, iar pentru anul acesta 
compania a targetat o creștere de peste 20%.
Un rol important în ecuația de creștere îl are extin-
derea rețelei, planurile Safeway International vizând 

deschiderea a cinci magazine până la finalul lui 2021, bu-
getul de investiții ridicându-se la peste 500.000 de euro. 
De altfel, retailerul a bifat deja prima deschidere de anul 
acesta. În plus, extinderea rămâne pe lista de priorități 
și dacă vorbim despre anii următori, ținta fiind de a 
menține ritmul deschiderilor sau chiar de a-l accelera 
în măsura în care va fi posibil. „Dacă reușim anul viitor 
să deschidem șapte unități, pentru noi este un ritm 
mulțumitor. Așteptăm să crească și puterea financiară 
a oamenilor, nu vrem să avem o creștere necontrola-
tă. Există discuții și pentru deschiderea unor unități în 
afara Clujului, dar în zone apropiate. Am avut propuneri 
de a veni în Pitești, Constanța, Călărași, dar sunt prea 
departe. Mergem din aproape în aproape, adică în jurul 
Clujului”, adaugă Ghassan Shakhshir. În ceea ce privește 
competiția cu rețelele internaționale de retail, Ghassan 
Shakhshir spune că este un fan al acestora. „Mie îmi 
place Mega Image, îmi place Lidl foarte mult, pentru că 
îi apreciez pe cei care se dezvoltă într-un mod corect. Pe 
noi însă ne ajută mult că suntem o companie locală, ne 
ajută ofertele produselor noastre și ofertele produselor 
locale pe care le distribuim. Acestea sunt avantajele, din-
colo de preț, faptul că suntem locali și că aducem produ-
se locale. Noi aducem multe produse de nișă care, după 
ce devin cunoscute, se listează și în alte părți, dar măcar 
avem avantajul de a fi primii”, punctează managerul. 

Alianțele, esențiale pentru supraviețuirea TT-ului

Tot la capitolul atu-uri în lupta cu marile lanțuri se numă-
ră și alianța CBA Partners, în care Home Garden este unul 
dintre fondatori. „Cred că alianța CBA este o inițiativă 
extraordinară, mă bucur că facem parte din ea și că am 
reușit să aducem un grup de antreprenori foarte impli-
cați. Este un pas extrem de important, va fi cea mai mare 
alianță de retail local din România”, spune managerul 
Safeway International. „Dacă nu împărtășim informațiile, 
dacă nu am acorda niște condiții similare cu cele acordate 
modern trade-ului, comerțul tradițional nu ar mai exista. 
Ai începe deja cu un handicap, și dacă nu ai parte de toa-
te informațiile și know-how-ul modern trade-ului, ești pe 
cale de dispariție”, încheie Ghassan Shakhshir. ç
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băcănii, Gramador era brandul sub care familia Grama din 
Gologanu, Vrancea, producea și comercializa ulei presat 
la rece și miere. „Businessul Gramador a prins formă în 
1997 din dorința părinților de a face altceva. În vara acelui 
an au deschis magazinul în curtea casei. În toamnă au 
demarat producția de ulei”, spune Ionuț Grama. Acesta 
explică faptul că, la acea dată, părinții lui au observat 
că valoarea uleiului era una foarte mare, cam toate 
gospodăriile din satul lor și cele vecine cultivau floarea 
soarelui, iar posibilitățile de procesare erau limitate. „Au 
vândut apartamentul din Focșani și au cumpărat o presă 
de ulei și un filtru. 75% din valoarea apartamentului 
acoperea presa de ulei și accesoriile necesare acesteia”, 
își amintește Ionuț. Magazinul deschis în curtea casei 
funcționează și în prezent, la fel și fabrica de ulei care s-a 
retehnologizat de mai multe ori, prima presă fiind acum 
folosită doar pe post de piesă de muzeu. 
Din 2008 au extins producția și cu miere și specialități 
din miere. „În fiecare duminică mergeam într-un târg 
local și cumpăram mereu fagure de la același apicultor. 
El a fost cel care ne-a dat primii stupii și, de la primii 
trei, am ajuns în prezent la trei sute de familii de albine. 
Așa asigurăm practic mierea pe care o vindem acum în 
magazin și în rețeaua de distribuție, toată mierea fiind 
exclusiv din producție proprie. Nu ne dorim să luăm 

Susținătoare declarată a comerțului independent, familia Grama a decis în vara 
anului trecut să pună un nou magazin pe harta retailului de specialitate din 
Capitală. Aveau deja componenta de producție, fiind recunoscuți pentru uleiul 
presat la rece și pentru mierea Gramador, așa că un magazin propriu a venit ca o 
extensie naturală a businessului. De Simona Popa.

Î
ntr-un spațiu de 60 de metri pătrați aflat pe Calea 
Griviței, numărul 172, și-a făcut loc un hub al pro-
ducătorilor locali. Se numește Băcănia Gramador și 
este locul din care, spun proprietarii, orice consu-
mator își poate asigura cumpărăturile zilnice sau 

poate acoperi diverse ocazii de consum, de la mic dejun 
la masa de sărbători. Ce este diferit la această băcănie? 
Proprietarii au reușit să recreeze atmosfera magazinului 
sătesc pe unul dintre cele mai circulate bulevarde ale 
Capitalei. „Pe cei care ne calcă pragul noi nu îi mai numim 
clienți, suntem vecini. Am reușit într-un timp foarte scurt 
să formăm o comunitate. Am ajuns la așa o relația umană 
încât am primit prăjituri de la ei. Noi suntem 7 zile din 7 
aici, punând toată priceperea noastră și doar așa reușim 
să creștem. Nu pleacă nimeni fără să afle povestea 
produsului pe care îl cumpără. Noi vindem și poveștile, 
așa creăm legăturile cu producătorul. Pentru că vorbim 
de un om, de o familie de cele mai multe ori, nu este ca la 
marile companii cu producție industrială”, spune Ștefania 
Grama, unul dintre oamenii din spatele businessului 
Gramador. Așa se explică faptul că, deși băcănia este 
doar din august 2020 pe piața de retail, a reușit să atingă 
un rulaj de aproape trei sute de mii de euro. Pariul a fost 
pus pe proximitate și susținerea producătorilor români și 
s-a dovedit a fi unul câștigător. Înainte să ia forma unei 

Băcănia care a adus la oraș 
atmosfera magazinului sătesc
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de la alți producători pentru că e riscat, ținem mult la 
calitatea produselor”, spune Ionuț. În 2010 - 2011 au decis 
să schimbe imaginea produsului și așa a apărut brandul 
Gramador. Cu timpul, pe măsură ce trendul privind ali-
mentația sănătoasă a luat amploare, la care s-a adăugat 
și dorința de a susține producătorii locali, familia Grama a 
făcut următorul pas în businessul lor.

Extinderea de la producție la retail

Ideea de a deschide o băcănie a fost luată în perioada 
în care România se afla sub stare de urgență din cauza 
pandemiei de COVID-19. Fondatorii Gramador spun că acea 
perioadă le-a permis să își pună planurile în ordine și să 
decidă ce urmează pentru businessul lor. „Băcănia era 
clar pasul următor. Noi activam de mulți ani în această 
branșă, de cinci ani făceam distribuție către alte băcănii 
și magazine de specialitate și pur și simplu ni se potrivea. 
Cunoșteam foarte mulți producători mici, cunoșteam foar-
te bine piața aceasta. Nu veneam dintr-o altă nișă. Pentru 
noi a fost a extensie firească a ceea ce deja făceam”, spune 
soția lui Ionuț, Crina Grama. Investiția în amenajarea spa-
țiului s-a ridicat la 22.000 de euro în condițiile în care mare 
parte din muncă a fost făcută de ei. Altfel, spun fondatorii, 
suma probabil că ar fi fost cel puțin dublă. Cât despre 
gândirea sortimentației, aceștia și-au dorit să aducă în ma-
gazin orice producător român care oferă alimente „corecte 
din punct de vedere ingrediente și cost”. În acest moment, 
pe rafturile Băcăniei Gramador sunt în jur de 1.500 de pro-
duse unice. „Ținta noastră este să ajungem cât de sus ne 
permite spațiul. Încă nu putem afirma că suntem băcănia 
cu cea mai diversificată gamă de produse locale, dar spre 
acest lucru tindem. Și, un alt aspect foarte important, am 
listat exclusiv produse din România și câteva din Republica 
Moldova. Însă suntem foarte atenți și foarte exigenți în pri-
vința produselor pe care le listăm”, spun fondatorii. Acest 
lucru se întâmplă și pentru că toți cei cinci oameni care 
formează echipa de la București a businessului Gramador 
sunt ingineri în industria alimentară. 
„Nu ne-am propus să dezvoltăm un magazin foarte nișat. 
Ne-am dorit să avem de la pâine, la lactate, brânzeturi, 
produse din carne. Am luat fiecare secțiune a unui retai-
ler mare și am căutat variante în producția locală”, spun 
fondatorii băcăniei. În medie, la Gramador acum ajung 
zilnic 130 de clienți, față de 80 câți erau la momentul 

deschiderii. Sunt în special persoane peste 35 de ani, ma-
joritatea femei. Nu sunt persoane cu venituri mari, ci con-
sumatori atenți la produsele cumpărate. Iar într-un top 
al produselor căutate, carnea ocupă primul loc, urmează 
lactatele și apoi pâinea. „Avem pâine făcută în Covasna și 
una din București, făcută pe vatră de partenerii noștri de 
la Băcănia Fermierului”, spune Ștefania. 
Dincolo de sortimentație, un avantaj pe care Gramador 
îl are în fața competitorilor este faptul că fondatorii sunt 
și cei care se ocupă de toate aspectele businessului de 
la vânzare până la achiziții și plăți. „E businessul nostru 
și e un sentiment de încredere pentru clienți că pot sta 
de vorbă direct cu noi”, adaugă Ștefania. 60 - 70% dintre 
clienții lor sunt din proximitate și sunt clienți recurenți, 
iar joia și vinerea sunt zilele cu cele mai bune vânzări, 
când valoarea medie a coșurilor de cumpărături se apro-
pie de 100 de lei, față de aproximativ 30 de lei în zilele cu 
trafic normal în magazin. În vânzările băcăniei, mezelurile 
reprezintă 30 - 35%, lactatele aproximativ 25% și restul 
revine specialităților. Însă de sărbători, vânzările băcăniei 
Gramador au crescut de patru ori peste media normală.

Planuri de extindere

Următorul pas pentru Gramador este lansarea magazi-
nului online. „Am adus băcănia de la țară la oraș și acum 
urmează să vindem și online”, mai punctează fondatorii 
băcăniei. Despre extinderea în zona de e-commerce, 
aceștia susțin însă că băcănia fizică reprezintă un avan-
taj. În același timp, proprietarii Gramador își doresc să 
devină o punte pentru producătorii locali și să crească 
partea de distribuție a firmei. „Cu produsele noastre 
suntem prezenți în destul de multe magazine partenere 
și vrem să luăm și alți producători locali alături de noi. 
Ne dorim să fim prezenți într-un număr cât mai mare de 
băcănii la nivel național”, spune Ionuț.
Ca acest lucru să fie posibil, pe lista planurilor de viitor 
apare și un depozit, considerat a fi un hub de distribuție 
dedicat producătorilor locali. „Probabil vom deschide și 
noi a doua băcănie, dar nu ne dorim o extindere accelerată 
pe acest segment pentru că știm cât putem noi să ducem 
și nu vrem să diluăm modul în care facem acest business. 
De altfel, focusul nostru nu este pe creșterea numărului 
de clienți, cât pe creșterea valorii coșului de cumpărături”, 
concluzionează fondatorii Băcăniei Gramador. ç
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Silpo, un supermarket 
inspirat din lumea circului

Niciun alt lanț de supermarketuri nu a revoluționat conceptele din retail așa cum a 
făcut-o Silpo. Retailerul din Ucraina a arătat întregii Europe ce înseamnă storytelling 
în această industrie, transformându-și fiecare nou supermarket într-un loc special. 
Cel mai recent magazin, inaugurat în acest an, are ca temă centrală universul circului. 
De Fulvia Meiroșu.

Deschis în orașul Boiarka din regiunea Kiev 
în luna ianuarie 2021, supermarketul are 
un design inspirat în totalitate de lumea 
circului. Fațada este decorată cu personaje 
de epocă, iar pereții sunt acoperiți cu ima-

gini din spectacole, reprezentând o adevărată incursi-
une în istoria acestei arte: echilibriști, clovni și magici-
eni. La intrare, clienții sunt întâmpinați de o instalație 
dinamică inspirată de Globe of Death (globul de oțel în 
care cascadorii conduc cu viteză motociclete, moment 
ce încheie de regulă spectacolele de circ n.r.), instalație 
ce include unul din scuterele electrice utilizate de Silpo 
pentru livrarea la domiciliu a produselor. Iar un alt mij-
loc de transport vizibil în magazine este locomotiva cu 
aburi, simbolul orașului Boiarka. 
Așa cum era de așteptat, deschiderea oficială a super-
marketului a fost marcată de cinci reprezentații ale unei 
trupe de artiști de circ, în interiorul supermarketului, 

care au avut loc a doua zi după ce magazinul și-a des-
chis porțile pentru clienți. 
„E fascinant să privim istoria societății noastre prin 
intermediul istoriei circului, deoarece acesta creează 
emoții puternice: râs, amuzament, entuziasm. Suntem 
foarte fericiți că Ucraina, alături de alte țări progresiste, 
se delimitează de utilizarea animalelor în spectacolele 
de circ, întrucât cruzimea nu poate aduce bucurie nimă-
nui. Ceea ce subliniem în magazinul nostru este munca 
dificilă din spatele fiecărui show spectaculos, dedicarea 
și permanenta testare a abilităților fiecărui artist”, a de-
clarat Kateryna Oguryaeva, Marketing Director la Silpo.

Sortimentația este dominată de mărci proprii

Și nu doar spațiile din magazin dedicate clienților se 
bucură de acest design, ci și spațiile destinate exclusiv 
angajaților. Practic, întregul supermarket este un cort de 
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circ uriaș, în care au loc spectacole fascinante în fieca-
re zi. Însă strategia retailerului este să atragă clienți în 
magazinele fizice nu doar prin designul remarcabil, dar și 
prin portofoliul de produse oferite, transformând astfel 
shoppingul de produse alimentare dintr-o necesitate 
într-o experiență memorabilă. 
Și dacă la nivel de design Silpo este un concept unic pe 
scena retailului mondial, nici sortimentația nu este mai 
prejos. Silpo este renumit pentru importurile proprii, 
retailerul aducând produse din peste 60 de țări și având 
grijă să reînnoiască sortimentația constant. În toate su-
permarketurile se păstrează însă locul clar al produselor 
tradiționale furnizate de producătorii locali.
Din sortimentație fac parte o gamă foarte largă de fructe 
și legume exotice importate direct de către retailer, pro-
duse de la fermele locale, pâine și produse de panificație 
din brutăria proprie, sucuri și smoothie-uri proaspete, 
produse ready-to-eat, pizza și grilled meals, precum și 
mărcile proprii de dulciuri și ciocolată. Clienții pot ridica 
rapid de la magazin comenzile făcute pe site-ul com-
paniei, sau pot savura o cafea în cafeneaua supermar-
ketului în timp ce așteaptă să li se dezoseze peștele sau 
să li se prepare carnea pentru kebab pe care o doresc. 
Supermarketul are o suprafață de vânzare de circa 1.800 
metri pătrați, nouă case deservite de personal și șapte 
case de tip self-checkout. 

Fiecare supermarket spune o poveste

Silpo este unul din puținii retaileri FMCG din lume care 
creează concepte unice pentru fiecare din magazinele 
sale. În prezent, există circa 70 de supermarketuri și 4 
magazine gourmet Le Silpo, fiecare având un design 
unic. Printre temele utilizate de designerii lanțului de 
magazine se numără PurrKitty, Jamaica, World of Mavka 
(inspirată de Mavka, un foarte cunoscut personaj literar 
ucrainian n.r.), Candy Shop etc. Și la o varietate atât de 
mare de concepte și sursele de insiprație sunt din cele 
mai diverse. Astfel, echipa Silpo s-a inspirat pentru 
dezvoltarea conceptelor din picturile lui Van Gogh, din 
muzica rock, cultura asiatică, planetele din univers etc., 

pentru a putea oferi clienților experiențe cu adevărat 
extraordinare. Iar rezultatele nu sunt deloc de neglijat 
dacă ne gândim că în 2020, pentru a patra oară, trei 
supermarketuri Silpo au fost menționate în clasamentul 
Europe’s Finest Store, ce cuprinde magazinele din Europa 
cu cel mai inovativ design.
Fondat în 1998, Silpo este una din cele mai mari rețele de 
supermarketuri din Ucraina, proprietarul său fiind Fozzy 
Group, unul din cele mai mari grupuri comerciale din 
această țară. În total, rețeaua Silpo operează 273 de su-
permarketuri. Pe lângă Silpo, Fozzy Group are în portofo-
liu și alte branduri și formate de retail, cum ar fi Fora (ma-
gazine de conveniență), Fozzy C&C (cash&carry), Thrash 
(discounter), dar și Bila Romashka (drogherii), numărul 
total de unități de retail din portofoliul grupului depășind 
500 de magazine în Ucraina. 
De asemenea, grupul are afaceri în producția de alimente, 
restaurante, logistică, livrare, dar și în sectorul bancar. 
Suprafața totală de vânzare pe care grupul o pune la dis-
poziția clienților depășește un milion de metri pătrați.
Fozzy Group a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri 
consolidată de 2,63 miliarde de euro, o creștere de 18% 
față de anul anterior și dublu față de cifra înregistrată în 
urmă cu cinci ani. Evoluția rezultatelor financiare a avut 
loc în contextul în care grupul se poate lăuda cu un ritm 
de circa 100 magazine noi pe an. ç



302,4 lei

Magazinul online operat de retailerul Mega Image își adjudecă titlul de cea mai accesibilă platformă online, în luna 
februarie, potrivit analizei Shopping Basket, care monitorizează lunar prețurile principalelor bunuri de larg consum din 
magazinele online ale jucătorilor internaționali prezenți pe piața locală. Astfel, valoarea coșului de cumpărături format 
din 23 de produse de bază disponibile în cele patru platforme online incluse în analiză a fost de 232,65 lei, în mega-image.ro, 
avantajul fiind faptul că la un coș de cumpărături de peste 200 de lei, livrarea este gratuită. Dacă nu luăm însă în calcul 
valoarea trasportului, clasamentul suferă modificări, auchan.ro fiind retailerul cu cea mai mică valoare a coșului de 
cumpărături pentru produsele disponibile, respectiv 225,96 de lei.
Produsele din lista de cumpărături sunt SKU lider în segmentul IKA, selectate din top 5 SKU pe categoriile / segmentele 
vizate, clasamentul fiind realizat de compania de research RetailZoom pe universul de magazine monitorizate în 2020.

valoarea comenzii pe  
www.mega-image.ro, cea mai 
ieftină platformă online dacă 
luăm în calcul taxa de livrare 

magazinul online cu cele 
mai multe produse aflate la 
promoție în ziua efectuării 

cumpărăturilor

cora.ro

auchan.ro

magazinul cu cele mai multe 
produse cu cel mai mic preț  

(18 din 30 de produse au 
avut cel mai mic preț)

valoarea coșului de cumpărături 
format din 23 de produse 

în auchan.ro, cel mai ieftin 
magazin online

225,96 lei

Shopping basket



Produs Cantitate
carrefour.ro 
/ bringo cora.ro mega-image.

ro auchan.ro

Preţul la care s-a achiziţionat produsul (lei)
Produse alimentare de marcă

Pâine Boierească Albă, feliată 700 g 7,80 N/A 7,80 7,55
Făină de grâu Băneasa, categ. 
000, pungă de hârtie 1 kg 3,90 3,99 3,99 3,90

Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă 
de hârtie 1 kg 2,55 2,65 2,58 2,55

Mălai Panzani 3 minute 500 g 5,40 5,49 5,41 5,65

Orez Deroni Camolino 1 kg 8,25 8,29 8,25 8,15

Ouă Familia Toneli 30 buc 17,30 18,70 N/A 18,70
Lapte Zuzu, 3.5% grăsime,  
cutie carton 1 L 5,05 5,55 5,90 5,15

Unt de masă Albalact, 65% 200 g 7,90 8,19 7,99 7,85
Ulei de floarea-soarelui Unisol, 
PET 1 L 6,99 6,89 7,60 6,75

Apă minerală Aqua Carpatica 
necarbonatată, PET 2 L 3,45 2,78

2,67 (prețul în 
afara promoției 
3,07 lei)

2,90

Băutură răcoritoare  
Coca-Cola, PET 2,5 L 5,95 6,07 6,24 6,15

Vin Cotnari Eticheta Galbenă 1,5 L 12,59 13,79 11,43 12,7

Bere Neumarkt, 5,2% alcool, PET 1 L 3,79 4,29 3,79 4,30
Cafea măcinată Jacobs Kronung 
Alintaroma verde 500 g 17,99 18,97 (promo 

tichet 20%) 20,45 17,37

Iaurt Danone natural, 3,5% 
grăsime 130 g 0,99 0,99 1,01 0,95

Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 4,15 3,69 4,50 4,02

Telemea de vacă Hochland 350 g 11,40 11,79 11,74 11,40

Cașcaval de Sendviș Delaco 350 g 13,40 13,49 13,53 13,04

Pui Familist Agricola 1.000 g 11,99 9,49 (preț per kg) 10,99 (preț per 
kg) N/A

Salam Săsesc Mini Cris-Tim 350 g N/A
12,29 (prețul în 
afara promoției 
16,19 lei)

16,45 16,10

Mazăre congelată Edenia 1.000 g 13,20 N/A 12,53 12,30

Produse nealimentare de marcă
Pastă de dinți Colgate Cavity 
Protection Economy Pack

125 ml sau 75 
+50 ml gratis 7,20 7,19 N/A 7,15

Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 2,89 2,99 3,84 2,85

Deodorant Dove Original 150 ml 14,48 15,79 N/A 11,50

Șampon Head&Shoulders Clasic 400 ml 25,89 26,29 30,19 22,60
Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 
straturi, Piersică/Mușețel

10 sau 8+2 
role 18,99 15,99 16,29 18,80

Detergent capsule Ariel Montain 
Spring/ Color3in1 15 buc 24,90 26,59 24,90 20,50

Balsam de rufe Lenor Spring 1,9 l 17,90 17,19 16,42 14,92
Detergent de vase Fairy Lemon 
Activ Foam 800 ml 8,05 8,19 9,29 8,11

Soluție curățare Sano Forte Plus 750 ml 14,70 14,69 14,70
14,10 (prețul în 
afara promoției 
14,70 lei)

Total coș de cumpărături 299,04 304,64 302,4 288,01
Total coș de cumpărături  
cu transport 319,03 319,64 302,4 303,01

valoarea medie a 
timpului petrecut pe 
platformele online 
pentru cumpărături

16 minute

numărul situațiilor de 
not available în cele 

patru magazine online 
analizate

7 produse

18 februarie 2021

produs aflat în promoție N/A - indisponibil la raft cel mai mic preț pentru fiecare produs din coșul de cumpărături
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Bonux a lansat ediția limitată Spring Freshness
Bonux capturează parfumurile primăverii și le „în-
capsulează“ în ediția limitată „Spring Freshness”, 
oferind cumpărătorilor o garderobă și o casă 
cu parfum de primăvară. Formula dezvoltată în 
Germania are o putere mare de curățare și parfum 
cu rezistență îndelungată, inspirat de copacii în-
floriți, și o aromă subtilă de măr verde, la prețuri 
atractive. Bonux Spring Freshness este disponibil 
în două variante: Detergent automat Bonux 3in1 
Color Spring Freshness 4 kg și Detergent lichid 
Bonux 3in1 Color Spring Freshness 2,2 l.

