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Editorial

De la tendință la 
obișnuință e doar un pas

Deși trendurile anului 2021 
respectă în mare măsură 
linia trasată anul trecut, 
elementele cerute de 
consumatori ar putea 

ridica o serie de provocări jucătorilor 
din industrie. Pentru a le înțelege, 
trebuie să ne uităm, încă o dată, la 
ce a adus nou anul 2020. Poate cel 
mai important lucru de remarcat este 
că deși modul în care cumpărăm s-a 
schimbat, acest lucru s-a reflectat în 
mică măsură asupra modului în care 
consumăm. Mai exact, dacă tendințele 
apărute anul trecut în retail&FMCG au 
avut mai mult de-a face cu shoppin-
gul ca acțiune - creșterea uluitoare a 
e-commerce-ului, reducerea număru-
lui de vizite în magazine, importanța 
tot mai mare a serviciilor de livrare, 
consumul efectiv și-a păstrat totuși 
multe dintre caracteristici. Au existat, 
evident, categorii care au oscilat din 
cauza pandemiei, așa cum ar fi zona 
de beauty sau cea a dezinfectanților, 
dar majoritatea segmentelor au rămas 
într-o zonă stabilă. În același timp, 
mulți analiști vorbesc deja de perioa-
da de boom economic care urmează, 
invariabil, oricărei crize financiare. 
Consumul este cel care are de obicei 
de câștigat, însă ultimele 15 luni au 
avut un element atipic: numărul celor 
care au suferit pierderi financiare este 
mai mic decât în cazul altor eveni-
mente economice similare. Pe de altă 
parte, consumatorii au renunțat în 
primul rând la experiențe, chiar dacă 
mai mult forțați decât de bunăvoie, iar 
asta se va traduce într-o nevoie de a 
reinvesti pe acest plan. Cu alte cuvin-
te, este de așteptat ca „experiențele” 
să fie extrem de căutate pe termen 
scurt, iar asta ne aduce, din nou, la 
ideea că achiziția, și nu consumul, este 
cea care a dictează tendințele. Atât 
retailerii cât și producătorii au șansa 
de a readuce consumatorii în maga-
zine prin oferirea unor experiențe. 
Într-o bună măsură, această șansă e și 
o obligație, pentru că o tendință poate 
deveni extrem de ușor o obișnuință, 
iar vizitele în magazine reprezintă o 
necesitate pentru mulți dintre jucăto-
rii de pe piață. Cert este că disponibi-
litatea către achiziție există; modul în 
care această achiziție se va realiza e 
încă sub semnul întrebării. ç

Este de așteptat ca „experien-
țele” să fie extrem de căutate 
pe termen scurt, iar asta ne 
aduce, din nou, la ideea că 
achiziția, și nu consumul, este 
cea care a dictează tendințele.

Bogdan Angheluță
Senior Editor
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REDEFINING MARKETING:
ACT ONLINE TO REACT OFFLINE

Partner Coffee partner

Cea de-a doua ediție Progresiv Hub a adus în atenția 
industriei încă o temă de actualitate: Redefining 
Marketing - Act online to react offline. Dezbaterea s-a 
axat pe modul în care au fost folosite instrumentele 
de marketing digital de-a lungul unui an atipic și 
despre cum pot acestea să transforme relația cu 
consumatorul. Marketingul digital a devenit o resursă 
indispensabilă, f ie că este vorba de motoare de 
căutare, social media sau alte platforme care oferă 
companiilor posibilitatea de a se promova. Drept 
urmare, a devenit esențial pentru companiile care 

22 aprilie 2021

au dorit să f ie cu un pas în fața crizei sanitare. Cea 
de-a doua ediție Progresiv Hub a răspuns la întrebări 
precum cât de importante sunt datele în marketingul 
digital și cum poate f i măsurat efectul pe care 
campaniile din online îl au în zona offline. Toate au 
la bază o resursă inestimabilă: datele. Unul dintre cei 
mai respectați manageri ai ultimilor 30 de ani, Dieter 
Zetsche, cel care a transformat Mercedes-Benz într-o 
mașină căutată de publicul activ, dezvăluia la f inalul 
mandatului său sintagma care i-a ghidat strategia: 
„Data is the new oil!”
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ACT ONLINE TO REACT OFFLINE