Tabletele Rom 
Infinit, într-un  
nou format

Ofertă promoțională 
de la Parmafood

Parmafood, distribuitorul paste-
lor La Molisana pe piața locală, 
lansează pachetul promo -33% 
La Molisana & Mutti. Pachetul le 
propune consumatorilor rețe-
ta perfectă de paste italiene, 
soluția pentru o masă excelentă 
la un preț avantajos. Pachetul 
promoțional conține o cutie de 
paste penne rigate 500 de grame 
și un sos de paste cu Parmigiano 
Reggiano 400g.

Rom își completea-
ză gama de tablete  
de ciocolată cu 
două sortimente 
noi, Rom Infinit. 
Noile produse se 
adresează unui 
public feminin, ce 
apreciază aromele 
fine și formatul 
delicat și elegant.
Tabletele Rom 
Infinit sunt atent 
porționate și au un 
înveliș din cioco-
lată fină (lapte și 
amăruie) și interior cremos, cu 
aromă de cireșe amare sau nuci, 
completate de gustul subtil de 
rom. Produsele din gama Rom 
Infinit au un preț de raft de 
aproximativ 2,4 lei, iar campania 
de comunicare include promo-
vare BTL, în social media, dar și 
în presă. 

Transylvania Beer, premiată la The European 
Beer Challenge Londra 2020

HB Traditional Brewery, producătorul Transylvania 
Beer, a fost premiat la The European Beer Challenge 
Londra 2020, cea mai importantă competiție de 
bere din Europa. Producătorul a câștigat trei premii, 
care constau în aur pentru Amber Delight, argint 
pentru After Dark și bronz pentru HAB. „European 
Beer Challenge este o competiție extrem de strictă, 
astfel că este o onoare enormă, fiind singura bere 
românească premiată pentru toate sortimentele 
din portofoliu. Acesta este cel mai înalt nivel de 

recunoaștere din industrie - Oscarurile lumii berii", a declarat Adrian Handrău, 
fondatorul HB Traditional Brewery.
London County Hall a găzduit degustarea finală pe 24 noiembrie, anul 
trecut. Mii de eșantioane din 39 de țări s-au luptat umăr la umăr. Printre 
participanții cu profil înalt s-au numărat Brouwerij Van Steenberge, 
Hertog Jan, Tommy's Brewing Company, Privatbrauerei Waldhaus și 
Brasserie du Mont-Blanc.

Gerovital H3 Evolution Perfect Look, 
investiție de 1 mil. euro

Farmec, cel mai mare producător român de 
cosmetice, lansează oficial vârful inovației 
sale pe segmentul antirid și continuă să 
fie lider de piață pe această nișă cu marca 
Gerovital. Compania a încheiat anul 2020 
cu o nouă lansare pe segmentul face care: 

o formulă inovatoare, compusă din acid hialuronic 4D și ulei natural din 
trandafir sălbatic, creată în laboratoarele din Cluj-Napoca. Acest complex 
molecular antirid de ultimă generație se află la baza noului Perfect Look, o 
extensie a gamei Gerovital H3 Evolution. Investițiile direcționate spre dez-
voltarea acestei game se ridică la aproximativ un milion de euro. 
Compania clujeană se așteaptă să mențină trendul ascendent în vânzări 
pe segmentul antirid și previzionează o creștere de 20% pentru gama 
Gerovital H3 Evolution până la finalul anului în curs. Creșterea va fi 
impulsionată de lansarea extensiei Perfect Look și de colaborarea cu ac-
trița și top modelul internațional, Catrinel Menghia, devenită ambasador 
al liniei Gerovital H3 Evolution.
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URBB anunță relansarea  
berii Skol

URBB anunță relansarea 
berii Skol, cu o nouă formu-
lă de produs și identitate 
vizuală dar și cu o gamă 
de ambalaje cu elemente 
inovatoare. Relansarea 
beneficiază de o campanie 
de comunicare care reflectă 

noua poziționare a brandului, sumarizată în sloganul: 
„Skol răcorește bărbatul!”. Noua rețetă Skol are un 
conținut de alcool de 5% și a fost dezvoltată pentru 
piața românească de către specialiștii berari locali, 
în colaborare cu specialiștii din Danemarca. Noul 
ambalaj Skol Original oferă o prezență reechilibrată 
între roșu și verde, la care se adaugă un model de ace 
de gheață, pentru a accentua senzația de răcorire. 
Eticheta de bază a fost regândită, centrată de această 
dată pe imaginea consumatorului, iar dozelor de bere 
Skol le-a fost adăugat un senzor termic ce măsoară 
temperatura optimă de consum.
Produsul este disponibil la sticle nereturnabile de 
0,33l și 0,75l, la sticle returnabile de 0,5l, la doză 
de 0,5l prevăzută cu folia de protecție din alumi-
niu, precum și la ambalaje PET de 1l, respectiv 2,5l.

Dove implementează programul 
„Ai încredere în tine”

Începând din acest an, Dove, 
brand comercializat de Unilever, 
a început implementarea în 
școlile din România a progra-
mului educațional „Ai încredere 
în tine”, program pe care Dove 
îl dezvoltă, de aproape 17 ani, în 
toate țările în care este prezent. 
Proiectul își propune să îi ajute 
pe adolescenți să își îmbună-

tățească stima de sine și să depășească anxietatea 
provocată de presiunea adusă de media sau alți 
factori externi. Experți de renume din domeniul 
psihologiei, al sănătății și al imaginii corporale au 
lucrat împreună pentru a dezvolta resursele acestui 
program, pentru părinți, profesori și elevi, pentru 
a-i ajuta pe tineri să formeze prietenii sănătoase, să 
depășească problemele legate de imaginea asupra 
propriului corp și să atingă cea mai bună versiune a 
lor. Toate aceste resurse și mai multe detalii despre 
program sunt disponibile pe www.dove.ro/incredere-
intine. Peste 1.500 de adolescenți de la noi din țară se 
vor număra printre beneficiarii proiectului pilot, des-
fășurat în primele trei luni ale anului. Dove își propune 
ca programul să ajungă la cât mai mulți adolescenți 
din școlile din România până la finalul lui 2021.

Promoții/Campanii/Lansări



AGRICOLA – NEXT LEVEL în creșterea puilor proveniți 
din găini cu creștere lentă

Începând cu luna martie, Puiul Fericit și Cocoșelul de 
Pădure AGRICOLA sunt prezenți pe raft într-o nouă 
formulă de ambalare și mai ales cu un nou beneficiu 
de sănătate adresat consumatorilor: niciodată 
antibiotice în lanțul de producție al acestor pui 
proveniți din găini cu creștere lentă!
„AGRICOLA a asumat cu responsabilitate deschiderea 
acestui nou segment în piața cărnii de pasăre 
din România, acela al puilor proveniți din găini cu 
creștere lentă, cunoscuți de consumatorii noștri 
drept Puiul Fericit și Cocoșel de Pădure – primul 
coquelet proaspăt autohton. Am crescut această 
nișă pentru consumatorii care doresc un plus de 
calitate și sănătate oferindu-le un pui dintr-o rasă 
distinctă, crescut la sol minim 56 de zile, hrănit 
exclusiv vegetal, din care 70% porumb, controlând în 
totalitate reproducția, incubația, hrana, densitățile 
mici de creștere a puilor, abatorizarea într-o 
capacitate dedicată și vânzarea. Puii noștri proveniți 

din găini cu creștere lentă sunt apreciați de 
peste șapte ani de către consumatori pentru 
gustul și consistența mult mai fermă a cărnii și 
oaselor, pentru procentul mai mare de proteină 
în musculatură, pentru culoarea galbenă a 
pielii și grăsimii – care duc cu gândul la puiul 
crescut altădată în curtea bunicii, astfel încât 
nișa pe care am deschis-o a devenit în timp 
un segment relevant în piață. Puiul Fericit și 
Cocoșelul de Pădure au adjudecat în ultimii 
ani premii internaționale de excelență pentru 
gust și calitate ca urmare a votului unor jurii 
alcătuite din chefi cu stele Michelin.
Experiența celor 7 ani de lidership în acest 
segment a relevat echipei noastre de 
profesioniști de vocație faptul că rasa puilor 
noștri proveniți din găini cu creștere lentă 
este una robustă, care în condiții sporite de 
biosecuritate se dovedește mai puțin expusă 
afecțiunilor de orice fel. Am luat astfel, după 
aproape doi ani de muncă susținută, decizia 
să asumăm și să lansăm în piața românescă 
conceptul NEVER EVER ANTIBIOTICS - Niciodată 
antibiotice în lanțul de producție – pentru Puiul 
Fericit și Cocoșelul de Pădure. În situațiile care 
necesită grijă față de bunăstarea păsărilor am găsiti 
soluții și folosim astăzi exclusiv preparate naturiste: 
extracte din plante și uleiuri esențiale, care se adaugă 
unui program distinct, specializat de vaccinare”, 
declară Tatiana Cimpoeșu – Vicepreședinte AGRICOLA.
Acesta este și motivul pentru care în adăposturile din 
inima pădurii de la Brad, unde cresc Puiul Fericit și 
Cocoșelul de Pădure, veterinarii prescriu de mai bine 
de un an doar preparate naturiste și doar în cazurile 
rare în care puii au nevoie de aceste suplimente.
Compania AGRICOLA întărește, ca de fiecare dată, 
că are ușile deschise în permanență pentru a 
dovedi autorităților de specialitate, partenerilor și 
consumatorilor rigoarea cu care îndeplinește orice 
deziderat asumat.
„Este absolut necesar să echilibrăm responsabilitatea 

globală privind reducerea incidenței dezvoltării 
bacteriilor rezistente cu bunăstarea păsărilor. De 
asemenea, considerăm că sănătatea oamenilor – un 
sistem imunitar puternic – și bunăstarea lor sunt 
datoria noastră, ca producător de hrană. În egală 
măsură, credem că putem contribui astfel, în mod 
real și onest, la diminuarea temerilor din percepția 
oamenilor. Experiența îndelungată și parteneriatul 
cu specialiști din domeniu ne-au demonstrat că rasa 
acestor pui face posibil un management de sănătate 
superior, care să permită implementarea conceptul: 
NEVER EVER ANTIBIOTICS – Niciodată antibiotice 
în lanțul de producție – pentru Puiul Fericit și 
Cocoșelul de Pădure, proveniți din găini cu creștere 
lentă, angajament asumat suplimentar prevederilor 
normelor europene și legislației românești. Credem cu 
tărie că acesta reprezintă un pas semnificativ către 
obținerea în viitor a puiului organic românesc”, arată 
Florin Apolțan, Director Divizie Zootehnică AGRICOLA. 

Puiul Fericit și Cocoșelul de Pădure – 
crescuți și îngrijiți 100% fără antibiotice

NOTĂ: Puii sunt organisme vii care, ca și oamenii, se pot îmbolnăvi pe parcursul vieții, iar legislația UE aplicată 
și în România permite folosirea antibioticelor doar în cazurile în care se impune terapie specifică. După 
tratamentele cu antibiotice (exclusiv în scop curativ și nu de prevenție) puii pot fi sacrificați cu respectarea 
timpului de așteptare specific fiecărui antibiotic administrat, timp în care acesta este metabolizat și eliminat 
din organismul pasărilor. Respectarea acestui interval asigură că produsul nu conține reziduuri de antibiotice 
peste limitele normale impuse la nivel european, astfel încât toată carnea de pui comercializată în România, 
în sistem autorizat, este sigură pentru consum.
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Pentru CBA Nord-Vest, 2020 s-a dovedit a fi un an cu multe oportunități, 
traduse la final printr-o creștere a afacerilor de 10%. Investițiile în dezvoltare 
și-au spus cuvântul, iar planurile continuă și în 2021. Pe harta companiei va 
apărea al patrulea magazin cash&carry pe o piață puternic concurențială, iar 
până în 2025 targetul este de a opera 8-10 unități cash&carry în regiunea în 
care și-a câștigat deja notorietatea. Mai multe detalii despre cum arată strategia 
de creștere aflăm de la Ludovic Barta, Directorul General CBA Nord-Vest.  
De Alina Dragomir.

Cum a transformat CBA Nord-Vest 
amenințările lui 2020 în oportunități?

2020 a fost un an cu plusuri și minusuri pentru 
piața de retail. Cum a fost pentru businessul 
CBA Nord-Vest anul trecut? 

2020 a fost un an cu multe necunoscute. Rata de 
creștere a fost mai bună în prima parte a anului, însă 
am încheiat cu o creștere de 10% a veniturilor nete. 
Am raportat o cifră de afaceri de 156 de milioane de 
lei, jumătate din vânzări fiind generate de magazinele 
cash&carry. În plus, am fost mult mai profitabili decât 
înainte și acest lucru s-a întâmplat datorită conjucturii. 
Am fost atenți la evoluția prețurilor, am avut stocuri și 
continuitate la multe produse. Astfel, chiar dacă cheltu-
ielile noastre au fost mai mari, am realizat un profit mai 
bun prin comparație cu anul precedent pentru că am 
pus accentul pe produsele noastre marcă proprie, unde 
avem marje mai bune. 

Cum a arătat bugetul de investiții? A fost nevoie 
de ajustări în contextul crizei sanitare? 
Chiar dacă a fost un an de criză, nu am pus pe hold inves-
tițiile în dezvoltare. Lucrăm deja de o perioadă bună de 
timp la cel de-al patrulea magazin cash&carry al rețelei, 
la Cluj, o investiție care se ridică la 2,5 milioane de euro. 
Vorbim despre un spațiu de vânzare de 1.200 de metri 
pătrați și o zonă de depozitare de 400 de metri pătrați, 
jumătate din aceasta fiind cu temperatură controlată. Pe 
rețeaua de proximitate Barta Ati, anul trecut am finalizat 
remodelarea a 5-6 unități și în 2021 vom continua acest 
proces de modernizare. În plus, avem două spații cum-
părate care sunt în proces de renovare și pe care sperăm 
să le deschidem cât de curând. Pe lângă acestea probabil 
vom mai bifa o deschidere. Piața este atât de aglomerată, 
mai ales dacă vorbim despre magazine noi, în care nu a 
fost anterior un spațiu comercial, încât nu este atât de 
rentabil pentru că este o provocare să crești zona. Suntem 
conștienți că în primele 6 luni – 1 an aceste locații nu vor 
fi profitabile, dar ne asumăm acest lucru și investițiile. 
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Cum a evoluat rețeaua CBA ca număr de parteneri și 
în ce măsură considerați că vă ajută deschiderea din 
Cluj în extinderea rețelei de francizați?
În acest moment, sunt 120 de magazine în franciza CBA 
și aproximativ 30 sub franciza Privat. Sub umbrela CBA 
am menținut numărul de parteneri, însă ceea ce mă 
bucură este faptul că avem magazine partenere care 
acum își fac aprovizionare proprie pentru că sunt la 
distanță mare și nu putem acoperi zona logistic. Clujul 
este o piață în care suntem prezenți și cu magazine 
francizate, dar și cu parteneri independenți pe distribu-
ție. Dacă ne uităm la realitatea din piață, vorbim despre 
un oraș la fel de important ca Bucureștiul, în care sunt 
mult mai puțini comercianți independenți puternici prin 
comparație cu alte județe în care suntem prezenți. Însă 
clar această investiție ne va crește notorietatea și va fi 
un pas înainte din toate punctele de vedere pentru că 
vrem să luăm sub umbrela CBA și Privat magazine cu 
care nu putem lucra pe distribuție din cauza distanțelor, 
dar care înțeleg că au de câștigat prin apartenența la un 
brand, lucru care până acum nu se întâmpla decât dacă 
puteam să facem livrări directe. 

Ce așteptări aveți de la 2021? Estimați un an cu 
performanțe financiare peste 2020?
Datorită deschiderii din Cluj, clar vorbim despre un an pe 
plus. Însă per total, nu sunt extrem de optimist pentru că 
România s-a îndatorat, avem un guvern care încearcă să re-
ducă cheltuielile astfel că vor fi disponibili mai puțini bani 
în piață și cred că și încrederea consumatorilor și optimisul 
sunt pe o curbă descendentă. În termeni like-for-like, ne 
așteptăm la o creștere cel puțin în linie cu rata inflației. 

Cât de mult vă va ajuta alianța CBA Partners în 
dezvoltarea businessului CBA?
Pentru mine, CBA Partners înseamnă viitorul comerțului 
tradițional. Pentru că dincolo de beneficiile financiare 
învățăm unii de la ceilalți și cred că acesta este un câștig 
enorm. Avem deja câteva proiecte comune și sper ca până 
la finalul anului să se materializeze cât mai multe proiecte 
pe CBA Partners. Munca noastră va fi materializată în 
timp, nu văd altă șansă pentru comerțul tradițional pe 
termen lung. Luăm în calcul să atragem și alți retaileri în 
alianță, însă nu în acest moment. CBA Partners este o for-
mă de a ne dezvolta și de a fi rentabili, nu mai este vorba 
despre supraviețuire. 

Care a fost cea mai importantă lecție a lui 
2020 atât pentru dvs., cât și pentru retailerii 
independenți cu care colaborați?
Privind în urmă, cred că am fost într-o situație bună 
față de media comercianților independenți pentru că nu 
am avut datorii. Nu a trebuit să avem grija rostogolirii 
ratelor sau a faptului că nu avem suficienți bani pentru 
a plăti în avans. Am avut capacitatea de a ne adapta 
situației și asta s-a tradus prin rezultate mai bune prin 
comparație cu anul anterior. Însă consider că disciplina 

financiară a fost esențială pentru a depăși cu fruntea 
sus această criză. Drept urmare, și planurile pentru anul 
acesta sunt în aceeași zona, încercăm să nu ne întindem 
mai mult decât este plapuma și toată strategia este 
construită în jurul unui scenariu nu tocmai relaxat pen-
tru că nu cred că situația va fi cu mult mai relaxată nici 
măcar în a doua parte a anului. 
  
Cum arată lista de priorități pentru anul acesta 
în acest context?
Primordială rămâne protecția angajaților, a clienților și a 
partenerilor noștri. Apoi sunt investițiile în expansiune, 
bugetul ridicându-se la aproximativ 1,5 milioane de euro 
pentru CBA Nord-Vest și Barta Ati. În magazinul de la Cluj 
am finalizat deja prima parte a investiției anul trecut. 
Apoi, vrem să investim în oameni și avem pe listă cursuri 
de dezvoltare. În plus, încercăm să ajustăm sortimen-
tația și să listăm mărci proprii premium, să investim în 
redesign. Surprinzător, în magazinele noastre nu s-a 
resimțit fenomenul de downtraing, ba chiar din contră aș 
putea spune, așa că este nevoie să ne readaptăm. 

În urmă cu aproape doi ani declarați că luați în 
calcul intrarea pe segmentul de proximitate cu 
brandul CBA. În ce stadiu sunteți cu acest proiect? 
Cred că 2021 va fi anul fuziunilor, al preluărilor de com-
panii și aici mă refer și la retailul tradițional. Noi suntem 
pregătiți atât financiar, cât și logistic pentru a prelua re-
țele de proximitate. Am avut deja discuții în acest sens, 
însă nu s-au concretizat până acum. 

Ce alte oportunități vedeți la orizont pentru 
brandul CBA Nord-Vest? 
Planurile noastre de dezvoltare nu se opresc după 
investiția de la Cluj. Vrem să dezvoltăm o rețea de 
8-10 magazine cash&carry în regiunile Ardeal, Banat și 
Crișana. Într-un scenariu optimist vom bifa aceste des-
chideri în 3-5 ani. Apoi vom mai investi în capacitățile 
de depozitare, avem în proiect un depozit de 4.000 de 
metri pătrați, în extinderea depozitului actual, însă nu 
știu exact când se va concretiza pentru că întâmpinăm 
dificultăți cu autorizațiile. ç

Cred că 2021 va fi anul 
fuziunilor, al preluărilor 
de companii și aici 
mă refer și la retailul 
tradițional. Noi suntem 
pregătiți atât financiar, cât 
și logistic pentru a prelua 
rețele de proximitate.

Strategii de piață

Citiți interviul complet pe 
www.revistaprogresiv.ro
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Cu o experiență de peste două decenii în vânzări, Bogdan Colea a decis să 
își extindă competențele manageriale și în zona antreprenoriatului, așa că 
a creat un brand nou. L-a numit Ploo-N Gură și l-a gândit ca pe un produs 
complet nou și „altfel”. Dezvoltat în principal pentru export, brandul a evo-
luat rapid și, la nici jumătate de an de prezență pe piața externă, a ajuns la 
un rulaj de aproximativ 400.000 de euro. De Simona Popa.

Antreprenoriat

Ploo-N Gură, povestea unui brand 
cu rulaje de 400.000 euro la  
4 luni de la lansare
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Antreprenoriat

Î
n industria de retail&FMCG, numele lui Bogdan 
Colea este legat de businessuri importante pe care 
le-a coordonat din poziția de director de vânzări. 
Dar, după ce a gestionat vânzările unor companii 
cu cifre de afaceri de sute de milioane de euro, a 

simțit că e timpul „să facă ceva al lui”, în care să își asume 
toate deciziile. Anul trecut a hotărât să facă un pas major 
în cariera sa și a pus bazele companiei de consultanță în 
management și vânzări BFC Highest Consulting. „Trebuia 
să fac ceva al meu, unde să am putere totală de decizie, 
unde politicile comerciale și orice strategie, orice schim-
bare să fie din decizia mea pentru că nu de puține ori am 
fost pus în ipostaza să iau decizii și să rămână în aer”, 
spune Bogdan Colea. Prin intermediul noii sale companii 
a creat un brand dedicat românilor plecați peste hotare: 
Ploo-N Gură. Numele acestuia a fost în acord cu dorința lui 
Bogdan de a vinde produse românești „pentru cei cu dor 
de țară”. „Trebuia să am acel element care face diferența 
sau acel ceva care să atragă clientul și care vine pe o zonă 
încă neexploatată a pieței. Eu vreau să reprezint «altceva», 
noul, nu ce au toți”, spune antreprenorul. Planul inițial 
presupunea lansarea a patru produse, niște mix grill-uri, 
însă de la idee până în prezent, portofoliul Ploo-N Gură 
a ajuns să numere peste 56 de SKU-uri în categoria de 
mezeluri, specialități și produse tradiționale. Ca să facă din 
Ploo-N Gură un brand altfel, antreprenorul s-a bazat pe 
experiența echipei de la „Mannebunit”, formată din Andrei 
Nebunoiu, Mara Miculescu și Alexandru Purcărea. 

Colaborarea, cuvântul cheie în  
dezvoltarea businessului

Când a decis că vrea să extindă afacerea dincolo de 
consultanță, Bogdan Colea s-a îndreptat spre catego-
ria pe care o știa cel mai bine, cea a mezelurilor. Nu a 
luat în calcul zona de producție, ci a căutat o variantă 
optimă pentru a scoate pe piață produse premium și cu 
prețuri decente. 
„Fiind la început cu businessul, nu riscam decât să mă 
afund și să plec cu un minus mare, mă decapitalizam. 
Plecând de la minus zero ca antreprenor pentru a doua 
oară în viața mea, nu am vrut să fac pași greșiți sau să 
fiu pus în ipostaza de a mă mai asocia cu altcineva. Am 
preferat să testez variantele de business sigure, prin 
care să-i protejez inclusiv pe partenerii mei. Este o stra-
tegie asumată”, spune fondatorul Ploo-N Gură. 
Așa a ajuns la Policalita, fabrica de preparate din carne 
a familiei Zanfir, cunoscută deja în industria de retail 
și cu istoric bogat în zona producției de mezeluri. După 
ce s-a convins că producătorul poate livra produse-
le dorite, la calitate constantă, Ploo-N Gură a trecut 
testul cu succes pe piața din Spania, unde s-a bazat pe 
sprijinul Ilonei Balogh, Managing Partner Much More 
Market Spania.
„Brandul Ploo-N Gură este produs de Policalita cu care 
am stabilit foarte clar că suntem parteneri, am negociat 
un contract de licență, ei folosesc brandul meu și eu 

îl vând prin ei pe piețele externe”, explică antrepreno-
rul. „Pe de altă parte, Policalita a avut certitudinea că 
lucrează cu un partener de încredere, care respectă în-
tocmai termenele de plată și care, de la câteva produse, 
a dus gama la zeci de SKU-uri. Așa s-a creat o relație de 
încredere”, mai punctează Bogdan. 
Tot pe încredere se bazează și relațiile cu partenerii 
externi, câte un distribuitor pentru fiecare piață externă 
pe care brandul Ploo-N Gură este prezent. De ce unul 
singur? „Am creat un parteneriat prin care îmi doresc 
ca acel distribuitor să vadă Ploo-N Gură ca pe brandu-
rile lui. Își pot face o politică comercială, o strategie cu 
brandul acesta și să fie siguri că va rămâne al lor. Ei cred 
în această strategie pentru că au lucrat cu mine de-a 
lungul timpului și știu că mă țin de cuvânt”, răspunde 
fondatorul brandului. 
Pe lângă Spania, pe lista piețelor externe se numă-
ră Belgia, Olanda, Italia, Germania și Marea Britanie. 
„Vorbim despre magazine etnice în mare parte, relația 
s-a dezvoltat cu ajutorul distribuitorilor români. În 
Belgia și Olanda livrăm deja în aproximativ 20 de ma-
gazine și am început abia în ianuarie. Avem un partener 
care cunoaște piața foarte bine și el se ocupă direct. 
Am intrat și pe piața din Marea Britanie, ne vom extin-
de treptat și aici. Cât despre Spania, într-adevăr a fost 
prima piață externă și am ajuns rapid pe locul trei acolo. 
Acum livrăm către opt depozite și am ajuns la peste trei 
sute de clienți”, spune antreprenorul. 
În aceste magazine, consumatorii români, și nu numai, 
găsesc în primul rând mezeluri, dar și alimente con-
servate, cum ar fi varza murată. Iar gama va fi curând 
extinsă și cu produse lactate. „Sunt în discuții avansate 
cu trei producători de lactate și brânzeturi pentru a 
extinde Ploo-N Gură și pe acest segment. Mă aștept să 
se concretizeze cât de curând acest proiect”, comple-
tează Bogdan Colea. Și, mai spune el, are noroc pentru 
că în jurul său se adună oameni de afaceri cu care are 
„o chimie specială”, gândesc în aceeași direcție și își 
doresc să le ofer consumatorilor produse premium la 
un preț corect.

Mi-am propus să ne 
extindem în mai multe 
orașe europene, să 
acoperim piața. Ca 
strategie de viitor, e clar 
că ce a funcționat pe piața 
externă, va funcționa și  
pe piața internă. 
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Antreprenoriat

Gură pentru că este mai sigur așa. Dacă era să vând eu 
până acum, cifrele ar fi stat cu totul altfel din moment 
ce din septembrie până în decembrie am ajuns la 
600.000 de euro valoarea produselor românești vândute 
în afară”, spune Bogdan Colea. 
Pas cu pas, antreprenorul adună în jurul său o echipă 
cu care să ducă brandul Ploo-N Gură la următorul nivel. 
Fie că este vorba despre comenzi, telefoane, mailuri și 
promovarea produsului, ori de partea de dezvoltare pe 
piețele externe, Bogdan spune că își dorește să lucre-
ze doar cu oamenii care își doresc să pună umărul la 
creșterea businessului. „Ritmul a fost atât de mare încât 
nu mai să faci față singur. În primele două luni m-am 
ocupat singur, de la strategie, la negocieri cu producăto-
rii, de extinderea pe mai multe categorii de alimente”, își 
amintește acesta.
Cât despre viitor, Bogdan spune că îi este greu să 
estimeze cum va evolua cifra de afaceri pentru că 
businessul se află în continuă expansiune. „Îmi e greu 
să estimez o cifră de afaceri pentru că dacă la ora 
actuală am top SKU-uri pe care vreau să le dezvolt cu 
Ploo-N Gură la aproximativ 20, nu le voi lansa pe toate 
odată. Voi face lansarea treptat, cu câte trei până la 
șase produse. Dar cred că primul milion de euro, în 
același context, îl voi atinge în acest an. Poate chiar 1,5 
milioane de euro ca cifră de afaceri. Dar, repet, nu voi 
fi eu cel care vinde, singura mea vânzare directă fiind 
Calif și Condimental. Important pentru mine este că, 
la ora actuală, îmi pot susține angajații și garantat pot 
să investesc în brandul Ploo-N Gură”, concluzionează 
Bogdan Colea. ç

Extinderea pe piața locală, pe plan secundar

Începând cu luna martie, produsele sunt disponibile și 
pe piața locală, prin intermediul supermarketurilor „La 
Cocoș”. De altfel, parteneriatul cu Iulian Nica, antrepre-
norul din spatele magazinelor, vizează și promovarea 
Ploo-N Gura în Marea Britanie. De ce nu a fost România 
prima piața de desfacere? Bogdan Colea spune că nu a 
fost o opțiune la început de drum pentru că peste hotare 
există mai mult interes pentru produsele tradiționale de-
cât în țară. Plus că, în timp ce piața locală este puternic 
concurențială, cea externă oferă un mare potențial de 
creștere pentru produsele de nișă. „Au existat parteneri 
în România care și-au dorit să vadă produsele Ploo-N 
Gură, dar la acel moment nu ne doream încă să ne extin-
dem pe piața locală. Focusul nostru rămâne pe piețele 
externe. Mi-am propus să ne extindem în mai multe ora-
șe europene, să acoperim piața europeană. Ca strategie 
de viitor, e clar că ce a funcționat pe piața externă, va 
funcționa și pe piața internă”, spune omul de afaceri. 
Pe lângă listarea produselor în locațiile „La Cocoș”, 
pentru piața locală există încă un proiect la scară mai 
mică, o campanie in-out Ploo-N Gură cu unul dintre 
retailerii mari, partener și pe alte proiecte. „Îmi doresc 
să testez reacția pieței cu produse tradiționale, spre 
exemplu drob de miel, miel în foietaj. Vreau să fie niște 
produse altfel și îmi doresc să văd cum performează. 
Vreau să le ofer clienților un produs bun, la un preț 
corect”, explică Bogdan. 
Indiferent de piața pe care activează, fondatorul bran-
dului Ploo-N Gură vizează consumatorul educat, cel 
care este atent la produsele pe care le consumă, care 
își dorește să susțină activ producția locală și care, nu 
în ultimul rând, este familiarizat cu plasarea comenzilor 
online inclusiv pe segmentul de food. Proprietarul busi-
nessului ia în calcul să comercializeze produsele Ploo-N 
Gură prin partenerii BFC Hightest Consulting, unul dintre 
ei fiind marketul online AllFarm.

2021, un an de extindere accelerată

Deși un business cât se poate de proaspăt, pariul lui 
Bogdan Colea pe brandul Ploo-N Gură este unul câștigat 
dacă ne gândim că în 2020 a generat un rulaj de aproxi-
mativ 400.000 de euro, deși a demarat abia în luna sep-
tembrie și nu se ocupă de vânzările directe. Recunoaște 
că a avut parte de o dezvoltare accelerată, dar acest 
lucru nu înseamnă că nu își cântărește fiecare decizie 
de două ori înainte de a o pune în aplicare, lucru care se 
aplică atât pentru Ploo-N Gură, cât și pentru restul afa-
cerii BFC Hightest Consulting, care are între parteneriate 
intrarea Calif și Condimental în rețeaua Mega Image, dar 
și colaborări cu 5toGo, Eurosalt, AllFarm ori Goodie’s.
„Pentru mine contează pașii mărunți și atent făcuți, să 
vezi dacă poți să gestionezi, să ai control și să vezi cu 
adevărat ce se întâmplă. La ora actuală aleg să lucrez 
în baza unui contract de licență pentru brandul Ploo-N 
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Condițiile unei creșteri sustenabile 
pentru economia românească

Încă de la finalul anului trecut, de când era evident că deficitul bugetar se îndrepta 
spre 10% din Produsul Intern Brut, analiștii economici trasau câteva direcții 
esențiale pentru a corecta decalajul dintre veniturile și cheltuielile statului. Acum, 
când intențiile Ministerului de Finanțe sunt clare privind corecțiile bugetare, atât 
Consiliul Fiscal, cât și reprezentanții mediului de afaceri ridică o serie de întrebări 
cu privire la punerea lor în practică. De Simona Popa.

Creșterea cheltuielilor de personal și a celor 
cu asistența socială pe parcursul ultimilor 
ani reprezintă un punct principal de pornire 
spre evoluția ascendentă a deficitului, iar 
2020 a reprezentat vârful aisbergului pentru 

că, pe lângă această evoluție, s-au adăugat și costurile 
crizei sanitare. În cifre, acestea s-au tradus printr-un 
procent de 94,3% din veniturile fiscale (inclusiv con-
tribuții de asigurări), respectiv 23,9% din PIB, procent 
alocat cheltuielilor de personal și celor cu asistența 
socială. Datele apar în raportul Consiliului Fiscal privind 
legea bugetului de stat, cea a bugetului de asigurări so-
ciale pentru anul în curs, cât și strategia fiscal-bugetară 
2021-2023. Potrivit raportului, alocarea a aproape un 
sfert din PIB pentru astfel de cheltuieli nu este sustena-
bilă mai ales că este localizată la nivelul categoriilor de 
cheltuieli permanente.

„O corecție macroeconomică este inevitabilă în România 
pentru a controla deficitele în anii ce vin. Din acest punct 
de vedere, construcția bugetului pentru 2021, care ținteș-
te un deficit cash de 7,16% din PIB, semnalează o modifi-
care de abordare a politicii fiscal-bugetare. Este drept că 
în perioada 2021-2022 politica bugetară continuă să fie 
pro-ciclică în raport cu output gap-ul economiei (dis-
tanța față de PIB potențial n.r.), dar această situație este 
inevitabilă în condițiile necesității de a limita deficitele”, 
susține Daniel Dăianu, Președintele Consiliului Fiscal. 
Cum pot fi limitate? O primă măsură eficientă este consoli-
darea fiscal-bugetară, proces care ia în calcul atât reduce-
rea cheltuielilor, dar mai ales creșterea colectării veniturilor 
la bugetul de stat. Acest lucru a fost subliniat de-a lungul 
timpului de majoritatea analiștilor economici, ba mai mult, 
au oferit și exemple în acest sens, unele deloc noi: digitali-
zarea administrației fiscale și combaterea evaziunii fiscale.
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Analiză macro

Creșterea veniturilor fiscale, prioritate zero

Consiliul Fiscal reiterează în raportul său „că proce-
sul de consolidare fiscal-bugetară trebuie să aibă în 
vedere o restructurare a cheltuielilor bugetare, însă este 
absolut necesară creșterea veniturilor fiscale pentru a 
întări robustețea bugetului public având în vedere nevoi 
acute prezente, inclusiv în domeniul sănătății publice 
și educației publice ca și presiuni viitoare generate de 
schimbarea de climă și alte amenințări neconvențio-
nale. Din această perspectivă este îngrijorător faptul 
că, potrivit SFB, veniturile bugetare sunt proiectate să 
rămână la nivelul de 31% din PIB la finalul intervalului 
2021-2023”. Opinia consiliului este susținută și de mediul 
de business. Într-un mesaj transmis public de Camera 
de Comerț Americană în România, membrii organizației 
consideră că se impun măsuri mai curajoase de limitare 
a deficitului structural pentru perioada 2022 – 2024, atât 
prin reducerea cheltuielilor, prin creșterea gradului de 
colectare a veniturilor fiscale și, nu în ultimul rând, prin 
absorbția semnificativ îmbunătățită a banilor europeni. 
„Avem convingerea că un Buget de Stat coerent, care să 
reflecte realitățile economice și să răspundă provocă-
rilor actuale, corelat cu un Plan Național de Redresare 
și Reziliență corect proiectat, vor fi definitorii pentru 
modul în care România va folosi fereastra de oportu-
nitate 2021- 2023, până la următoarele alegeri, pentru 
a realiza reformele structurale, a menține echilibrul 
macroeconomic și a valorifica oportunitățile de repozi-
ționare a economiei românești în lanțul valoric global”, 
susțin aceștia. De altfel, nu este pentru prima dată când 
în România se vorbește despre creșterea gradului de 
colectare, însă teoria nu a ajuns niciodată transpusă 
în practică. Acesta este motivul pentru care AmCham 
Romania susține că „guvernul care va reuși această per-
formanță va rămâne în istoria economică a României”. 
„Este dificil de imaginat realizarea consolidării bugetare 
în intervalul 2021-2024 în absența creșterii semnificati-
ve a veniturilor bugetare. Aceasta ar putea proveni din: 
îmbunătățirea eficienței colectării, lărgirea bazei de 
impozitare, îngustarea excepțiilor și portițelor care abat 
în sens negativ taxele plătite de unii contribuabili de la 
cotele standard, combaterea fermă a evaziunii fiscale și 
a concurenței fiscale neloiale și optimizarea ratelor de 
impozitare/taxare”, subliniază Consiliul Fiscal.

Avans economic bazat pe investiții

În actuala proiecție bugetară, investițiile ar urma să 
ajungă la 5,5% din Produsul Intern brut, fiind cea mai 
mare alocare estimată vreodată într-un proiect de 
buget. Ca termen de comparație recent, acest buget ar 
urma să depășească cu peste opt miliarde de lei realiză-
rile din 2020. Pentru ca aceste estimări să ajungă totuși 
realitate, atenția se îndreaptă spre fondurile europene.
„Vedem o creștere importantă la capitolul investiții, care 
ar urma să ajungă în anii următori la un nivel dublu față 

de anii pre-pandemie și ar fi o alocare fără precedent 
pentru România. Întrucât fondurile europene continuă să 
fie principala sursă de finanțare a proiectelor de inves-
tiții, este obligatorie accelerarea ratei de absorbție înce-
pând cu 2021 pentru execuția bugetară și creșterea eco-
nomică în ansamblu. Prioritățile imediate în acest sens 
trebuie să fie finalizarea Planului Național de Redresare 
și Reziliență. Și nu oricum, ci prin avansarea unor proiecte 
și reforme reale”, spun membrii AmCham Romania. 
Fondurile europene sunt analizate și în raportul 
Consiliului Fiscal pentru că, în structura veniturilor bu-
getare, majorări mai însemnate au loc la nivelul sumelor 
atrase de la UE: +1,02% din PIB. „România se află în fața 
unei oportunități istorice, alocărilor de 31,35 miliarde de 
euro din cadrul politicii de coeziune aferente cadru-
lui financiar multianual al UE pe perioada 2021-2027, 
adăugându-li-se 30,4 miliarde de euro (13,7 mld. euro 
granturi și 16,6 mld. euro sub formă de împrumuturi) 

prin facilitatea Mecanismului de Redresare și Reziliență 
(MRR). Șansa României constă într-o reușită a atragerii 
în proporție cât mai mare a acestor fonduri, care să con-
ducă, pe latura stabilizării macroeconomice, la amplifi-
carea contribuției factorului investițional la majorarea 
PIB potențial și real și la atenuarea impactului contrac-
ționist al corecției macro, iar pe latura economiei reale 
la implementarea reformelor structurale, susținând în 
mod direct și indirect procesul consolidării fiscale într-o 
perioadă de constrângeri ale cheltuielilor bugetare cu 
această destinație”, este explicat în raportul semnat de 
Daniel Dăianu, Președintele Consiliul Fiscal.
Dacă proiecțiile Finanțelor devin realitate, economia 
României ar urma să crească în acest an cu 4,3%, po-
trivit Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, și pe 
o plajă cuprinsă între 4% și 5% după opinia Consiliului 
Fiscal. „Redresarea economică se produce în lume”, 
spune consiliul, pentru că s-a intrat într-o dinamică a 
recuperării economice, chiar dacă rămân incertitudini 
mari și diferențe majore între sectoare. În UE, econo-
miile își vor reveni în ansamblu cu circa 3,7%, nivelul 
din 2019 fiind așteptat să fie atins în 2022 când crește-
rea ar fi de 3,9%, după cum arată datele din prognoza 
de iarnă 2021 a Comisiei Europene, citate în raportul 
Consiliului Fiscal. ç

Este dificil de imaginat realizarea 
consolidării bugetare în intervalul 2021-
2024 în absența creșterii semnificative 
a veniturilor bugetare. Aceasta ar putea 
proveni din: îmbunătățirea eficienței 
colectării, lărgirea bazei de impozitare, 
îngustarea excepțiilor și portițelor care 
abat în sens negativ taxele plătite de 
unii contribuabili de la cotele standard, 
combaterea fermă a evaziunii fiscale și a 
concurenței fiscale neloiale și optimizarea 
ratelor de impozitare/taxare.
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Evoluția trendurilor de consum 
într-un an pandemic

La fix un an de la debutul crizei sanitare în România, prioritățile consumatorilor 
români nu sunt diferite. Stilul de viață sănătos, implicarea în societate, dorința de a 
discuta despre temele actuale rămân printre principalele preocupări. Analiștii 
iSense Solutions au reușit să surprindă trendurile de consum pas cu pas și au ajuns 
la concluzia că „învățarea” și „adaptarea” au fost cuvintele de ordine pe parcursul 
pandemiei atât în privința comportamentelor de consum, cât și în politica de 
comunicare a brandurilor. De Simona Popa.

Î
ncă de la începutul pandemiei, agenția de 
cercetare iSense Solutions a măsurat săptămâ-
nal atitudinile consumatorilor prin intermediul 
Consumer Stress Score. Concluzia după un an de 
studii de piață? Nivelul de stres al consumatorilor 

români prezenți în mediul online a fost puternic influ-
ențat atât de evoluția infectărilor, cât și de capacitatea 
statului de a gestiona situația și de estimările privind 
urmările economice ale crizei sanitare. „Cele mai stre-
sante săptămâni au fost în a doua jumătate a lunii mar-
tie 2020, adică la începutul pandemiei, când gradul de 
incertitudine era ridicat și erau puține informații dispo-
nibile, respectiv începutul lunii noiembrie 2020, perioada 
care coincide cu valul doi al pandemiei. Cel mai scăzut 
nivel de stres a fost în prima jumătate a lunii iunie, 
adică la finalul stării de urgență”, susțin reprezentanții 
iSense Solutions. Potrivit rezultatelor studiului Modern 
Consumer Trends, aproximativ o treime din consumatorii 
din mediul urban online (32%) spun că pandemia le-a 
schimbat viața într-o mare măsura, în timp ce pentru 
13% dintre respondenți criza nu a avut impact. „După un 
an de pandemie, majoritatea oamenilor au învățat să se 

bucure mai mult de familie (63%), să aibă grijă atât de 
sănătatea lor fizică (57%), cât și de cea mentală (57%). 
În ceea ce privește îngrijorările pentru viitor, pe prime-
le locuri se află sistemul de sănătate (49%) și corupția 
(47%)”, arată studiul iSense. 