„În UE sunt peste 3,6 milioane de retaileri care aduc o valoare adăugată 
de +4,5%. Toată zona de retail este responsabilă de 9% din joburile din 
UE și, în același timp, o treime dintre veniturile unei gospodării sunt 
cheltuite în zona de retail. În zona de online am văzut o creștere de 10 
ani care s-a întâmplat în doar șase luni. Transformarea digitală nu se 
întâmplă de pe o zi pe alta. Este un proces care se face în timp. Sunt 
șase criterii importante care vă pot ajuta să treceți prin transformarea 
digitală și să vă asigurați că sunteți într-o zonă sigură indiferent ce se va 
întâmpla. Obiectivele de marketing trebuie legate de cele de business. Este 
important să automatizăm tot ce este task repetitiv, parteneriatele sunt 
foarte importante. Cât despre client, «user first, privacy first» este foarte 
important pentru noi și pentru toți cei din acest ecosistem. Și, nu în ultimul 
rând, contează echipa și skill-urile pe care echipa le are. Investiți în oameni 
competenți care vă pot citi datele și care pot extrage insighturi foarte bune 
din această zonă. Focus on the user and all else will follow!”

„Fără digitalizare nu am fi putut ajunge unde suntem acum. Primul lucru pe 
care l-am făcut încă de la începutul pandemiei a fost să ne aducem clienții 
în contextul digital și am fost plăcut surprinși să vedem că peste 80% 
dintre ei își iau informațiile din online. Am trecut din zona de campanie 
integrată 360 pe toate canalele de promovare către o campanie 360 
exclusiv în digital. Ce am făcut noi în social media pentru a capta interesul 
profesioniștilor? Am făcut și continuăm să facem community management 
pentru că partenerii noștri au venit cu întrebări și avem oameni calificați 
care le-au răspuns. Am comunicat foarte multe despre livrări, am făcut 
mult content online și, curând, vom lansa și noi profilul de Instagram 
pentru că vedem foarte mult interes. Am devenit foarte activi pe LinkedIn 
pentru a spune lucrurile pe care le facem, inovațiile Metro, pentru a crește 
încrederea clienților noștri. Am lansat și aplicația mobilă Metro și rezultatul 
a fost spectaculos pentru că nevoia era foarte mare și, din momentul 
lansării, în doar o săptămână am dublat numărul de useri.”

„Noi am fost prezenți în sfera de digital în ultimii patru ani cu teste, 
experimente și am încercat să înțelegem cât mai bine cum se comportă 
clienții noștri. Odată cu pandemia, a fost evident că trebuie să fim aproape 
de clienții noștri care au început să caute produsele online. Prin urmare, 
toate produsele noastre din magazin, peste 25.000 de SKU-uri, erau 
disponibile pentru livrare la domiciliu. Peste noapte, toți colegii mei au 
învățat meserii noi, s-au transformat din lucrători comerciali, casieri în 
manageri de e-commerce, spre exemplu. Am ars foarte multe etape, planul 
nostru pe cinci ani s-a realizat în trei luni de zile. Anul trecut, căutările pe 
mobil predominau piața de digital și am fost una dintre țările promotoare 
din cadrul grupului Auchan. Am lansat o aplicație care are și modul de 
e-commerce, ca și pe site. După două luni de promovare a aplicației, am 
depășit 100.000 de utilizatori. Anul acesta am lansat programul de fidelitate 
Auchan Club cu componentă digitală și, surprinzător, în primele 10 zile de la 
lansare, aplicația Auchan a fost pe primul loc la descărcări la nivel național.”

Oana Dumitrescu
Industry Manager Google

Marina Zara
Head of Marketing  METRO 
Cash&Carry România

Laurențiu Furtună
Director of e-Commerce and 
Digital la Auchan Retail România
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„Prezența omului în online a crescut exponențial, vorbim de un ROPO effect, 
research online, purchase offline. Dacă până în pandemie vorbeam despre 
30-35%, odată cu pandemia a ajuns la 60% în România. Dacă nu ești prezent 
în online - content is the king - nu aveai cum să reușești în offline. Bugetul a 
crescut automat cu double digit în digital marketing pentru PepsiCo.
E clar că toate brandurile mari și toți retailerii vor să fie prezenți în social 
media pentru că noi toți căutăm să ajungem la cât mai mulți oameni. 
Unde îi găsim? În social media. Top trei pentru PepsiCo reprezintă orice 
platformă de social media care poate să aducă reach și vedeta este TikTok, 
care a atins cinci milioane de useri în mai puțin de un an de zile. E bine 
să fii prezent peste tot. Mai mult, eu cred că viitorii angajați ar trebui să 
aibă cel puțin baza de digital, fie că vorbim de un departament de digital, 
fie de marketing pur offline. Trebuie să ai această bază digitală pentru că 
domeniile se întrepătrund. Eu sunt în sale, în e-commerce, dar eu fac digital 
30%. Degeaba ai o campanie offline dacă nu este văzută în online.”