Try to stay healthy
„Obținerea unui stil de viață sănătos rămâne un obiectiv 
important pentru foarte mulți consumatori. Și în 2020, 
un procent foarte mare de români din mediul online 
(90%) au declarat că au făcut diverse îmbunătățiri cu 
privire la stilul lor de viață. Printre schimbările făcute de 
cei mai mulți dintre ei se află mai multă odihnă/ relaxare 
(41%), întărirea imunității (31%), mai mult somn (29%), 
alimentație mai sănătoasă (29%)”, este concluzia studiu-
lui iSense Solutions în acest caz. Mai exact, în ceea ce 
privește alimentația, adoptarea unor obiceiuri sănătoase 
ține în primul rând de însușirea cunoștințelor potrivite, 
dar, în același timp, condițiile socio-culturale sunt deci-
sive în implementarea cunoștințelor și adoptarea unor 
obiceiuri noi. Drept urmare, în contextul pandemiei, o 
parte dintre consumatori au adoptat și comportamente 
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negative, chiar dacă dorința lor este să aibă un stil de 
viață sănătos. Aceștia au declarat că, față de 2019, au 
consumat mai multe produse din categoria gustărilor, 
cum ar fi alune, nuci, semințe, ciocolată și chipsuri. 

Life-at-Home
Munca de acasă, școala online, măsurile de distanțare 
socială au condus la dorința tot mai multor consumatori 
de a-și spori confortul și gradul de dotare al caselor. 
Datele studiului arată că un sfert dintre românii din 
mediul online au investit în ultimul an în diverse rea-
menajări. Mai mult, jumătate dintre cei chestionați au 
susținut că plănuiesc să cumpere noi obiecte pentru lo-
cuința lor și un procent asemănător să realizeze lucrări 
de renovare și/ sau îmbunătățiri ale locuinței. În același 
timp, jumătate dintre ei își doresc ca în 2021 să lucreze 
de acasă sau în regim mixt (casa – loc de muncă). 

Talk about it
„Importanța și relevanța vocii consumatorilor se păs-
trează la un nivel ridicat, peste două treimi din con-
sumatori consideră că influențează opiniile și deciziile 
celor din jur. Subiectele în jurul cărora consumatorii își 
arată influența rămân similare cu anul anterior: teme 
actuale de interes (84%), decizii de viață (77%), dar și 
produse și mărci (67%)”, susțin reprezentanții iSense 
Solutions. Totodată, pe toată durata pandemiei, familia 
a rămas principalul grup în care oamenii influențează 
opiniile și deciziile celorlalți (86%), dar și principalul grup 
care îi influențează (73%). Apoi, 77% dintre consumatorii 
chestionați susțin că reușesc să își influențeze prietenii, 
urmați de grupul colegilor de serviciu (67%). „Interesant 
de menționat că influența asupra și dinspre grupul de 
colegi rămâne relativ stabilă, chiar dacă pentru mulți 
condițiile de muncă s-au schimbat pe parcursul anului 
trecut”, subliniază reprezentanții iSense  Solutions. 

Disconnect to reconnect
Cumpărăturile online sunt printre activitățile care au 
crescut pe parcursul anului trecut, având cu peste 10% 
mai mulți consumatori în 2020 care au făcut cumpărături 
online față de 2019. Economia de timp și găsirea celui 
mai bun preț sunt printre principalele avantaje ale cum-
părăturilor online. În plus, aglomerația și nerespectarea 
regulilor de distanțare fizică din mediul offline îi deter-
mină pe oameni să apeleze și mai des la cumpărăturile 
online față de cât obișnuiau înainte de 2020. 

Brand escapism and privacy
Datele studiului realizat de iSense Solutions arată că 
o treime dintre consumatorii din mediul online sunt 
deranjați în mare măsură de anunțurile privind cererea, 
colectarea datelor despre activitatea pe site-urile sau 
aplicațiile pe care navighează. Dar, chiar și în aceste 
condiții, 40% continuă să navigheze fără nicio problemă, 
iar 43% continuă să navigheze doar după ce își perso-
nalizează opțiunile din anunțuri sau părăsesc pagina 

în cazul în care nu pot. Deoarece colectarea datelor 
despre activitatea utilizatorilor pe site-uri și aplicații 
este strâns legată de reclamele pe care utilizatorii le vor 
primi ulterior, este util de știut că aproximativ jumătate 
dintre respondenți declară că folosesc ad blockere și 
aproape o treime au abonamente pentru diverse aplica-
ții pentru a evita reclamele.
Când vine vorba de a oferi date personale atunci când 
navighează pe internet (căutări, comenzi online etc), 
19% dintre consumatorii din mediul online sunt total 
reticenți în a oferi date personale în mediul online în 
general, dar tinerii sunt mai deschiși (doar 8% dintre 
cei de 18-25 de ani nu oferă date personale în general 
în mediul online). Trei sferturi dintre consumatori oferă 
date personale doar atunci când cunosc aplicația sau 
site-ul respectiv. „Acest fenomen ar trebui să reprezinte 
un stimul pentru branduri ca să își crească notorieta-
tea și comunicarea în direcția încrederii și securității 
în mediul online pentru a fi mai atractivi”, consideră 
reprezentanții agenției de cercetare. 

From Go Green to Go Social
Protejarea mediului înconjurător este un trend prezent 
de mai mulți ani atât în comportamentul consumato-
rilor, cât și în așteptările pe care aceștia le au față de 
mărci. Multe companii au luat deja măsuri active în 
această direcție, iar în perioada pandemiei, implicarea 
mărcilor și în alte domenii sociale a crescut și a devenit 
mai vizibilă. Printre comportamentele pe care consuma-
torii le-au manifestat anul trecut pentru protejarea me-
diului înconjurător sunt reciclarea (48%), dar și folosirea 
mijloacelor de transport în comun în locul autoturismu-
lui personal (25%). Cu siguranță, contextul pandemiei a 
încetinit accentuarea acestui din urmă comportament, 
atât din punctul de vedere al mobilității reduse, cât 
și din perspectiva limitării expunerii la posibilitatea 
infectării. Când vine vorba de responsabilitatea soci-
ală, consumatorii din mediul online sunt de părere că 
mărcile ar trebui să încurajeze consumatorii să recicleze 
ambalajele produselor lor (45%) și să preia în magazine 
propriile produse vechi pentru a fi reciclate (39%). De 
asemenea, o parte dintre consumatori (32%) se așteap-
tă ca mărcile/ companiile să realizeze acțiuni pentru 
rezolvarea problemelor societății, lucru vizibil deja pe 
parcursul anului trecut, când companii importante s-au 
implicat în combaterea efectelor pandemiei. ç

Metodologie
Datele prezentate fac parte din studiul Modern Consumer 
Trends, realizat anual de către iSense Solutions (2.000 de 
respondenți online, 18-65 de ani, mediul urban, grad de 
eroare +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%), cât și din 
studiul Tracker Omnibus săptămânal Consumer Stress 
Score, realizat pe parcursul anului trecut (500 de interviuri 
în fiecare săptămână, online, 18-65 de ani, mediul urban, 
grad de eroare +/- 4%, la un nivel de încredere de 95%, în 
total peste 24.500 de interviuri). 

Consumator





Diversificarea categoriei, Diversificarea categoriei, 
un pilon de creștere un pilon de creștere 

pentru pastele făinoasepentru pastele făinoase
Pastele făinoase au intrat de mult în „uzual” atunci când 
vorbim de consumul pe piața locală. Cu toate acestea, 
schimbările apărute anul trecut în comportamentul de 
consum au generat creșteri importante, segmentul de 
ready pasta raportând chiar un plus 40%. Cât despre 
potențialul de creștere al categoriei, jucătorii de profil 
sunt rezervați, stagnarea fiind cel mai plauzibil scenariu 
pentru 2021 după o creștere oarecum forțată.  
De Bogdan Angheluță.De Bogdan Angheluță.
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Anul 2020 fost unul atipic, care și-a pus am-
prenta asupra industriei bunurilor de larg 
consum, iar categoria de paste nu a făcut 
excepție de la regulă. Ba chiar din contră 
am putea spune. Stocarea produselor și 

un apetit crescut pentru gătirea meselor la domiciliu au 
stimulat vânzările de paste și tăiței în 2020, arată rapor-
tul de țară al Euromonitor International din decembrie 
2020. Alți factori care au contribuit la avansul categoriei 
au fost beneficiile pentru sănătate și confortul oferit de 
produsele în cauză.

Piața din România, din ce în ce mai ofertantă

Consumul de paste este legat de pătrunderea puter-
nică a bucătăriei italiene în obiceiurile de consum ale 
românilor și reflectă tradiția preparării tăițeilor proas-
peți de casă. Pastele beneficiază de o ofertă din ce în ce 
mai sofisticată și diversă la raft. Înțelegând interesul în 
creștere față de paste, companiile au dezvoltat produse 
în conformitate cu tendințele actuale, în special cele  
legate de o alimentație sănătoasă. Ca atare, în ultima 
perioadă producătorii au listat mai multe sortimente 

Focus
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fără gluten, precum și produse din grâu tare sau grâu 
integral, care încep să înlocuiască grâul moale. În con-
sum și-au făcut apariția și pastele vegetale, iar experții 
Euromonitor se așteaptă ca acestea să crească în popu-
laritate atât datorită conținutului ridicat de proteine, cât 
și a statutului de produse fără gluten.
Datele Nielsen Retail Audit descriu o piață în plină creș-
tere, cu un avans de peste 21% ca valoare față de 2019 și 
de aproape 15% ca volum. Segmentele care au avut cel 
mai mult de câștigat, oarecum previzibil, au fost cele de 
ready pasta (cu un plus valoric de 43,9%) și paste fresh 
(27,7%). Interesant este că această creștere în valoare a 
zonei de ready pasta nu s-a reflectat și în volum, evolu-
ția fiind una negativă (-17,2%).
În ciuda avansului raportat de ready pasta, pastele us-
cate rămân principalul sortiment vizat de consumatorii 
români, cu o cotă de 92% din piață ca valoare și 97% din 
piață ca volum. Clasamentul este completat de pastele 
fresh, aflate însă la mare distanță , cu o cotă de piață de 
7% ca valoare și 3% ca volum.
Principalii cinci producători de pe piața locală (în ordine 
alfabetică), potrivit Nielsen Retail Audit, sunt AGM 
Colussi (MonteBanato), Băneasa, Barilla, Gyermelyi și 

Pambac. Aceștia dețineau, cumulat, o cotă de piață de 
74% în 2020, în vreme ce mărcile private sunt încă la un 
nivel scăzut (15% cotă de piață).
„În contextul pandemiei de COVID-19, categoria pastelor 
făinoase a înregistrat o creștere consistentă. Acest lucru 
nu este suprinzător, cel puțin din două motive: pe de 
o parte, pastele sunt considerate produse alimentare 
esențiale și pe de altă parte, închiderea restaurantelor a 
amplificat ocazia mesei în familie. Din perspectiva cotei 
de piață, Barilla este brandul cu cea mai rapidă creștere 
din categorie, dar și liderul acesteia, atât ca volum cât și 
ca valoare”, spune Adrian Ionescu, Head of Commercial 
pentru Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, România și 
Țările Baltice în cadrul Barilla Group. El spune că în 
ultimul an categoria a înregistrat o creștere explozivă pe 
toate categoriile de produse tip paste făinoase. Dincolo 
de creșterile raportate, un aspect interesant observat 
de executivul Barilla este legat de diminuarea cotei de 
piață a brandurilor private, situația explicată și de evo-
luția vânzărilor pe canalele de distribuție – canalele de 
proximitate câștigând cotă de piață anul trecut.  
Mihaela Greluș, Director Marketing Maspex România, 
consideră că pandemia a schimbat comportamentul 
de consum al oamenilor, care, odată cu evoluția crizei 
sanitare, au trecut prin mai multe etape de achiziție. 
Astfel, dacă în prima parte a perioadei de criză consu-
matorii și-au făcut cumpărăturile din perspectiva stării 
de urgență, fiind în etapa de „stocare”, de aprovizionare 
voluminoasă pentru o perioadă incertă, ulterior aceștia 
au revenit treptat la un trend normal de achiziție pe 
această categorie, spune ea. Produsele cele mai căutate 
rămân în continuare formele clasice de paste, precum 
spaghetti, penne, tăiței, fidea, etc. Un alt factor care a 
impactat evoluția categoriei este legat de închiderea 
restaurantelor, situație care a deschis noi orizonturi 
pentru gătitul acasă, consideră Mihaela Greluș. Astfel, 
timpul petrecut indoor a oferit oamenilor o perspectivă 
diferită asupra gătitului. „În ultimul an, consumatorii 
au înlocuit mesele servite în oraș cu gătitul în casă, 
însușindu-și rolul de chef în propria bucătărie. Rețetele 
ușor de preparat, rapide, cu ingrediente la îndemână, au 
transformat gătitul împreună într-o bucurie a familiei în 
jurul mesei. Deși piața pastelor făinoase din România 

Total piață (milioane lei)
2018 2019 2020

Tăiței 9,7 10,5 11,4
Paste 288,3 319,3 352,3

Evoluție total piață (%)
2018/2019 2019/2020

Tăiței 8,5 9,0
Paste 10,8 10,4

Cheltuieli anuale / gospodărie (lei)
2018 2019 2020

Tăiței 1,4 1,5 1,6

Paste 40,8 45,2 50,0

Sursa:
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este dominată de sortimentele fără ou, după prima par-
te a anului ambele categorii (cu ou și fără ou) înregistrau 
creșteri în volum și valoare”, punctează reprezentanta 
Maspex România. De asemenea, adaugă ea, perioada de 
pandemie a crescut notorietatea gătitului pe rețelele de 
socializare, inspirând consumatorii cu diversitatea rețe-
telor din mediul online, acestea având un rol important 
în dezvoltarea categoriei.
Pe o piață în expansiune, pe care în ultimii ani evoluează 
aproximativ 200 de producători și branduri, oferta este 
tot mai bogată, iar spațiile la raft, deși an de an tot mai 
generoase, sunt din ce în ce mai strâmte pentru concu-
renți, consideră Mirela Totu, Marketing Manager Pambac. 
Compania este unul dintre cei mai vechi producători 
români de paste făinoase și deține în prezent 10% din 
piața națională. „Spaghetele și macaroanele Pambac 
sunt și acum produsele tractor în categorie, apreciate de 
consumatorii români de pretutindeni. Este vorba despre 
tradiție, notorietate dar mai ales despre calitate – valori 
care ne-au însoțit produsele peste tot în lume”, spune 
Mirela Totu.
Astfel, dacă acum 10 ani vorbeam despre o lipsă a 
obiceiului de consum pe paste făinoase la români, acum 
lucrurile stau cu totul altfel, crede ea. Pastele au devenit 
nelipsite din bucătăria românilor care au găsit în acest 
produs versatil o sursă de inspirație pentru a găti rapid 
și variat. „Numai anul trecut, an atipic pentru tot ceea 

ce înseamnă produse de bază, piața de paste făinoase 
a crescut cu 14% în volum și 20% în valoare față de anul 
anterior (conform datelor Nielsen). Consumatorii se 
orientează din ce în ce mai mult pe categoria de paste 
scurte și medii, pe care au început să le utilizeze pentru 
felul doi. În același timp, piața de paste din grâu dur și 
fresh a crescut spectaculos (aproape s-a dublat față de 
anul anterior)”, adaugă reprezentanta Pambac.

Vânzări în creștere pe toate  
segmentele categoriei

Anul 2020 a adus perioade de cumpărare de impuls, apoi 
pauze, care au fost niște provocări de gestionat pentru 
importatori și lanțurile de magazine. Pentru consumator 
a contat atât bugetul (situația instabilă a anului a făcut 
românii mai atenți la banii disponibili și cheltuielile 
efectuate), cât și îndreptarea atenției spre mâncare mai 
sănătoasă și naturală, implicit făcută acasă. „Și asta 
cu atât mai mult cu cât o mare parte din an HoReCa nu 
a activat decât prin livrări la domiciliu, iar mâncatul 
în oraș a fost înlocuit cu mâncatul acasă”, sublinia-
ză Casandra Petraș, Marketing Manager al companiei 
Randler Group.
Având în vedere evoluția preferințelor consumatorilor, 
Randler Group a mizat în ultimii ani pe extinderea gamei 
de produse. „Ne-am dezvoltat în permanent gama de-a 
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repetată. „Arnos a fost lansat inițial ca fiind un brand 
regional, în zona Banatului și Transilvaniei. Portofoliul 
cuprindea atât tipuri clasice de paste, dar mai ales 
sortimente cu tradiție, foarte populare în zonă. Ulterior 
strategia companiei a fost dezvoltată în această direcție 
la nivel național”, spune directorul de marketing al 
Maspex România. „Pe plan regional, extindem portofo-
liului Arnos cu ambalaje reprezentative pentru Banat 
și Transilvania, întrucât ne dorim să consolidăm relația 
pe care o avem cu consumatorii noștri, să îi păstrăm 
aproape. În această idee am realizat acțiuni strategice 
de marketing, precum campanii radio și OOH regionale.” 
La fel de importantă pentru companie este și promo-
varea națională, bazată pe inovare. Maspex a dezvoltat 
foarte mult și componenta digitală, care a devenit un 
must-have în 2021. În general, în topul vânzărilor se află 
pastele clasice, fără ou, însă interesul consumatorilor 

Total promoții de preț comunicate de retaileri în 
revistele proprii, spoturi radio și TV
Categoria 2019 2020 Evoluție
Paste făinoase - gata de consum 26 22 -15%
Paste făinoase - fără păstrare  
la rece 1258 1146 -9%

Paste făinoase - ușor alterabile 95 129 36%
Paste făinoase - congelate 43 60 40%
Total 1422 1357 -5%

Cele mai promovate branduri 
Mărci 2019 2020 Evoluție
Băneasa 189 156 -17%
Barilla 159 150 -6%
Monte Banato 153 125 -18%
Antonio di Vaio 58 49 -16%
La Molisana 61 46 -25%
Panzani 59 45 -24%
Alte mărci 743 786 6%

Distribuția promoțiilor după tipul mărcii
Tip marcă/An 2019 2020 Evoluție
Marcă proprie 445 483 9%
Marcă 977 874 -11%

Cei mai activi retaileri în categorie
Retaileri 2019 2020 Evoluție
Lidl 174 246 41%
Selgros 242 223 -8%
Penny 208 152 -27%
Carrefour 159 139 -13%
Unicarm 92 133 45%
Kaufland 124 78 -37%
Alți retaileri 423 386 -9%

lungul acestor ani, astfel că, în prezent, avem în porto-
foliu toate categoriile de paste făinoase, atât proaspete 
(cu ou, fără ou, umplute, tip tăiței, bio), cât și paste făi-
noase uscate (cu ou, fără ou, forme speciale, fără gluten, 
integrale, bio, etc). Ce caută cu precădere consumatorul? 
În ceea ce ne privește, pastele umplute cu carne, for-
mele tip spaghetti sau tagliolini sunt cele mai populare, 
dar există o nișă în creștere și pentru cele bio sau fără 
gluten”, punctează Casandra Petraș. Pastele făinoase 
sunt un aliment popular, consumat frecvent și cu o piață 
stabilă și în creștere în România, astfel că evoluția pieței 
în anul precedent a fost una bună, comparativ cu alte 
segmente. „Au fost perioade fluctuante de vânzări, atât 
din partea producției cât și a cererii, însă 2020 a fost un 
an atipic din toate punctele de vedere. Pe o piață destul 
de complexă și extinsă ca varietate de sortimente, nu 
putem spune că au apărut trenduri sau modificări prea 
mari la nivel de raft”, adaugă Casandra Petraș.
Pentru pastele La Molisana, distribuite de Parmafood, 
2020 a fost un an în care vânzările au crescut cu peste 
60% față de anul anterior, în primul rând datorită creș-
terii consumului în retail și, în al doilea rând, datorită 
creșterii distribuției numerice, explică Elena Marin, 
Development Director al Parmafood Group Distribution. 
Ea adaugă că această creștere a venit chiar în condițiile 
în care piața de HoReCa a scăzut cu 52% față de 2019.

Trenduri în categoria de paste

Anul 2020 a apăsat pedala de accelerație pe fenomene 
care erau până acum considerate trenduri: gătit acasă 
sustenabil, gătit eficient și sănătos, gătit creativ etc, 
crede Margareta Vieriu, Director de Marketing Pangram 
SA. Astfel, aceste trenduri nu au făcut decât să creas-
că cererea la nivel de piață, fapt care a generat o 
creștere de peste 20% (valoric 2020 vs 2019) a întregii 
piețe de paste. 
Deși în general consumatorii de paste sunt fideli unei 
mărci, în ultima perioadă au fost deschiși să încerce 
și branduri noi, potrivit Mihaelei Greluș (Maspex). Pe 
de altă parte, este necesar ca fiecare experiență nouă 
să convingă prin calitate, pentru ca achiziția să fie 

Sursa:
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se îndreaptă punctual și către alte categorii, cum ar fi 
pastele cu conținut ridicat de ou, paste din grâu dur sau 
paste bio, remarcă Mihaela Greluș. Un alt trend al pieței 
de paste făinoase care a luat amploare este creșterea 
consumului pe categoria de paste din grâu dur, tot mai 
prezentă pe piața din România și care înregistrează din 
punct de vedere valoric un plus de aproximativ 50%.
La Molisana a intrat în portofoliul Parmafood Group 
Distribution la sfârșitul anului 2017 și poate fi deja 
considerat un brand important în piața din România a 
pastelor din grâu dur, spune Elena Marin. „Calitatea este 
foarte importantă, și din acest motiv în 2021 vom avea 
multe proiecte pentru acest brand. Dorința noastră este 
de a comunica consumatorului român că acest brand 
este un brand italian, produs în Italia, cu ingrediente 
italiene. Astfel, în luna mai vom avea o gamă de trei 
tipuri de paste dedicată zilei Italiei, gamă ce va avea pa-
chetul branduit integral în steagul Italiei și niște forme 
surpriză. De asemenea, vom avea o altă ediție limitată 
branduită în culorile clubului de fotbal AC MILAN, La 
Molisana fiind sponsorul acestei echipe”, explică repre-
zentanta Parmafood.  
Un alt exemplu în ceea ce privește tendințele din piața de 
paste vine de la reprezentanții Herba Panzani, care spun că 
produsele căutate astăzi cu precădere de consumator sunt 
pastele lungi și produsele noi, inovative. Ei amintesc aici de 
noul sortiment de paste Chef, un sortiment de paste cu ou.

Pe de altă parte, în ultimii ani producătorul Pambac 
a urmărit reîntregirea portofoliului de produse. Prin 
punerea în funcțiune a unei noi linii de paste medii, 
compania are acum o ofertă completă care conține 
paste cuiburi în diferite forme și gramaje. „Intenționăm 
să urmăm trendurile pieței și să dezvoltăm noi gramaje 
și rețete”, spune Mirela Totu.
Margareta Vieriu (Pangram) consideră că deja asistăm 
la un fenomen din punct de vedere „healthy lifestyle” ce 
poate fi observat atât în zona de snacks, dar și în zona 
de food. „Românii au început să se uite la ingrediente, 
la efectele pe care le au unele produse asupra sănătății. 
Cu siguranță acest fenomen va deveni normalitate în 
câțiva ani și este bine să ne adaptăm”.

Inovația ca motor de creștere a vânzărilor

„Inovăm permanent, atât din punct de vedere al produ-
selor, cât și din punct de vedere al sustenabilității asu-
mate, încercând să ținem pasul cu tendințele de consum 
și așteptările consumatorilor. Întrucât punem calitatea 
și sănătatea pe primul loc, având o abordare cu adevă-
rat extraordinară și curajoasă și din perspectiva suste-
nabilității și a grijei față de mediu, am lansat de curând 
o categorie de paste din 100% făină de legume de năut 
și linte”, spune Adrian Ionescu (Barilla). Cu toate acestea, 
el punctează faptul că inovațiile de succes în categoria 
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pastelor nu sunt ușor de atins. „Ceea ce observăm este 
o atenție mai mare la calitate și la aspectele ce țin de 
sănătate”, subliniază reprezentantul Barilla. 
Un alt exemplu în ceea ce privește inovația vine de la 
Randler Group: cea mai recentă gamă, care întregește 
portofoliul de paste făinoase al companiei, este linia de 
paste proaspete umplute Chef Gourmet, origine Italia. 
Este vorba despre o gamă de paste proaspete, cu ou, 
trafilate în bronz (realizate într-o matriță din bronz – 
n.red) și cu umpluturi precum Granravioli cu umplutu-
ră de speck, gorgonzola, ricotta de bivoliță și spanac, 
ciuperci porcini sau alla caprese cu roșii, mozzarella de 

Evoluția categoriei pe canale de vânzare 

Total piață
Evoluție 2020 vs.19 Cotă de piață 2020
Valoare Volum Valoare Volum

România 21,7% 14,7%
Hypermarketuri 22,1% 13,0% 26% 24%
Supermarketuri 21,6% 14,8% 20% 18%
Discounteri 41,0% 27,8% 12% 16%
Comerț tradițional 16,7% 11,1% 41% 41%

Segmentarea categoriei pe tipuri de produs

Total piață Evoluție 2020 vs.19 Cotă de piață 2020
Valoare Volum Valoare Volum

Pasta 21,7% 14,7%
Paste uscate 21,2% 14,6% 92% 97%
Paste fresh 27,7% 21,2% 7% 3%
Ready pasta 43,9% -17,2% 0,3% 0,1%

Top producători de paste* Cotă de piață 2020

AGM Colussi

74%
Băneasa
Barilla
Gyermelyi
Pambac
Private Labels 15%
(AGM Colussi = MonteBanato)

Sursa:

O privire asupra pieței 
globale de paste

Conform celor mai recente date ale Organizației 
Internaționale a Pastelor (IPO), aproximativ 16 mili-
oane de tone de paste au fost produse în întreaga 
lume în 2019, ultimul an pentru care există date 
disponibile. Acesta este un nivel aproape dublu 
față de începutul mileniului, când producția se 
situa la circa 7 milioane de tone, după cum explică 
analistul Jonathan Thomas. Așa cum era de aștep-
tat, Italia este liderul mondial al industriei, atât 
în ceea ce privește consumul, cât și producția de 
paste. Potrivit celor mai recente date ale asociației 
Unione Italiana Food, producția de paste italiene 
se ridică la aproximativ 3,37 milioane de tone pe 
an, din care se exportă peste 2,15 milioane de tone 
(adică aproape 64% din producția totală). Țările 
vecine Italiei, din UE, au reprezentat peste 62% din 
exporturile de paste în 2019, restul fiind, în mare 
parte, destinate țărilor din Asia și America. Alți pro-
ducători majori de paste sunt SUA, China, Brazilia 
și Rusia. Baza de consumatori de paste din Italia 
rămâne considerabilă: în prezent, 90% din popula-
ție consumă paste în mod regulat, în timp ce peste 
o treime (36%) susțin că le consumă în fiecare zi. 
Potrivit datelor disponibile, cele mai ridicate nive-
luri de consum sunt înregistrate în partea centrală 
și de sud a țării, unde tiparele de consum rămân 
mai tradiționale. Cu puțin peste 23 kg, consumul de 
paste pe cap de locuitor în Italia este cel mai mare 
din lume, înaintea Tunisiei (16 kg), a Venezuelei 
(12 kg) și a Greciei (11,4 kg). Consumul de paste pe 
cap de locuitor este, de asemenea, relativ ridicat 
și în SUA (în jur de 9 kg); acesta scade la 8 kg atât 
în Franța, cât și în Germania și la mai puțin de 4 kg 
în Marea Britanie. În ciuda cantității reduse pe cap 
de locuitor observată în Marea Britanie, peste 70% 
dintre consumatorii britanici pretind că mănâncă 
preparate pe bază de paste cel puțin o dată pe 
săptămână. Potrivit unui sondaj din 2020 realizat 
de producătorul specializat de paste Nuovo, 70% 
dintre consumatorii americani consumă paste 
uscate cel puțin o dată la trei luni, în timp ce 40% 
consumă paste uscate cu aromă (de exemplu, Mac 
& Cheese), 20% – paste congelate și 18%, paste 
refrigerate / proaspete. Unul dintre principalii 
factori de creștere pe piața pastelor din SUA este 
popularitatea tot mai mare a dietei mediteraneene 
și beneficiile sale asociate pentru sănătate.

* Producătorii sunt afișați în ordine alfabetică
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bivoliță și sos pesto. Potrivit Casandrei Petraș, acestea 
se adresează atât clienților fideli deja, care ne cunosc 
produsele și vor gusturi noi, dar și pentru categoria de 
client premium sau clientului HoReCa.

Promoțiile și rolul acestora  
în susținerea vânzărilor 

Datele Markant arată scăderi ale numărului total de 
promoții înregistrat în 2020 față de anul anterior (-5%). 
Pe segmente, cea mai importantă scădere a fost cea din 
zona pastelor gata de consum (-15%), cu toate că numă-
rul total este unul neglijabil (22 de promoții în 2020) față 
de cel de pe segmentul pastelor fără păstrare la rece. 
Aici, numărul promoțiilor a scăzut în 2020 cu 9% față de 
anul precedent, fiind de 1.146. În fine, plusuri au înregis-
trat pastele ușor alterabile (+36%, 129 față de 95) și în 
special pastele congelate (+40%, 60 față de 43 în 2019).
Topul celor mai promovate branduri scoate în evidență o 
serie de aspecte interesante, așa cum ar fi faptul că deși 
promoțiile de paste făinoase au înregistrat per total o 
evoluție pozitivă (+6% 2020 vs. 2019), cele mai promovate 
6 branduri au înregistrat scăderi în comunicare față de 
perioada pre-pandemică. Astfel, cel mai activ brand a 
rămas și anul trecut Băneasa (156 promoții comunicate 
față de 189 în 2019), urmat de Barilla (150 față de 159) 
și Monte Banato (125 față de 153). Clasamentul este 

completat de Antonio di Vaio, La Molisana și Panzani. 
În concluzie, deși au rămas cele mai active, numărul de 
promoții al primelor șase mărci a scăzut mai mult decât 
media categoriei.
În ceea ce privește private label, evoluția a fost una 
pozitivă în 2020 față de 2019. Numărul promoțiilor a 
înregistrat un plus de 9%, respectiv 483 față de 445  
anul anterior.
O schimbare interesantă s-a produs în topul celor mai 
activi retaileri, acolo unde Lidl a ocupat prima poziție 
în 2020 (246 de promoții față de 174 în 2019). De altfel, 
avansul de 41% al celor de Lidl a fost depășit doar de 
Unicarm (+45%), numărul promoțiilor fiind însă conside-
rabil mai mic în acest caz (133 în 2020). Selgros a căzut 
pe locul doi în topul celor mai activi retaileri, cu 223 de 
promoții în 2020, urmat de Penny (152), Carrefour (139), 
Unicarm și Kaufland (78). Analiștii Markant mai notează 
că în anul 2020 a apărut un insert în presa scrisă și au 
fost difuzate opt spoturi radio și nouă la TV prin care 
retailerii promovau produse din categoria pastelor făi-
noase. De asemenea, mărcile Antonio di Vaio, Băneasa 
și Monte Banato au beneficiat de câte o campanie de 
reducere de preț pentru toată gama.
În ceea ce privește promoțiile, directorul de marketing al 
Pangram spune că producătorul testează continuu toate 
tipurile de promoții: „de la cut price până la activări pe 
social media, iar feedback-ul general este unul foarte 
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bun. Românii au devenit tot mai receptivi la promoții, fi-
ind mai atenți la fiecare băn cheltuit având în vedere tot 
contextul actual. Din punctul meu de vedere, pachetele 
cadou au semnificativ un impact mai mare în decizia de 
cumpărare, cu siguranță este o tactică pe care o vom 
implementa și în acest an în promoții.”
Și reprezentanții Herba Panzani spun că numărul pro-
moțiilor a crescut, dezvoltându-se în special segmentele 
de paste din grâu integral și cel de paste eco sau bio. În 
același timp, cea mai eficientă promoție, și în acest caz, 
a rămas discountul de preț.
„Randler Group importă paste proaspete din Italia 
încă din anul 2007, astfel că de-a lungul anilor am avut 
timp să le promovam pe toate canalele disponibile (TV, 
online, instore, etc)”, explică directorul de marketing al 
companiei. Ei spun că au funcționat foarte bine campa-
nile de degustare, în care clienții hypermarketurilor și 
supermarketurilor au gustat efectiv produsul, cald, pre-
parat acolo și asezonat cu parmesan ras, de asemenea 
activ în portofoliul nostru de produse Randler. „Pastele 
proaspete au un gust aparte, «făcut în casă», iar asta i-a 
convins pe mulți dintre clienții noștri să le cumpere și să 
rămână fideli”, subliniază Casandra Petraș. 

Hypermarketurile, principalul canal de vânzare 
pentru producătorii de paste făinoase

Potrivit Nielsen Retail Audit, în ceea ce privește evoluția 
vânzărilor de paste pe canale de vânzare, discounterii 
s-au bucurat de cea mai mare creștere în 2020 (+41% ca 
valoare, +27,8% ca volum), pe următoarele locuri situ-
ându-se hypermarketurile (+22,1% ca valoare, +13% ca 
volum) și supermarketurile (+21,6% ca valoare, +14,8% 
ca volum). Deși a înregistrat o evoluție modestă, de sub 
20% atât ca valoare cât și ca volum, comerțul tradițio-
nal deține în continuare cea mare cotă de piață, de 41% 
(valoare și volum).
Pentru Parmafood, distribuția vânzărilor în IKA arată că 
hypermarketul este câștigător detașat, cu o pondere 
a vânzărilor de peste 57%. Supermarketurile generea-
ză 26% din vânzări, în timp ce discounterii reprezintă 
9%, din totalul vânzărilor. Top cinci articole vândute 
sunt Penne Rigate, Penne Rigate Integrali, Spaghetto 
Quadratto, Tagliatelle și Fusilli, notează Elena Marin. „În 
continuare vom avea focus pe gama de paste integra-
le, paste care în 2020 au avut rezultate peste așteptări 
pentru noi”, adaugă ea.
Și pentru Randler situația este similară când vine 
vorba despre canale de vânzare, cea mai mare parte a 

Impactul COVID-19

În toată lumea, vânzările de paste au primit un 
impuls semnificativ pe fondul pandemiei de 
COVID-19, o tendință evidentă atât pe piețele 
occidentale (de exemplu, Marea Britanie), cât 
și în economiile emergente, cum ar fi India. 
Pastele uscate au fost printre produsele pe 
care consumatorii le-au cumpărat în exces – 
acest lucru datorându-se în principal faptului 
că oamenii considerau mesele pe bază de 
paste ca fiind accesibile, convenabile, ușor de 
gătit și versatile. În perioada de lockdown din 
primăvara anului 2020, 21% dintre consumato-
rii din Marea Britanie au afirmat că pregătesc 
feluri de mâncare exotice folosind paste mai 
regulat, deoarece au mai mult timp să expe-
rimenteze gătitul; un sfert din populația Marii 
Britanii a afirmat că a mâncat mai multe paste 
în timpul lockdown-ului.
Consumul de paste a crescut cu aproximativ 
40% în prima jumătate a anului 2020 pe piețe 
precum SUA, Canada, Irlanda și Australia, în 
timp ce în Marea Britanie, Olanda și Arabia 
Saudită s-a observat un salt de 30%. Din rândul 
altor țări care au înregistrat o creștere puter-
nică a consumului de paste în acest timp se 
numără: Franța, China și Coreea de Sud. Unele 
dintre cele mai performante categorii au inclus 
spaghetele (cu o creștere de aproape 31%), 
fusilli uscați (cu peste 28%), lasagna (cu peste 
22%) și alte forme de paste (cu 21,5%). Și vânză-
rile de paste uscate private label au crescut cu 
aproximativ 12%, până la 369 de milioane  
de lire sterline. 
O tendință pe care COVID-19 a accelerat-o 
pe piața britanică a fost trecerea la cumpă-
rarea pastelor direct de la producători, mai 
degrabă decât la comercianții cu amănuntul. 
Trendul „direct către consumator” devenise 
deja evident în anumite industrii încă dinain-
tea apariției pandemiei – un exemplu de pe 
piața alimentară este NatureBox, o companie 
din SUA care livrează gustări sănătoase direct 
consumatorilor. Livrarea de alimente, cum ar fi 
pastele, are implicații evidente pentru consu-
matorii care ar fi putut fi forțați de virus să se 
autoizoleze sau pentru cei dornici să mențină 
la minimum interacțiunile sociale.
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clienților ajungând în hyper și supermarketuri, acolo 
unde compania are o poziție bună la frigiderele alocate 
pastelor proaspete. „De asemenea, suntem prezenți și în 
magazinele de proximitate, respectiv traditional trade, 
unde avem o selecție a produselor de top cerere, dato-
rită spațiului mai mic disponibil momentan. Pentru noi, 
un canal de vânzare în creștere în ultimii ani îl reprezin-
tă segmentul HoReCa, în care pastele noastre proaspete 
sunt tot mai căutate și apreciate datorită gustului și ca-
lității premium. Categoria la raft a evoluat în ultimii ani 
prin dezvoltarea sortimentației și extinderea spațiului 
la raft – noi gusturi, ingrediente bio, dar și mărci private 
ale rețelelor de magazine etc”, notează Casandra Petraș.
În cazul Barilla, toate canalele au înregistrat evoluții 
pozitive ale vânzărilor, cu o evoluție mai accentuată la 
nivel de proximitate și discounteri.
În ultima perioadă - și mai ales în ultimul an – pentru 
producătorul Pambac, vânzarea de paste făinoase s-a 
mutat preponderent în comerțul modern. „Astfel, cca 
70% din volumele de paste făinoase se realizează în 
super/hypermarket-uri și discounteri și doar 30% în 
comerțul tradițional. Chiar și aici, ponderea cea mai 
mare este în rețelele locale de supermarket, maga-
zinele de proximitate pierzând din ce în ce mai mult 
teren. Fiind produse cu termen mare de valabilitate, se 
preferă de către consumatori achiziția de cantități mai 
mari care sunt depozitate și consumate pe parcursul 

unei luni sau chiar a unei perioade mai îndelungate”, 
subliniază Mirela Totu. 

Ce va urma în categoria de paste făinoase?

Producătorii susțin că pastele reprezintă o piață în creș-
tere, care va continua să înregistreze plusuri semnifica-
tive în anii ce vin. Cu toate acestea, evoluția pe termen 
scurt este condiționată de mulți factori. Spre exemplu, 
deși piața de paste făinoase a crescut accelerat anul 
trecut, pentru 2021 Pangram estimează o stagnare a 
segmentului. Similar, Mihaela Greluș, Director Marketing 
Maspex România crede că trendul de creștere se va 
menține și în perioada următoare, însă previzionează o 
stabilizare a pieței până la finalul anului.
Pe de altă parte, reprezentanții Herba Panzani estimea-
ză un trend crescător datorită versatilității pastelor, 
„ușor de preparat în doar câteva minute și în combinații 
cu diferite sosuri, care satisfac cele mai exigente gusturi 
ale consumatorilor”.
„Piața este dinamică și avem toate motivele să credem că 
se va menține atât trendul de creștere, cât și de seg-
mentare. Cu siguranță vor intra pe piață tot mai multe 
produse și branduri din import, ceea ce va constitui o 
adevărată provocare pentru producătorii autohtoni”, con-
cluzionează Mirela Totu, Marketing Manager Pambac. ç

Focus



Dacă dezinfectanții au reușit să urce rapid în topul celor 
mai căutate produse, la fel de bine s-au descurcat și 
produsele destinate curățării corporale, iar vedeta 
categoriei a fost săpunul, cu o creștere valorică de 44%. 
Datele Euromonitor arată că românii cheltuie în medie mai 
puțin de 10 euro anual pentru produse din gama 
„bath&shower”, dar suma este în creștere de la an la an. 
Pentru 2021, producătorii estimează un avans de peste 
10%, contextul pandemic și inovația relevantă fiind 
principalii piloni de creștere ai categoriei. De Simona Popa.

O categorie cu 
potențial de creștere 
double digit
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Î
n condițiile în care îngrijirea personală a devenit 
mult mai importantă pentru consumatorii români 
în 2020, produsele dedicate curățării corporale au 
avut un avans considerabil. Cu o valoare estimată 
de Euromonitor la peste 812 milioane de lei, piața 

produselor de baie și duș a marcat anul trecut o creștere 
de peste 22% raportat la 2019. Vedeta categoriei este 
însă săpunul, care a înregistrat o creștere de 44% în 
valoare și de 37,9% în volum, potrivit datelor furnizate de 
RetailZoom. Extinzând categoria la tot ce înseamnă îngri-
jirea corpului, „piața a fost marcată de două tendințe po-
larizate în 2020: pe de o parte grija pentru sănătate prin 
igienizare, iar pe de altă parte adoptarea momentelor de 
răsfăț acasă (SPA-at-home). Al doilea trend menționat 
este evidențiat de creșterea spumei de baie, a creme-
lor și loțiunilor pentru corp”, explică Gabriela Cârstoiu, 
Business Insights Manager RetailZoom. Potrivit analizei, 
primii cinci producători din cadrul categoriilor analizate 
contribuie mult mai mult în vânzări valorice (72,9%) decât 
în număr produse (38,5% - SKU-uri active din total cate-
gorie). În ambele situații însă, aceștia au pierdut în 2020 
aproape un punct procentual față de 2019. 

Impactul pandemiei asupra cererii

Cum spălatul mâinilor s-a dovedit a fi cea mai eficientă 
și simplă măsură de a reduce riscul infectării cu SARS-
CoV-2, s-a intensificat un obicei de consum, fapt reflectat 
și în creșterea accelerată a pieței de săpun. „2020 a fost 
un an imprevizibil din punctul de vedere al evoluției 
vânzărilor în contextul pandemiei. S-au observat câteva 
aspecte importante: pe de o parte, cererea pentru săpun 
a dublat valoarea pieței în perioada martie-aprilie, rămâ-
nând la un nivel ridicat până la finalul anului, pe de altă 
parte, piața de geluri de duș a avut o evoluție oscilantă, 
generată și de noul stil de viață adoptat de cea mai mare 
parte a populației, stil de viață ce a presupus reducerea 

interacțiunilor sociale și concentrarea activităților în 
cadrul propriei locuințe”, spune Monica Tamaș, Marketing 
Lead Beauty & Personal Care, Unilever South Central 
Europe. „Pandemia a declanșat o cerere fără precedent 
atât de produse antibacteriene, cât și de săpunuri în 
general. Cererea a crescut peste noapte în toate cana-
lele de vânzare și rămâne în continuare mai mare decât 
în 2019. Statisticile au arătat că mai mult de 78% dintre 
oameni au început să se spele pe mâini de mai mult 
de șase ori pe zi. Alți 20% au mers chiar mai departe, 
spălându-și mâinile de peste 16 ori pe zi”, adaugă Andra 
Bâlsan, Brand Manager Teo, Ficosota. În plus, în cazul lor, 
în cursul anului 2020, vânzările din categoria săpunuri 
au fost puternic influențate de pandemie, generând o 
creștere importantă a categoriei cu 35% față de 2019, 
determinată în principal de segmentul săpunului lichid 
care a înregistrat o creștere a vânzărilor de peste 50%.
„Loredana Ionel, Marketing Manager România și Bulgaria 
Beiersdorf susține faptul că produsele pentru curățarea 
pielii au fost folosite complementar cu cele pentru dezin-
fectat/igienizat, consumatorii asigurându-se că au mereu 
disponibile cantități suficiente în gospodărie. ”Am asistat 
în anumite perioade ale anului la un comportament de 
stock-up, care s-a manifestat prin cumpărarea unui nu-
măr mai mare de produse decât necesitatea imediată sau 
prin orientarea către ambalaje big size”, explică manage-
rul. „Consumatorii au înțeles importanța unei igiene spo-
rite”, susține și Tudor David, Director Marketing Farmec, 
iar acest lucru s-a resimțit în vânzările companiei pe tot 
segmentul de îngrijire corporală, nu doar la cele pentru 
curățare. „În categoria produselor de îngrijire corporală 
din portofoliul Farmec și Gerovital, am avut o creștere a 
vânzărilor în 2020 de 37,5% față de 2019, vânzările depila-
toarelor au crescut cu 2,4%. În schimb, deodorantele au 
scăzut cu 20,3%. Săpunurile, cremele de mâini, produsele 
depilatoare și pentru corp au fost cele mai bine vândute 
din această categorie”, completează acesta.

Produse de curățare
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Și pentru AC Marca impactul pandemiei asupra acestei 
categorii de produse a fost unul pozitiv. „Promovarea 
media intensă, cu focus pe îngrijire personală (igienă, 
dezinfectare șamd.) a dus la creșterea consumului. Apoi, 
categoria a permis adaptarea rapidă a vânzărilor în con-
textul pandemic: creștere accelerată pentru canalul de 
proximitate, dar și pentru cel online”, explică Alexandru 
Emciuc, Trade Marketing Manager. 
Bianca-Andreea Săvulescu, Junior Brand Manager Henkel 
Beauty Care, spune că și piața gelurilor de duș a înre-
gistrat creștere pe parcursul anului trecut, lucru vizibil 
de altfel și în datele RetailZoom care arată un avans 
de 8,7% în valoare și de 9,2% în volum. „Am observat în 
luna martie o creștere cu un impact vizibil pe piață, ca 
urmare a interesului crescut al consumatorilor față de 
produsele de igienă. Pe lângă o creștere a vânzărilor, 
odată cu debutul pandemiei a crescut și cererea față de 
formatele mari de consum, produse de peste 500 ml sau 
duo pack-uri. O urmare firească a faptului că oamenii 
au evitat să mai iasă la cumpărături atât de des precum 
o făceau înainte de pandemie, dar și a consumului mai 
mare de astfel de produse”, spune reprezentanta Henkel 
Beauty Care. 
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Trendul crescător înregistrat în luna martie s-a re-
simțit și pentru Just Master Activities, companie care 
comercializează între altele și brandurile On-Line, Le 
Petit Olivier, Clineo. „Deși în ultimii cinci ani vorbim de 
o creștere semnificativă a pieței produselor cosmetice, 
pentru 2020 cred că ne putem raporta mai degrabă la 
o fluctuație vizibilă în contextul pandemiei. Începând 
cu luna martie am început să avem un trend crescă-
tor, foarte rapid, dar care s-a stabilizat câteva luni mai 
târziu. Pandemia a fost un context favorabil pentru 
produsele de îngrijire (cele mai mari cereri fiind înregis-
trate pentru produsele antibacteriene, șervețele umede, 
săpun lichid, geluri de duș), dar și pentru produsele de 
curățenia casei”, spune Florentina Drăgulin, Purchasing 
Manager Just Master Activities.
Sarantis România, distribuitorul Elmiplant, Tesori d'Ori ente, 
Johnson Baby, La Petit Marseillais, a înregistrat o crește-
re a vânzărilor cu 13% în 2020 față de 2019 pe categoriile 
de gel de duș și săpunuri. „Pandemia a avut un impact 
pozitiv în ceea ce privește cererea din România, mai ales 
în categoria de săpunuri. Sarantis România a înregistrat 
o creștere de vânzare de 48% în 2020 vs 2019 pe această 
categorie. Creșterea frecvenței de folosire a săpunului 
a fost evidentă, igiena mâinilor a devenit o prioritate 
pentru toată populația”, declară Adriana Ilioiu Marketing 
Manager Cosmetics, Fragrance & Household Products 
Categories Sarantis România.

Dinamica prețurilor și evoluția categoriei în retail

Chiar dacă la o analiză generală pare că prețurile s-au 
menținut la un nivel constant anul trecut versus 2019, 
datele RetailZoom indică și creșteri de prețuri la cate-
goriile aflate pe trend de creștere în vânzări. Concret, 
este vorba despre șervețele umede, săpun și spumă de 
baie. „La jumătate dintre categorii, creșterea prețurilor/
produs este mai mare decât cea pentru unitate (lt/kg), 
fapt ce este explicat de creșterea vânzărilor de ambalaje 
mari, dar și de creșterea sortimentației de produse main-
stream & premium”, explică Gabriela Cârstoiu. Cât despre 
evoluția mărcilor private, acestea au crescut în cotă de 
piață în 2020 pentru departamentul produselor de îngri-
jire corp, mai puțin în cele trei categorii ce înregistrează 
cel mai mare salt în vânzări: șervețele umede, săpun 
și spumă de baie. „Pentru aceste categorii, vânzările în 
valoare absolută au crescut și pentru săpun, și pentru 
șervețele. Doar spuma de baie a pierdut vânzări în marcă 
privată”, adaugă reprezentanta RetailZoom. 
Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs 
Kaufland România, spune că modificările în comporta-
mentul de consum sunt evidente și a existat o evoluție po-
zitivă a vânzărilor în zona produselor de curățare și igienă 
personală. „Pe categorie, cele mai căutate produse au fost 
și sunt săpunurile, gelurile dezinfectante pentru mâini, 
precum și măștile de protecție. A fost nevoie de o reașe-
zare a categoriei, în contextul dezvoltării accelerate a ca-
tegoriei de săpun, coroborat cu extinderea sortimentației 
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Top 5 mărci*

Spumă de baie 

Malizia

Șervețele umede

Doctor Wipe's 
Milmil Expert wipes
Mitia Hygienum
Naturalis Touch
Tesori D'Oriente Wet Hankies

Gel de duș

Dove

Săpun de toaletă

Dove
Elmiplant Elmiplant
Nivea Palmolive
Palmolive Protex
Tesori D'Oriente Teo

Retaileri monitorizați: Carrefour, cora, dm, Inmedio,  
Mega Image, Metro, Penny, Profi, Shop&Go, Xpress

Sursa:

Produse pentru îngrijrea corpului ,  
evoluție 2020 Versus 2019

Valoare Volum
Deodorante -4,0% -2,6%
Săpun de toaletă 44,0% 37,9%
Gel de duș 8,7% 9,2%
Produse pentru îngrijirea corpului 9,2% 9,2%
Șervețele umede 160,9% 98,1%
Produse depilatoare & pre depilatoare 10,3% 5,7%
Parfumuri -8,7% -10,5%
Produse pentru bărbierit -2,9% -4,5%
Produse pentru protecție solară -23,6% -22,9%
Spumă de baie 15,9% 1,7%
Produse după epilat - femei 4,7% 2,2%

* în ordine alfabetică
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de geluri dezinfectante pentru mâini. La raft am diver-
sificat sortimentația atât pe săpunurile solide și lichide, 
cât și pe zona de creme de mâini, unde, de asemenea, se 
observă o creștere a consumului, ca efect al spălării mai 
frecvente a mâinilor, cât și al utilizării dezinfectanților de 
mâini”, spune Valer Hancaș. La nivelul preferințelor con-
sumatorilor, se observă o migrare către variante lichide, 
precum săpunul lichid și gelurile de duș, în detrimentul 
săpunului solid, dar și o apetență pentru ambalaje sau 
gramaje mari acolo unde a fost posibil. „O tendință care a 
rămas neschimbată în comportamentul consumatorului 
este atenția către raportul calitate/preț, aspect care în 
continuare cântărește cel mai mult în alegerea de la raft. 
Pentru Kaufland, categoria de marcă proprie a avut, de 
asemenea, o evoluție pozitivă, pe categoria de cleaning, ca 
urmare a faptului că oferă un raport foarte bun calitate/
preț”, declară Valer Hancaș. Marca proprie Kaufland e 
reprezentată de produsele Bevola – o linie de produse de 
igienă și îngrijire personală completă, cu produse univer-
sale, dar și pentru femei, bărbați, copii, bebeluși și chiar și 
pentru adolescenți. Linia cuprinde peste 80 de produse.  

Online-ul și proximitatea, evoluții  
neașteptate în 2020

Cât despre performanța categoriei la nivel de canale de 
vânzare, cererea venită din online a depășit cu mult esti-
mările producătorilor, dar situația este valabilă și pentru 
proximitate. Drept dovadă, dacă pentru Farmec vânzările 
online au înregistrat o creștere de 80%, Baiersdorf a 
resimțit o ascensiune a comerțului de proximitate de tip 
mini-market și discounter. „Specific pentru categoria gel 
de duș, observăm o creștere aproape de două ori mai 
accentuată a categoriei în retailul de tip discount, com-
parativ cu cel de tip supermarket/hypermarket”, spun 
reprezentanții companiei care deține brandul Nivea. 
„Majoritatea jucătorilor de pe piața săpunului au be-
neficiat de cererea crescută și au raportat o creștere a 
vânzărilor de două cifre. Canalul OT și segmentul lichid 
au alimentat creșterea vânzărilor categoriei, iar mărci 
precum Protex, Teo, Dove au profitat cel mai mult de 
tendința ascendentă”, sunt de părere reprezentanții 
Ficosota, care comercializează brandul Teo.
În cazul Just Master Activities, s-a observat clar o creș-
tere foarte mare, „poate chiar neașteptată a comenzilor 
prin platformele online. Prin acest sistem a crescut și 
valoarea coșului de cumpărături. Însă trebuie să men-
ționăm și faptul că în contextul pandemiei, preferințele 
consumatorilor s-au îndreptat mai ales către magazinele 
de proximitate, care oferă posibilitatea cumpărăturilor 
rapide”, spune Florentina Drăgulin. 
În zonele unde e-commerce-ul nu și-a făcut loc în timp 
util, IKA a deservit cel mai bine populația, susțin repre-
zentanții Sarantis România, care susțin că avansul înre-
gistrat anul trecut s-a datorat acestui canal de vânzare. 
„Creșterea manifestată în categoria de produse dedicate 
îngrijirii personale a fost resimțită în toate canalele de 
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retail. Totuși, canalele care s-au remarcat în anul 2020 
prin evoluții pozitive au fost cel de proximitate și cel 
de tip discount, acestea răspunzând nevoilor curente 
ale consumatorilor. O evoluție pozitivă accelerată s-a 
înregistrat și în online, mai ales în prima parte a anului, 
când s-a observat tendința cumpărătorilor de a evita ex-
punerea și prezența în magazine, alegând drept urmare 
avantajele livrării cumpărăturilor acasă”, completează 
Monica Tamaș, Unilever South Central Europe.

Importanța promoțiilor în categorie

Ofertele speciale și promoțiile joacă un rol impor-
tant în procesul de achiziționare al unui produs, cred 
reprezentanții Farmec, care subliniază că au observat o 
preferință a consumatorilor spre produselor de calitate, 
eficiente și cu rezultate sporite, chiar dacă nu fac parte 
din campanii promoționale. „În strategia noastră de 
marketing și vânzări ținem cont de reducerile cheltuieli-
lor în familie în această perioadă și demarăm campanii 
periodice de fidelizare a clienților noștri, prin oferirea 
de discounturi speciale, promoții și reduceri la anumite 
game de produse. Consumatorii au fost mult mai atenți 
la aspectele financiare, așadar s-au orientat către dis-
counturi sau alte beneficii directe”, adaugă directorul de 
marketing al companiei Farmec. 
Pentru AC Marca, îmbinarea investițiilor în campanii me-
dia cu cele promoționale din magazine au generat cele 
mai bune rezultate. „Cum prețul este unul din factorii 
decisivi în această categorie, campaniile promoționale 
au un rol important în influențarea deciziei de cumpăra-
re”, spune Alexandru Emciuc. 
Pentru categoriile de curățare a pielii, campaniile 
promoționale sunt o ocazie bună de recumpărare, deci 
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Retaileri monitorizați: Carrefour, cora, dm, Inmedio,  
Mega Image, Metro, Penny, Profi, Shop&Go, Xpress

Sursa:

Săpun
Segmentare 
după formă

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

Săpun Solid 40,9% 28,6% 23,9% 22,2%
Cremă 14,3% 18,5% 44,5% 42,5%
Spumă 1,1% 0,9% -1,5% 2,9%
Gel 0,6% 0,8% 67,3% 53,8%
Lichid 43,2% 51,2% 72,0% 47,4%

Gel de duș
Segmentare 
după destinație

Cotă de piață 2020 Dinamică 2020 vs 2019
Valoare Volum Valoare Volum

Copii 2,0% 1,3% -1,4% -7,1%
Universal 73,9% 78,0% 11,5% 12,7%
Bărbați 23,8% 20,5% 1,9% -0,7%
Femei 0,3% 0,2% -12,2% -37,0%

Șervețele umede
Segmentare 
după destinație

Cotă de piață 2020 Dinamică 2020 vs 2019
Valoare Volum Valoare Volum

Corp 70,5% 74,5% 123,8% 72,6%
Mâini 28,8% 25,3% 339,1% 251,5%
Altele 0,7% 0,2% 165,7% 65,1%
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funcționează foarte bine cu mecanismele potrivite, 
spun reprezentanții Beiersdorf. „Anul 2020 a adus însă 
o provocare nouă în această direcție: mai puține ocazii 
de cumpărare, cumpărători care petrec mai puțin timp 
în magazin și care vin de multe ori cu lista făcută de 
acasă. Prin urmare, promoția in-store n-a mai putut 
funcționa singură, ci a avut nevoie de suport în afara 
magazinului, de cele mai multe ori în lumea digitală”, 
explică Loredana Ionel. Cât despre tipul de promoție 
care funcționează cel mai bine în cazul Beiersdorf, pe 
listă intră mecanismele clasice de tipul price-off, dar 
și asocierea relevantă dintre produse complementare 
pentru îngrijire personală. „Cred că foarte important în 
contextul actual este ce fel de vizibilitate există pentru 
mecanismul promoțional, fie în magazin, fie în afara lui”, 
adaugă Loredana Ionel.
Și în cazul Henkel, consumatorul este influențat de 
prețurile promoționale și de campaniile care pot aduce 
anumite premii. „Încercăm să păstrăm un mix în care să 
avem atât campanii cu discount valoric, cât și campanii 
cu premii prin tragere la sorți”, explică Bianca-Andreea 
Săvulescu, Junior Brand Manager Henkel Beauty Care.
Beneficiul imediat, adică reducerea de preț, a fost 
anul trecut cea mai apreciată promoție și în privința 
brandurilor din portofoliul Sarantis și Unilever. Monica 
Tamaș spune că, „deși promoțiile au avut pe termen 
scurt impact asupra rezultatelor categoriei de îngrijire 
personală, putem spune că anul trecut oamenii s-au 
orientat către mărcile care le erau familiare, în care 
aveau încredere, cu care au rezonat de-a lungul timpului 
atât din punctul de vedere al beneficiilor produselor, cât 
și din perspectiva misiunilor sociale pe care le susțin.” 
Cât despre tipul de promoție cu cele mai bune rezultate 
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pentru companie, cele care adresează nevoilor individu-
ale ale consumatorilor au urmat un trend ascendent pe 
parcursul anului trecut. „Acestea includ promoțiile dedi-
cate prin carduri de loializare, promoțiile de tip discount 
pentru o întreagă gamă de produse sau cele care asigu-
ră transportul produselor parțial sau gratuit. În același 
timp, având în vedere sensibilitatea consumatorilor 
când vine vorba de prețuri, plus-valoarea obținută prin 
achiziția unui anumit produs rămâne principalul motiv 
de cumpărare. Astfel, cumpărătorii tind să fie mai atenți 
la raportul calitate-preț, căruia i se adaugă și benefici-
ile suplimentare pe care le primesc prin achiziția unui 
anumit produs”, completează reprezentanta Unilever. 
Și, spune aceasta, un trend vizibil de câțiva ani și care 
continuă și în prezent este dat de dorința consumatori-
lor de a contribui la împlinirea unor misiuni sociale prin 
intermediul mărcilor și produselor pe care le cumpără. 
Așadar, oamenii își doresc să contribuie și să se implice 
activ în cauze sociale.

Noutățile anului 2020

Deși inițial, în anumite cazuri, contextul pandemic a dus 
la amânarea unor planuri, a doua jumătate a anului a 
corectat amânările. Este cazul Farmec care a început 
2020 cu planuri de dezvoltare de noi game și moderni-
zări de produse, dar contextul pandemiei i-a făcut să 
regândească planurile stabilite. „După lansarea bioci-
delor și odată cu începutul verii și adaptarea la noua 
normalitate, ne-am reluat planurile atât pe segmentul 
skin care, cât și pe segmentul de îngrijire personală, 
unde am lansat două noi geluri de duș: Sunrise Energy 
& Shine și Sunset Delicate & Relaxing, în variante de 250 
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Dinamica prețurilor și evoluția numărului de produse % vs 2019

-0,8%
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Prețurile se mențin, cu o tendință ușoară de scădere (0,8% 
vs 2019), dar sunt remarcate și creșteri de prețuri la 
categoriile care sunt în focus (trend de creștere în vânzări): 
șervețele umede, săpun și spumă de baie. La jumătate dintre 
categorii creșterea prețurilor/produs este mai mare decât 
cea pentru unitate (lt/kg), fapt ce este explicat de creșterea 
vânzărilor de ambalaje mari, dar și de creșterea sortimentației
de produse mainstream & premium.
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și 400 ml, dar și un nou săpun antibacterian cu glicerină 
în gama Farmec”, spun reprezentanții companiei.
Pentru Beiersdorf, 2020 a fost un an care avea în calen-
dar lansarea unor produse premium pentru că piața se 
dezvoltă în această direcție, urmărind nevoia consuma-
torului către diversitate: de ingrediente, de formule, de 
experiențe senzoriale diferite. „Am avut de ales între a 
ne asuma investiția sau a amâna calendarul de inovație, 
în așteptarea unui climat economic mai sigur. Am decis 
să mergem înainte și nu ne-a părut rău. Avem astfel în 
portofoliul de gel de duș o franciză nouă– Nivea Fresh 
Blends, un concept de produs care se adresează unui 
target mai premium”, explică reprezentanții Beiersdorf. 
Potrivit lor, rezultatele pentru această inovație le-au 
depășit așteptările, dovedind că există un apetit pentru 
lucruri noi și diferite chiar și în contextul în care consu-
matorii au fost mai atenți la cheltuielile făcute. 
Henkel a continuat să aducă pe piață produse care să 
răspundă nevoii consumatorului privind îngrijirea pielii, 
dar, în același timp, să aibă grijă și de mediul înconju-
rător. Angajamentul companiei privind sustenabilita-
tea rămâne primordial pentru că, spun reprezentanții 
Henkel, își doresc să ofere consumatorilor produse 
care au la bază ingrediente derivate din ingrediente 
naturale, într-un procent cât mai aproape de 100%, și în 
ambalaje din materiale reciclate. 
2020 va rămâne în memoria tuturor ca fiind „anul pan-
demiei”, iar pentru industria de profil ca anul în care 
planurile s-au schimbat peste noapte. Sarantis România 
susține că anul trecut a crescut rapid atât nevoia de a 
folosi produse antibacteriene (săpunuri/geluri antibac-
teriene), cât și nevoia de a le dezvolta rapid. Iar această 
strategie a fost valabilă și pentru Ficosota. „Segmentul 
antibacterian a înregistrat o mulțime de lansări de 
produse noi începând din martie 2020, pentru a acoperi 
cererea pieței. În ciuda perioadei de criză, Teo a reușit 
să reacționeze rapid la nevoile pieței și a dezvoltat 
gama de gel de mâini cu proprietăți antibacteriene în 

doar 3 luni”, spune Andra Bâlsan.
În acest context a bifat o lansare și Unilever. „Anul 
trecut a fost în mod clar un an dedicat igienei, ținând 
cont de faptul că până la apariția vaccinurilor principa-
lele arme împotriva Covid-19 au fost masca și spălatul/
dezinfectatul mâinilor. În acest sens, cele mai căuta-
te produse din portofoliul nostru au fost săpunurile. 
Urmărind constant nevoile pieței, am lansat în 2020 
o formulă unică pentru săpunurile lichide Dove Care 
& Protect, care conține ingredient antibacterian și ¼ 
cremă hidratantă. Acestea au devenit rapid unele dintre 
cele mai căutate produse din portofoliul nostru”, decla-
ră Monica Tamaș. La finalul anului, compania a lansat 
și primele produse Lifebuoy, unul dintre brandurile cu 
tradiție pentru Unilever, prezent în peste 60 de țări, 
unul dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri din 
portofoliul global Unilever. 

Noi comportamente de consum

Raportat la comportamentul de cumpărare și la criteriile 
de alegere, dintre necesitate, calitate sau preț, de cele 
mai multe ori prețul cântărește cel mai mult. Și, dacă în 
primă instanță, necesitatea a fost primordială, mai ales în 
lunile martie-mai, când cererea a explodat pentru anumite 
categorii de produse cum este săpunul, a contat extrem de 
mult disponibilitatea la raft. Prețul a fost și el important, 
având în vedere incertitudinea privind evoluția economică 
a țării. Consumatorii au preferat branduri consacrate, în 
care au încredere, și s-au îndreptat cu preponderență către 
formate de dimensiuni mari, ce oferă un avantaj financiar. 
„Din păcate, cred că a fost o perioadă în care prețul a cân-
tărit mai mult decât calitatea produselor (având în vedere 
și oferta foarte generoasă de la rafturi). Dar, pe măsură 
ce oamenii au avut mai mult acces la informații corecte, 
calitatea a început să cântărească mai mult”, este de părere 
Florentina Drăgulin, Just Master Activities.
Chiar dacă acum consumatorii sunt mai informați și vor 
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Evoluția cotei de piață în valoare, mărci private 2020 vs 2019
Mărcile private cresc în cotă de piață în 2020 pentru departamentul produselor 
de îngrijire corp, mai puțin în cele 3 categorii ce înregistrează cel mai mare salt 
în vânzări: șervețele umede, săpun și spumă de baie. Pentru aceste categorii 

însă vânzările în valoare absolută au crescut și pentru săpun, și pentru 
servețele. Doar spuma de baie a pierdut vânzări în marcă privată. 
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căuta produse din game superioare, raportul corect 
calitate-preț își păstrează în continuare importanța. 
„Comportamentul de consum s-a mutat mai mult dinspre 
emoțional pe rațional. De asemenea, datorită contextului 
pandemiei, nevoile consumatorilor s-au schimbat, focusul 
fiind pe produsele de îngrijire personală (săpun, gel de 
duș, ș.a.), de curățenie a casei și pe produselor igienizante. 
Mai exact, produsele de mare necesitate”, declară repre-
zentanții Farmec. În plus, între preferințele românilor s-au 
regăsit tot mai des produsele fabricale în România, din 
dorința de a susține producția la nivel național și datorită 
raportului calitate-preț competitiv. 
„Comportamentul consumatorului a trecut prin câteva 
etape majore. În primul rând - începutul pandemiei, când 
consumatorii cumpărau mai mult în funcție de portofo-
liul magazinelor și se aprovizionau din cauza fricii că în 
curând nu va exista disponibilitatea săpunului. În al doilea 
rând - consumatorii au început să caute mai mult produse 
cu proprietăți antibacteriene. În al treilea rând - revenirea 
la rutina normală de cumpărături, dar totuși un nivel ridi-
cat de consum de săpun”, adaugă Andra Bâlsan, Ficosota.
„Produsele din această categorie se află clar pe lista 
coșului de cumpărături, însă decizia de cumpărare este 

Analiză

puternic influențată în fața raftului. Calitatea și prețul au 
devenit astfel criteriile principale pentru opțiunea consu-
matorilor, beneficiile adiționale jucând un rol important în 
această etapă”, crede reprezentantul AC Marca, companie 
care comercializează gelul de duș Lactovit și săpunul lichid 
Sanytol. Alexandru Emciuc spune spune că „o creștere 
semnificativă din această categoria este adusă de pro-
dusele cu ingrediente naturale (de ex. uleiuri esențiale). 
Atenția consumatorului se îndreaptă acum și către lista 
de ingrediente a produselor din această categorie, aceștia 
preferând produse fără parabeni, conservanți, SLS etc..”
„Deși ne referim la produse pentru curățare în general, 
atunci când analizăm consumatorii din cele două ca-
tegorii - gel de duș și săpunuri - sunt câteva diferențe. 
În ceea ce privește categoria de gel de duș, consuma-
torii s-au îndreptat spre arome exotice care să ofere o 
experiență de SPA chiar la ei acasă. În ceea ce privește 
categoria de săpunuri, din cauza creșterii frecvenței 
în utilizarea acestora, consumatorii au căutat efici-
ență/curățare plus hidratare”, declară Adriana Ilioiu, 
Sarantis România. 
Raportat la comportamentul de consum și la criteriile 
de alegere, există un mix între necesitate, calitate și 

Principalii jucători 2020 vs. 2019
Contribuție din total

Top 5 producători sunt listați în ordine alfabetică
Producătorii marcați cu roșu întră în top 5 în volum, deși nu sunt în top valoare

38,5%

% Număr produse

Top 5 Restul

37,7%

2019

2020

Top 5 Producători Valoare Volum
Produse după epilat - femei Cosmetic Plant Treda Hizli
Produse după epilat - femei Farmec Farmec
Produse după epilat - femei Kopas Kopas
Produse după epilat - femei Sarantis Sarantis
Produse după epilat - femei Treda Hizli Cosmetic Plant
Spumă de baie Conter Mirato
Spumă de baie Mirato Conter
Spumă de baie So Di Co SchmeesKosmetik
Spumă de baie Tomil Union Cosmetic
Spumă de baie Union Cosmetic Tomil
Produse pentru îngrijirea corpului Beiersdorf Beiersdorf
Produse pentru îngrijirea corpului Farmec Farmec
Produse pentru îngrijirea corpului Johnson&Johnson Johnson&Johnson
Produse pentru îngrijirea corpului Sarantis Sarantis
Produse pentru îngrijirea corpului Unilever Unilever
Șervețele umede Europack Media Wonder Foods
Șervețele umede Grande Gloria Production Europack Media
Șervețele umede Green Ideas Group mtc Green Ideas Group mtc
Șervețele umede Mega Disposables Mega Disposables
Șervețele umede Sarah Farm Sarah Farm
Deodorante Beiersdorf Beiersdorf
Deodorante Colgate Palmolive Colgate Palmolive
Deodorante P&G Coty
Deodorante Sarantis Sarantis
Deodorante Unilever Unilever
Produse depilatoare & pre depilatoare Farmec Farmec
Produse depilatoare & pre  depilatoare Globus Globus
Produse depilatoare & pre depilatoare Karaver Union Cosmetics
Produse depilatoare & pre depilatoare Reckitt Benckiser Sarantis
Produse depilatoare & pre depilatoare Sarantis Reckitt Benckiser
Parfumuri Conter Coty
Parfumuri Coty La Rive
Parfumuri La Rive Conter
Parfumuri Mavive Dramers
Parfumuri Sarantis Sarantis
Produsele pentru bărbierit Beiersdorf Beiersdorf
Produsele pentru bărbierit Colgate Palmolive Colgate Palmolive
Produsele pentru bărbierit Conter Mirato
Produsele pentru bărbierit Mirato Bradoline
Produsele pentru bărbierit P&G P&G
Gel de duș Beiersdorf Beiersdorf
Gel de duș Colgate Palmolive Colgate Palmolive
Gel de duș Henkel Henkel
Gel de duș Sarantis Sarantis
Gel de duș Unilever Unilever
Săpun de toaletă Colgate palmolive Colgate Palmolive
Săpun de toaletă Ficosota Italchimica
Săpun de toaletă Italchimica Sarantis
Săpun de toaletă Sarantis Ficosota
Săpun de toaletă Unilever Unilever

Primii 5 producători din cadrul 
categoriilor analizate 

contribuie mult mai mult în 
vânzări valorice decât în număr 

produse. 
În ambele situații însă aceștia 

pierd aproape 1pp vs. 2019.

% Valoare

Top 5 Restul

2019

2020

72
,9%

73
,8%

Sursa:
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preț, dar mixul este influențat și de importanța catego-
riei în coșul de cumpărături, este de părere Loredana 
Ionel (Beiersdorf), 
„În general, când vine vorba de produse pentru curăța-
rea pielii (gel de duș, săpun), consumatorii sunt dispuși 
să experimenteze destul de mult, pentru că produsul 
are o viață scurtă în casele lor - frecvența de cumpărare 
este de cel puțin o dată pe lună. Prin comparație, alte 
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii (creme pentru 
corp, produse pentru îngrijirea tenului) au o frecvență 
de cumpărare mult redusă (2-3 ori pe an), iar investiția 
este privită cu un ochi mai critic”, completează aceasta. 
Iar în 2020, au observat că mulți consumatori s-au în-
dreptat către produse a căror calitate era deja dovedită, 
cu alte cuvinte au făcut mai multe alegeri sigure. „O altă 
manifestare puternică în 2020 a fost orientarea către 
ambalajele mari, ca dublu mecanism: stocare și preț bun 
per cantitate”, adaugă reprezentanta Beiersdorf.
Un alt trend este cel orientat către produse ce oferă ex-
periențe senzoriale consumatorului: formule cremoase 
care hidratează pielea în timpul dușului, formule cu par-
fumuri florale și fructate pentru momente de răsfăț. Un 
nou element în criteriile de cumpărare este orientarea 
din ce în ce mai puternică către produse care au grijă 
și de planetă: formule curate, fără microplastic, amba-
laje reciclate și reciclabile. „Consumatorul din România 
este din ce în ce mai informat și atent la ingredientele 
produselor pe care le cumpără. În acest sens, se ob-
servă creșterea apetitului pentru produse sustenabile, 
precum și o ușoară creștere a cererii pentru brandurile 
poziționate premium în mass market”, adaugă și Bianca-
Andreea Săvulescu, Henkel Beauty Care. Asta pentru 
că, spune aceasta, piața gelurilor de duș este destul de 
fragmentată, dominată de segmentul mainstream. Cu 
toate acestea, și în România a început să apară, urmând 
trendul din Europa de Vest, cererea pentru categorii 
nișate, produse pozitionate premium în mass market. 
„De-a lungul anilor am observat o tendință de pre-
miumizare. Consumatorii s-au îndreptat cu precădere 
către produse ce le satisfac nevoile la un nivel superior. 
În contextul pandemiei, românii au preferat produse 
dezinfectante, care îndepărtează virusuri și bacterii. De 
asemenea, favorizate au fost și formatele „on-the-go”, 
portabile. În plus, având în vedere că multe dintre ritua-
lurile de înfrumusețare au fost realizate în confortul lo-
cuinței proprii (saloanele fiind închise o perioadă), este 
foarte probabil ca acest obicei să rămână, iar produsele 
pentru «răsfăț la tine acasă» să se bucure în continuare 
de succes”, spun reprezentanții Unilever.

Ce aduce 2021 în categorie?

Principalii jucători din piață susțin la unison că există 
loc de creștere pentru categorie, o dată pentru că 
România este sub media europeană privind consumul 
de produse dedicate curățării corpului, cât și pen-
tru că obiceiurile de consum sunt altele în contextul 

pandemiei. Bianca-Andreea Săvulescu, Henkel Beauty 
Care, susține că, în acest moment, „consumul de gel 
de duș în România este încă sub media europeană, 
deci spațiu de creștere există. Pe lângă produsele 
mainstream, apreciem că dezvoltarea acestei piețe 
va fi generată și de categoriile mai nișate, axate pe 
sustenabilitate atât în ambalaje, cât și în formule. O 
altă zonă ce poate genera creștere va fi aceea a noilor 
formate de produse, prin care să reducem cantitatea 
de plastic folosit.”
Alexandru Emciuc, AC Marca, adaugă că există poten-
țial de creștere cât timp se urmărește trendul pieței 
și „dacă brandurile vor veni în întâmpinarea nevoilor 
consumatorilor. Cât despre perspectivele pentru acest 
an în materie de evoluție a pieței, canalul online a avut 
o creștere spectaculoasă în 2020 și credem că acesta își 
va continua ascensiunea și în 2021”, spune acesta.
În cazul Farmec, reprezentanții companiei se așteaptă 
ca segmentul de produse de îngrijire personală să își 
continue trendul ascendent și în acest an, la bază fiind 
tot schimbările provocate de pandemie. „Consumatorii 
sunt mai preocupați de igiena personală, iar nivelul 
de educație a crescut”, spune Tudor David, Director 
Marketing Farmec. 
„Ne așteptăm ca și 2021 să fie un an în care aceste 
categorii să crească împinse de contextul pandemic, dar 
în același timp și de inovația relevantă pe care o punem 
la raft, în condițiile în care diversitatea în sortimentație 
rămâne o nevoie esențială a cumpărătorului, în special 
în categoria gelului de duș. Este de așteptat o dinamică 
similară cu cea din 2020, adică o piață în creștere cu o 
cifră de doi digiți, susținută în special de formatele mari 
de ambalaj”, este de părere Loredana Ionel, Beiersdorf.
Un rol important în ecuația de creștere îl vor avea și 
campaniile promoționale, campaniile TV, cele de comu-
nicare online, impactul în decizia finală de cumpărare 
fiind major. „Nu cred că se vor înregistra creșteri spec-
taculoase pe o anumită categorie de produse. Poate în 
sezonul estival produsele specifice să beneficieze de 
vânzări mari, având în vedere că anul 2020 a fost plin de 
restricții în ceea ce privește deplasările”, adaugă repre-
zentanta Just Master Activities.
Din punctul de vedere al producătorului Dove, „cu 
siguranță categoria produselor de îngrijire personală 
va continua să crească în următoarea perioadă, cu atât 
mai mult cu cât se preconizează că lucrurile vor reve-
ni ușor, ușor la normal începând cu a doua jumătate 
a anului 2021. Estimăm că pentru categoria de săpun, 
nivelul consumului va rămâne ridicat, peste cel înre-
gistrat în 2019. De asemenea, estimăm niveluri de piață 
în creștere față de anul trecut și pentru gelurile de duș 
și deodorante.” Cu optimism despre 2021 vorbește și 
reprezentanta Sarantis. „Educarea spre igienă din ultima 
perioadă, creșterea frecvenței de folosire a anumitor 
categorii de produse, cu siguranță va crește și piața 
acestora. Estimăm o creștere totală a acestora pentru 
anul 2021 de 10 - 15%”, concluzionează Adriana Ilioiu. ç

Produse de curățare
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Industria de retail în era 
„noii normalități”

Industria de retail a trecut printr-o schimbare majoră anul trecut, însă majoritatea 
retailerilor au depășit cu bine provocările pandemiei, asumându-și riscuri și 
reinventându-se. Din necesitatea de a supraviețui s-au născut noi moduri de a vinde 
care vor fi esențiale pentru procesul de vânzare în 2021. De Fulvia Meiroșu.

Criza sanitară globală a modificat comporta-
mentele de consum, a închis temporar unele 
magazine și a forțat retailerii să se adapteze 
la „noua normalitate”. Iar în această eră, 
adoptarea rapidă a instrumentelor digitale, 

împreună cu noile tehnologii, vor fi esențiale pentru 
procesul de vânzare în 2021. 

Retailul omnichannel presupune o experiență unitară 
a shopperului pe toate canalele de vânzare ale retaile-
rului, clientul având astfel posibilitatea să descopere, 
să analizeze, să cumpere și să beneficieze de servicii 
post-vânzare indiferent ce canal de vânzare alege să uti-
lizeze și în ce moment face cumpărături. „Omnichannel-
ul prezintă multe oportunități pentru retailerii mai mici, 
care în anii trecuți au fost eclipsați de giganți precum 
Amazon. Însă, odată cu evoluția tehnologiei, orice 
retailer poate oferi clienților săi multiple posibilități și 
metode de a face cumpărături”, spune Shannon Vissers, 
analist pe retail la Merchant Maverick. 

Bob Phibbs, CEO-ul Retail Doctor, subliniază importanța 
soluțiilor de tip 360 de grade: „Când consumatorul vizitea-
ză un magazin, el a fost deja pe site-ul acestuia, deja a fă-
cut o căutare pe Google, deja a văzut postările din social 
media. Deci orice retailer care nu utilizează toate instru-
mentele pe care le are la îndemână, nu va avea numărul 
maxim de potențiali clienți pe care i-ar putea avea”.
În plus, odată cu emergența soluțiilor omnichannel, 
fiecare instrument de loializare trebuie integrat pe 
toate canalele de vânzare. În acest an, Lightspeed a 
lansat o soluție de loializare multichannel, care permite 
retailerilor să interacționeze online cu shopperii și să îi 
răsplătească, în același mod în care o făceau până acum 
în magazinele fizice. Această soluție le permite clienților 
să își conecteze experiențele online și offline și să nu 
mai separe cele două moduri de a face achiziții.

Comerțul pe platformele de social media revoluționează ex-
periențele de shopping. „Ceea ce vedem acum în piață este 
o accelerare către metode și mijloace digitale de vânzare”, 

Tendințe
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avantajul retailerilor care implementează acest model 
de business sunt veniturile recurente. Acest model de 
business este din ce în ce mai popular, mai ales pentru 
magazinele specializate (cafea, vinuri etc), deoarece 
pe lângă veniturile constante, magazinele pot construi 
foarte ușor programe de loializare, pot interacționa mai 
eficient cu abonații, în timp ce aceștia se simt mai apre-
ciați și mai valorizați.
Nevoia de reinventare și adaptare s-a tradus pentru unii 
jucători în investiții considerabile în zona de servicii de 
ridicare a comenzilor din magazine. Conform CNBC, în 
perioada 1-20 aprilie a anului trecut, numărul comenzi-
lor plasate online în SUA și ridicate de la magazine s-a 
majorat cu 208%. Pentru mulți retaileri care nu aveau 
propriile servicii de livrare sau platforme de ecommer-
ce, această opțiune de ridicare a cumpărăturilor de la 
magazine a fost un colac de salvare. Analiștii Lightspeed 
sunt de părere că direcția în care se mișcă retailul este 
predominant digitală, iar în următorii cinci ani maga-
zinele vor trebui să ofere clienților cel puțin soluții de 
colectare a produselor de la magazine, dacă nu livrare 
la ușă, și să aibă stocuri dedicate în acest sens.

Plățile mobile contactless oferă retailerilor libertatea de 
a accepta plăți rapide oriunde în magazine, iar tehnolo-
gia în domeniu a evoluat mult în ultimii ani. Principalul 
lor avantaj, lipsa contactului, a fost motivul pentru care 
o treime din consumatorii din Statele Unite au utilizat 
pentru prima dată acest tip de plată în martie 2020. Așa 
cum era de așteptat, criza sanitară a accelerat adopta-
rea plăților mobile contactless.
Portofelele digitale sunt probabil cel mai comod mod 
de a plăti în orice magazin. Cu ajutorul unei aplicații 
care se instalează pe telefonul mobil, tranzacțiile sunt 
realizate rapid și în siguranță. Unii retaileri au instalat 
deja terminale smart, compatibile cu aceste plăți și pot 
accepta noi forme de plată, cum ar fi Apple Pay, Google 
Pay, Samsung Pay etc. În contextul în care datele arată 
că 21% din shopperii online abandonează coșul de cum-
părături chiar înainte de checkout, din cauza unui proces 
complicat de plată, această experiență sigură și ușoară, 
care presupune un singur click, poate fi o soluție la pro-
blemele retailerilor. De asemenea, portofelele digitale 
pot fi utilizate și în magazinele fizice.
Popularitatea acestui tip de plată a crescut exponențial 
în 2020 și trendul ascendent continuă și în viitorul apro-
piat. Finanțarea POS răspunde dificultăților economice 
declanșate de criza sanitară, dând posibilitatea cumpă-
rătorilor să achite mai târziu produsele pe care le doresc.
Așa cum sugerează și numele, acest tip de plată oferă 
posibilitatea clienților să cumpere produse pe care să 
le plătească ulterior, funcționând pe același principiu 
ca un card de credit. Retailerii care acceptă acest tip 
de plată vor câștiga clienți și vor tranzacționa produse 
într-un ritm mai rapid. ç

spune Dax Dasilva, CEO Lightspeed. El adaugă că retailerii 
au în acest fel posibilitatea să elimine pași din călătoria că-
tre casa de marcat virtuală, social commerce ducând clienții 
direct la produsul pe care îl doresc din magazinul online cu 
un singur click pe Facebook sau Instagram.
Retailerii își pot conecta platformele online cu paginile 
pe care le au în rețele sociale ca Facebook, Instagram 
sau Pinterest, pentru a-și promova produsele și a 
ajunge mult mai repede la clienți. Aceste postări numite 
„shoppable” permit etichetarea produselor, astfel încât 
shopperii primesc informații despre preț, descrierea 
produsului și disponibilitatea lui, doar plimbând mou-
se-ul sau degetul pe imagine. Odată ce dau click, sunt 
redirecționați pe platforma retailerului, unde pot fina-
liza achiziția. În acest context, campaniile de marketing 
bazate pe influenceri sunt foarte eficiente, iar studiile 
arată că pentru circa 63% din utilizatorii de social media 
din intervalul de vârstă 18-34 de ani recomandările in-
fluencerilor sunt mai importante decât brandurile.
Acest trend va continua să se dezvolte în 2021, iar între 
rețelele de social media deja există o competiție strân-
să pentru atragerea retailerilor. TikTok, rețeaua cu cea 
mai rapidă ascensiune anul trecut, testează clipuri video 
shoppable, iar Facebook și Instagram au implementat 
deja platformele proprii de shopping: Instagram Shop și 
Facebook Shop. În noiembrie 2020, social commerce era 
evaluat la circa 90 miliarde de dolari, iar conform esti-
mărilor analiștilor, cifra va avansa până la 600 miliarde 
de dolari în următorii șapte ani.
Tot în această zonă merită să menționăm și shop-
streaming-ul, un mix de „shop” și „streaming”. Apărută 
în timpul pandemiei, această combinație dintre live 
streaming și ecommerce va fi următorul trend important 
în retail și branding, în contextul în care nevoia brandu-
rilor și a retailerilor de a-și întări prezența online nu a 
fost niciodată mai puternică decât acum.
Pe val sunt și videourile pe care poți da click. Clipurile 
video au fost dintotdeauna în centrul unei strategii digi-
tale de success, însă ulterior cumpărătorii aveau adesea 
dificultăți în identificarea în magazinele fizice sau onli-
ne a produselor pe care le văzuseră în clipuri.
Clipurile video pe care poți da click revoluționează modul 
în care oamenii erau obișnuiți să facă achiziții online, ofe-
rind rapiditate și rezultate imediate. Practic, orice consu-
mator care vede o reclamă sau un video în feed-ul de soci-
al media poate da imediat click pe ecran pentru a vedea 
detalii despre produsul care i-a atras atenția. Iar studiile 
arată că 54% din consumatori doresc mai mult conținut 
video de la brandurile și businessurile ai căror fani sunt.

Comerțul online pe bază de abonament este o modali-
tate convenabilă și personalizată pentru retaileri, prin 
care aceștia oferă clienților lor posibilitatea de a-și 
achiziționa produsele preferate la un preț accesibil. Fie 
că vorbim de pachete lunare sau o taxă de membru, 

Tendințe
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Heineken renunță la 10% din angajați

Heineken a anunțat că renunță la 
8.000 de angajați, ceea ce reprezintă 
aproximativ 10% din totalul forței de 
muncă la nivel global, de 85.000 de 
angajați, în contextul în care per an-
samblu producătorul de bere așteaptă 
în 2021 o situație economică oarecum 
similară cu cea de anul trecut.
Heineken estimează că prima parte 
a acestui an va fi dominată de 
pandemia de coronavirus, cu toate 
consecințele sale pentru industria 
berii. CEO-ul companiei, Dolf van den 
Brink, se așteaptă la o îmbunătățire 
graduală a situației în a doua parte 
a anului. În acest context, Heineken 
va implementa reducerile de costuri 
anunțate în octombrie 2020. Cele 
8.000 de joburi în minus înseamnă 

cheltuieli reduse cu 350 milioane de 
euro. Inițial, reprezentanții compani-
ei estimau că vor fi nevoiți să aplice 
o reducere de personal de 20%.
În 2020, cifra de afaceri a scăzut cu 
17%, până la 23,8 miliarde de euro. 
Cum marja de profit pe canalul de 
vânzare HoReCa era mai mare decât 
pe celelalte canale de vânzare, profi-
tul operațional s-a redus cu aproape 
80%, până la 778 milioane de euro.

Știri externe

Retailerul Metro, 
optimist după 
rezultatele din T1

Retailerul german Metro a în-
cheiat primul trimestru al anului 
finaciar 2020/2021 (1 octombrie  
- 31 decembrie n.r.)  cu o cifră de 
afaceri de 6,3 miliarde de euro, în 
scădere cu 11,2% față de ace-
eași perioadă a anului trecut. Cu 
toate acestea, retailerul spune 
că performanța înregistrată în 
piețe-cheie, precum Germania, 
Franța sau Italia, a fost peste 
așteptări. Grupul a anunțat că 
a avut o performanță mai bună 
prin comparație cu trimestrul al 
treilea al anului trecut, denumit 
intern „trimestrul lockdown”, când 
vânzările au scăzut cu 17,4%.
La nivelul Europei de Est, regiune 
din care face parte și România, 
vânzările în moneda locală au 
scăzut cu 3,5%, în timp ce vânză-
rile like-for-like au înregistrat, de 
asemenea, un declin de 3,5%. 

Proprietarul Mega 
Image, creștere „double 
digit” în Europa în 2020

Aldi se pregătește 
pentru online 

Ahold Delhaize a încheiat anul 2020 cu afa-
ceri de 29,22 miliarde de euro pe piața din 
Europa, înregistrând o creștere de 12,1% față 
de 2019. Rezultatul a fost susținut de evolu-
ția vânzărilor online care au raportat un avans de 57,2% în 2020. În 
ceea ce privește evoluția vânzărilor în ultimul trimestru, retailerul 
a raportat vânzări nete de 8,18 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 
un plus de 17,1% la rate de schimb constante față de anul prece-
dent. Cât despre performanța la nivel de grup. Ahold Delhaize 
a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de 74,73 de miliarde de 
euro, în creștere cu 14,2% prin comparație cu anul precedent, O 
contribuție semnificativă în atingerea rezultatului au avut-o vânză-
rile online, care s-au majorat cu 67,4% în 2020. În ceea ce privește 
profitul, Ahold Delhaize a raportat anul trecut un rezultat net de 
1,39 miliarde de euro, în scădere cu circa 20% față de 2019.

Aldi Nord și Aldi Sud, cele două 
companii surori, au fondat împre-
ună Aldi E-commerce Verwaltungs 
GmbH, baza viitoarei platforme de 
comerț online a retailerului ger-
man. Până acum, retailerul german 
comercializa online numai articole 
din categoria non-food. Aldi Sud 
are deja experiență pe canalul de 
vânzări online. Compania are un 
parteneriat cu Deliveroo în Marea 
Britanie și cu Instacart în SUA. 
Retailerul a anunțat că va imple-
menta un sistem IT global, investi-
ția fiind de 1,5 miliarde de euro, iar 
sistemul va include toate funcțiuni-
le necesare comerțului online.

Coca-Cola testează sticlele din hârtie  
pe piața europeană
Gigantul Coca-Cola merge mai departe cu inovațiile la nivel de ambalaj și anun-
ță că va testa în primăvara acestui an sticlele din hârtie. Prototipul a fost pre-
zentat în luna octombrie a anului trecut, sticla constând într-un strat exterior 
de hârtie, dublat la interior de un strat din plastic reciclabil și capac. Ambalajul 
a fost dezvoltat în colaborare cu The Paper Bottle Company, iar scopul final 
al producătorului de răcoritoare este de a dezvolta o sticlă care să poată fi 
complet reciclată ca hârtie. Sticla de hârtie va fi testată în primă fază pe piața 
din Ungaria, printr-un parteneriat cu retailerul online kifli.hu, prin intermediul 
căruia 2.000 de consumatori vor putea degusta băuturile Adez în noul ambalaj.





80  |  Martie 2021

Nestlé pregătește o alternativă plant-based 
pentru KitKat
Grupul Nestlé face încă un pas spre 
producția plant-based și anunță că 
va lansa KitKat vegan. Noul KitKat 
vegan, numit KitKat V, va fi lansat în 
cursul acestui an în mai multe țări la 
nivel global, însă acesta va fi dispo-
nibil numai online, prin intermediul 
KitKat Chocolatory și al retailerilor 
selectați. După perioada de testare, 
produsul ar urma să fie disponibil 
în toate statele în care activează 
compania.
KitKat V a fost dezvoltat de experții 
în ciocolată din centrul de cercetare 
și dezvoltare pe care Nestlé îl are 
în York, Marea Britanie, și, potrivit 
informațiilor publicate de companie, 
produsul este certificat vegan și 

este fabricat din cacao obținută din 
producție sustenabilă, prin Planul 
Nestlé pentru cacao împreună cu 
Rainforest Alliance.
Compania a lansat deja alternati-
ve pe bază de plante la produsele 
lactate, acestea fiind produse acum 
din orez, ovăz, soia, nucă de cocos, 
mazăre și migdale. 

Știri externe

Rezultate în creștere 
pentru Pepsi

PepsiCo Inc a raportat rezultate 
pozitive în T4 din 2020, finalizând 
2020 cu cifre în creștere față 
de 2019. Dacă la debutul crizei 
producătorul de băuturi răcori-
toare și snackuri a asistat la o 
scădere dramatică a vânzărilor, în 
trimestrele trei și patru vânzările 
au revenit pe trend ascendent, 
susținute de divizia de snackuri.
La nivel global, veniturile nete în 
T4 au marcat o creștere de 8,8%, 
până la 18,5 miliarde de euro, în 
timp ce rezultatele anuale au în-
registrat o evoluție de 4,8%, până 
la 58 miliarde de euro. În Europa,  
veniturile companiei s-au majorat 
cu 6% în 2020, iar profitul operați-
onal s-a majorat cu 2%, reflectând 
o creștere organică a volumelor.
Reprezentanții producătorului 
prognozează pentru 2021 un avans 
de 5% al vânzărilor, care se va evi-
denția în a doua parte a anului.

2021, un an de redresare 
pentru Danone

Amazon se extinde 
în Europa

După un 2020 afectat de criza sanitară, produ-
cătorul francez de lactate Danone se așteaptă 
ca 2021 să fie un an de redresare, revenirea 
vânzărilor pe un trend ascendent fiind un obiectiv stabilit pentru T2 
din acest an. Compania a raportat pentru anul 2020 o cifră de afaceri 
consolidată de 23,6 miliarde de euro, în ușoară scădere față de anul 
precedent. Astfel, în termeni like-for-like, producătorul a înregistrat 
un declin de 1,5%, din cauza performanței pe categorii, în special 
pe apă și nutriție specializată, în timp ce volumele au rămas stabile. 
Vânzările nete au scăzut cu 6,6%, în principal din cauza impactului 
negativ al ratelor de schimb valutar. În ceea ce privește segmentarea 
pe divizii de business, lactatele și produsele pe bază de plante sunt 
singura divizie care a încheiat anul 2020 pe plus, cu un avans al vân-
zărilor like-for-like de 3,4%, în timp ce volumele s-au majorat cu 3%. 
Categoria de nutriție infantilă a raportat un declin de 0,9%, în timp 
ce categoria de apă a scăzut cu 16,8%, în termeni comparabili. 

Amazon Fresh, serviciul de livrare 
al gigantului online dedicat ali-
mentelor proaspete, se extinde în 
Spania și Italia și promite livrarea 
în aceeași zi. Serviciul este dispo-
nibil membrilor Prime în Madrid și 
periferie și în Milano și municipali-
tățile vecine. Pentru a realiza livrări-
le, Amazon lucrează cu producătorii 
și retailerii locali, care pun pe piață 
o gamă largă de produse proaspete. 
Până la finalul acestui an, Amazon 
speră că va ajunge să deservească 
clienții de pe tot teritoriul Spaniei. 
În cazul Italiei, în 2021, pe lângă 
Milano, ar urma să intre pe listă și 
Roma și alte orașe mari.

Henkel estimează vânzări în creștere
Compania germană de bunuri de larg consum Henkel se așteaptă la vânzări 
în creștere în acest an datorită relaxării măsurilor de siguranță care impli-
că inclusiv redeschiderea saloanelor de înfrumusețare. Pe de altă parte, 
compania consideră că vânzările privind produsele de curățenie vor reveni 
la normal în 2021, potrivit informațiilor publicate de RetailDetail. Grupul pro-
gnozează o creștere organică a vânzărilor de 2% până la 5% pentru 2021 și 
o creștere a câștigurilor ajustate pe acțiune de 5 până la 15%, scrie Reuters. 
În 2020, Henkel a înregistrat o scădere de 4,5% a vânzărilor, până la 19,25 
miliarde de euro. Profitul operațional ajustat a scăzut cu o cincime, la 2,58 
miliarde de euro. Ambele cifre sunt ușor mai mari decât estimările inițiale 
ale analiștilor. 
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„În fiecare moment trebuie 
să fii pregătit să o iei de  
la capăt”

Acesta este motto-ul Siminei Arsene, unul dintre cei mai longevivi manageri 
din retailul independent. Chiar dacă sunt deja 11 ani de când a acceptat 
provocarea de a coordona dezvoltarea rețelei de magazine Sergiana, aceasta 
spune că e important să fii deschis provocărilor. De Bogdan Angheluță.

Profil

Simina Arsene a ajuns la Sergiana în luna 
februarie a anului 2010, ocupând încă de la 
început funcția actuală, respectiv cea de 
director al rețelei de magazine. Spune că par-
cursul a fost unul firesc, pentru că de mai bine 

de 10 ani colabora cu Sergiana, la nivel de societăți, prin 
natura funcțiilor pe care le avusese în alte companii. „A 
fost destul de simplu pentru că ne cunoșteam, iar la un 
moment dat atât eu, cât și Sergiana am avut disponibi-
litatea de a trece la alt nivel al colaborării noastre. Este 
foarte adevărat că la acea dată îmi doream o schimba-
re”, povestește ea, adăugând că la acel moment și-a fă-
cut în minte un scenariu despre ce ar însemna să ia totul 
de la zero, fiind vorba despre o rețea care abia prindea 
contur. „Am preluat mai multe locații micuțe, genul de 
prăvălii. Cel mai mare magazin Sergiana în 2010 avea  
undeva la 110 metri pătrați și era o provocare pentru 
mine să fac lucrul acesta.”
Concomitent lua naștere și proiectul Kaufland, proiec-
tul său de debut, respectiv deschiderea unor unități 
Sergiana în galeriile comerciale aferente hypermar-
keturilor deținute de grupul Schwarz. „Era pionierat din 
toate punctele de vedere, pentru că plecam la drum cu 
un nou format de magazin. Un exercițiu destul de greu, 
dar frumos, pentru că învățam să proiectăm magazine 
și pentru că recrutam oameni pentru aceste magazine; 
mai mult, trebuia să ne obișnuim cu niște consumatori 
dintr-un alt segment. Proiectul a debutat în 2010, conti-
nuând și astăzi”, punctează managerul. 

Un manager apropiat de oameni

Pentru directorul rețelei Sergiana, 2020 a fost un an difi-
cil, foarte dinamic și foarte provocator. „Ne-am impus să 
respectăm toate recomandările și măsurile de siguranță 

sanitară, dar să fim prezenți în magazine și să servim 
clienții. Zi de zi, a fost un efort de echipă și nu am lipsit 
de lângă colegii mei, mai mult, m-am bucurat să văd 
cum au răspuns și cum au făcut față noilor condiții. 
Am dezvoltat canale noi de comunicare, ne-am reorga-
nizat, cu modificări de program, cu schimbări la nivelul 
personalului din magazine, dar am păstrat magazinele 
funcționale. Am spus că a fost un efort de echipă, dar 
asta înseamnă inclusiv colaborare interdepartamentală, 
am conlucrat la nivelului grupului. De exemplu, restrân-
gerea activității diviziei HoReCa ne-a permis să dirijăm 
personal către magazine”, explică Simina Arsene.
Care e secretul pentru a atrage oamenii, în condițiile 
în care forța de muncă a reprezentat una dintre cele 
mai mari probleme de-a lungul timpului? „Am fost 
întotdeauna foarte deschiși, foarte sinceri și am spus 
lucrurile pe față, în sensul că ne-am exprimat așteptă-
rile și am explicat că ne dorim oameni care comunice și 
să servească clienții recomandând și punând în pachet 
ceea ce ar consuma și ei. Un alt secret a fost suportul 
necondiționat pe care îl oferim oamenilor. Atunci când 
întâmpină o problemă sau au greșit ori nu știu cum să 
facă ceva, suntem lângă ei și găsim împreună o solu-
ție. Nu e simplu, dar am înțeles și punem în practică o 
regulă: cerem și avem așteptări mari de la colegi, dar 
ne străduim în permanență să ne simtă lângă ei, să știe 
că au suportul nostru. E vorba de reciprocitate sinceră, 
constantă… cam ăsta e secretul”.
Competiția dintre retailul tradițional și cel modern 
a fost o luptă și va rămâne o luptă, crede managerul 
de la Sergiana. „În anii 2007-2010 spuneam tuturor că 
o carte câștigătoare va fi trecerea către un format 
apropiat ca ofertă de supermarket. Lucrurile s-au 
adeverit și se pare că provocarea pentru noi este să 
adaptăm un mix cât mai competitiv între magazinul 
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„Sunt momente când dedic 
destul de mult timp jobului, 
dar îmi place ceea ce fac și 
consider că trebuie să fiu acolo 
atunci când oamenii  
au nevoie.”

Profil

de proximitate și supermarket. Asta pentru că, din 
punctul meu de vedere, modernizarea comerțului de 
proximitate va fi cheia succesului. Mai mult, consider 
că ne vom putea diferenția de rețelele internaționale 
prin servicii. De altfel, relaționarea cu clienții, disponi-
bilitatea de a-i ajuta prin serviciile noastre au adăugat 
plusvaloare, au potențat calitatea produselor noastre 
și au consolidat legătura cu clienții noștri. Consider că 
acesta este unul dintre atuurile noastre în confrun-
tarea cu formatele moderne de comerț. Omul dorește 
să vadă produsul, să i se povestească despre produs, 
să descopere că ceva, sau cineva, îi oferă o garanție în 
plus că acel produs e bun pentru el”, adaugă ea.

Timpul, cel mai important lucru

„Este un echilibru la care nu am absolvit cu brio”, spune 
Simina Arsene zâmbind, referindu-se la echilibrul între 
viața profesională și cea personală. „Sunt momente 
când dedic destul de mult timp jobului, dar îmi place 
ceea ce fac și consider că trebuie să fiu acolo atunci 
când oamenii au nevoie. Recunosc că acasă am un soț 
foarte maleabil și foarte înțelegător, care mă susține. De 
preferat ar fi să reușesc să ajung mai devreme acasă, 
dar încerc să iau lecții în sensul acesta.”
Simina Arsene își definește propriul stil de management 
ca unul destul de echilibrat, în sensul în care „există o 
strategie pe care o stabilim cu echipa de management, iar 

apoi mergem mai departe. Nu impun lucruri doar pentru 
că așa consider că e bine și corect, nu sunt adepta con-
ducerii prin impuneri și constrângeri, ci caut să instalăm 
forme de management participativ, ca să zic așa”. Ea crede 
că trebuie să existe un management consensual, stabi-
lindu-se cu echipa strategiile și modul de implementare, 
punându-se în balanță toate avantajele și dezavantajele.
„Nu sunt încă un lider 100%, dar spre asta tind de ani de 
zile. Nu am fost niciodată acel șef cu care nu mi-ar plăcea 
să lucrez, unul care să impună și să nu colaboreze, așa 
că am considerat că nu este onest să mă comport așa 
cu colegii. În general caut să fiu lângă ei, muncesc cot la 
cot cu ei”, spune ea. „Așa văd cu ce se confruntă oamenii 
noștri, văd cum evoluează, cu plusuri și minusuri. Atunci 
când ceva nu merge, le propun să găsim soluții și să 
depășim momentul împreună. Personal cred că orice om 
din companie trebuie și poată să adauge plusvaloare prin 
activitatea sa, iar asta începe cu optimizarea activității. 
Prioritatea pentru mine sună așa: fără timpi morți! 
Cel mai important lucru pentru mine este timpul, efi-
cientizarea lui, dar asta și pentru că îmi doresc foarte 
mult ca cel puțin colegii mei să nu lucreze nicio oră su-
plimentară. Asta este una dintre puținele reguli pe care 
recunosc că le-am impus.”

Colaborarea, cheia succesului pentru un manager

Întreaga experiență profesională a Siminei Arsene este 
legată de businessuri antreprenoriale și, mai mult decât 
atât, a coordonat de fiecare dată dezvoltarea unor 
proiecte de succes. În acest context, managerul măr-
turisește că mai mulți prieteni au întrebat-o de ce nu a 
ales până acum această cale. „Nu am să ascund faptul că 
ceea ce am dorit, am primit. Și atunci este fairplay să duc 
la bun sfârșit ceea ce am. Sigur, sunt convinsă că pot face 
lucrul acesta de la zero, dar în ziua de astăzi ai nevoie de 
foarte multe coordonate. Soțul meu are propriul busi-
ness și îmi spune zilnic «haide să te învăț cum se pun 
acoperișuri la case». Însă eu rămân cu produsele mele. 
Dar nu se știe ce ne rezervă viitorul, consider că în fieca-
re moment trebuie să fii pregătit să o iei de la capăt”. 
De altfel, privind în urmă, Simina spune că întotdeauna 
i-a plăcut ceea ce face și a înțeles că partea de coopera-
re, colaborare și comunicare cu oamenii este  
cheia reușitei. ç
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Produse noi

Paste pentru copii, noutate în portofoliul Sam Mills
Brandul Sam Mills a lansat o nouă gamă de paste 
organice și fără gluten, în formă de rățuște sau al-
fabet, dedicate exclusiv copiilor. Pastele Sam Mills 
sub formă de rățuște sunt obținute din mazăre și 
porumb 100% organice, fiind un mod ingenios de 
a introduce mai multe legume în dieta copilului. 
Vegane, fără grâu, fără gluten, fără chimicale, fără 
adaos de zahăr sau organisme modificate genetic, 

pastele Sam Mills în formă de rățuște sau alfabet sunt fabricate astfel încât 
să corespundă nevoilor nutriționale ale tuturor copiilor de la 3 ani în sus. 
Au modalități diferite de preparare: atât în supe pentru copii, cât și ca paste 
acompaniate de diferite legume, sosuri, piureuri de legume și fructe. Colorate 
și în formă de rățușcă sau alfabet, pastele atrag atenția celor mici, iar mesele 
devin o joacă de copii.
Logistică: cutie 300g;
Producător și distribuitor: Sam Mills Europe;
Adresă: Satu Mare, România;
Tel.: +40 732 510 360; 
Contact: marketing@samtrade.eu.

O gamă nouă de paste de la Pastificio Temporin
Pastificio Temporin, reprezentat prin Randler Group în 
România, lansează o nouă gamă de paste proaspete cu ou, 
din grâu dur de cea mai bună calitate, trafilate în bronz, ceea 
ce conferă pastei un aspect mai artizanal. Gama de paste în 
format special «gigantic» conține cel puțin 45% umplutură 
dintr-o selecție și combinație de ingrediente proaspete, in-
spirate din tradiția italiană, precum speck, scamorza, ricotta, 
brânzeturi dure maturate ori ciuperci și trufe.

Promovare: în magazine;
Logistică: pungă 250g;
Preț recomandat de vânzare: aprox. 20 lei;
Producător: Pastificio Temporin;
Distribuitor: SC Randler Group SRL;
Adresă: Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara, jud. Timiș;
Tel.: 0256 22 09 94; Fax: 0256 49 60 99;
Contact: office@randler.ro.

Oreo, ediție inspirată 
de lady Gaga
Oreo, brand 
din portofoliul 
Mondelēz, 
lansează îm-
preună cu una 
dintre cele mai 
iconice vedete 
ale muzicii, 
Lady Gaga, o 
colaborare inspirată de ultimul său 
album „Chromatica”. Oreo păstrează 
biscuitul clasic și introduce noi am-
balaje tematice inspirate din albumul 
Lady Gaga – „Chromatica”. Clasicul 
pachet albastru Oreo preia din lumea 
culorilor energetice, iar ambalajul 
inspirat de Lady Gaga include coduri 
QR pentru ca fanii să poată accesa 
conținut și experiențe exclusive.  
Promovare: promovare în digital, exe-
cuții în magazine și inserturi reviste;
Logistică: Oreo Lady Gaga 154g – 16 
buc/bax și Oreo Lady Gaga  
176g – 12 buc/bax;
Distribuitor: Mondelēz România S.A.; 
Adresă: Bd-ul Dimitrie Pompeiu, 
nr. 5-7, Hermes Business Campus, 
Clădirea C, Secțiunea Nord, etaj 6, 
sector 2, 020335, București, România.

Sortimente noi în portofoliul Pringles
Pringles își consolidează poziția, oferind consumato-
rilor două noi arome: Classic Paprika, cu un gust mult 
mai intens de ardei roșu și Pringles Sour Cream & 
Herbs, care oferă o experiență delicioasă cu gust me-
diteraneean, datorită combinației proaspete de smân-
tână și ierburi. „Cumpărătorii de snackuri sunt mereu 
în căutarea unei noi experiențe de arome, astfel că 
am lansat două sortimente noi sub brandul Pringles, 
tocmai pentru a veni în întâmpinarea nevoilor consu-
matorilor noștri”, au precizat reprezentanții Orbico. 
Logistică: ambalaj de 165 g;
Producător: Kellogg Europe; 

Distribuitor: Orbico SRL;
Adresă: Șos. Viilor, nr. 14, Corp clădire C2, sector 5, 050156, București, România;
Tel.: +40 31 425 99 31; Fax: +40 31 425 99 30;
Contact: office.ro@orbico.com.

Lansare nouă de la 
Fuchs Condimente 

Fuchs Condimente lansează sub 
brandul Cosmin nouă produse noi, 
ambalate la gramaj mare, în plic cu 
fereastră transparentă, prin care 
consumatorul poate vedea produ-
sul din interior. Acestea răspund 
nevoii consumatorilor de a cum-
păra condimente de calitate la un 
preț avantajos. Noile produse sunt: 
pătrunjel, leuștean, cimbru, usturoi 
granulat, scorțișoară măcinată, 
boia dulce, piper negru boabe, pi-
per negru măcinat și muștar boabe. 
Logistică: plic, 16 buc./bax;
Producător: Fuchs Condimente RO SRL;
Adresă: Str. Nordului, nr. 41-43, 
115300, Curtea de Argeș, România;
Tel.: +4 0248 269 406;
Contact: office@fuchs.ro.