„În contextul în care categoria de beauty a fost puternic afectată anul trecut, 
online-ul și adaptarea comunicării cu shopperul în online au făcut diferența. 
Pentru noi, anul trecut două canale de distribuție au fost închise, iar în 
retail a fost interzisă folosirea de testere. A trebuit să ne mobilizăm rapid. 
Aveam deja achiziționat încă din 2018 startup-ul ModiFace, e un startup care 
produce soluții de AI și AR, lansasem deja Virtual Try On pentru Make Up, așa 
că am implementat-o în offline, în standurile noastre de makeup. Practic, 
nu mai găseai produsul în sine, găseai QR Code-ul și testai produsul pe 
chipul tău și apoi cumpărai mai departe fie în online, fie offline. Au crescut 
investițiile în digital și suntem într-o transformare digitală cam de cinci ani. 
Am transformat și echipa din interiorul companiei, avem peste 20 de oameni 
care fac online, e-commerce, community management și așa mai departe. 
Și oamenii de digital, și marketingul, și comercialul, toată lumea a înțeles 
că trebuie să ne mobilizăm rapid și să colaborăm ca să avem impact mai 
puternic împreună. Cam aceasta a fost marea lecție a anului care a trecut.”

„În momentul de față se întâmplă ceva extraordinar. Având în vedere 
contextul ciudat din 2020 prin care am trecut cu toții, mi se pare că în 
momentul acesta prezentul s-a contopit cu viitorul și acest lucru s-a 
întâmplat cu forța. Știți probabil gluma «care este cel mai mare promotor 
al transformării digitale? COVID-19! Nu CTO-ul, nu CEO-ul, ci COVID». În 
momentul de față, brandurile și companiile nu mai au genul de provocări 
simple sau nișate. Credem cu tărie că, acum, orice fel de provocare pe 
care o ai la nivel de business, mai ales digital, combină întotdeauna 
partea de advertising și comunicare cu parte de tehnologie și cu parte 
de data science și analytics. În retail, în 2021 și mai departe este vorba 
despre a combina skill-urile din toate aceste domenii. Industria de retail 
s-a schimbat radical și nu se va mai întoarce la realitatea pre-COVID, din 
foarte multe motive, dar principalul motiv este acela că nu o vor lăsa 
consumatorii și ei sunt cei mai importanți. Au dispărut companii de retail 
cu tradiție de zeci de ani pe piață, iar acest trend va continua.”

„Mesajul meu este puțin provocator. Vreau să spun «Mulțumesc, Corona!». 
Evident, nu în sensul în care mulțumesc pentru situația sanitară, absolut 
deloc. Mă refer la partea de business pentru că, de la momentul pandemiei, 
multe procese din sectorul de retail au avut o evoluție accelerată și acest 
lucru duce la schimbare. Personal cred că schimbarea este un lucru bun. 
Retailerii și brandurile nu își mai pot permite să evite interacțiunea. Practic, 
trebuie să fii peste tot pentru că nu vrei să ratezi «acel» client. Dacă tu nu 
ești prezent, poate competitorii tăi sunt acolo și câștigă consumatorii de 
partea lor. Trebuie să fii pe toate canalele de comunicare, iar aceasta este 
o sarcină extrem de complexă. Mai ales dacă vrei să fii flexibil, rapid și dacă 
vrei să schimbi ofertele frecvent, va fi complex și ai nevoie de automatizare, 
de tehnologie să te ajute să susții distribuția ofertelor tale digitale pe 
multiple canale. Cele trei canale, categorii de canale pe care retailerii și 
brandurile le vor folosi tot mai mult în viitor, eu le numesc cele trei S-uri, 
sunt search, social și shopping destination.”

Bogdan Mancaș
e-Commerce Manager  
PepsiCo

Oggy Popov
CEO  
Offerista Group CEE

Raluca Duță
Chief Marketing Officer  
L'Oréal România

Alex Cernătescu
CEO, Co-Founder & Global Head 
of Strategy Infinit Stefanini
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Credem că știm totul despre noi, până într-un moment în care aceste teorii sunt răsturnate cu viteza 
luminii. Și abia atunci începe cu adevărat procesul de autocunoaștere. Cu toții am trecut prin astfel de 
momente-cheie, în care am descoperit că putem mai mult, că putem să ne adaptăm personal și profesional 
la noi vremuri, că putem deveni ceea ce până acum doar am visat.

THE NEW ME aduce împreună povești ale unor oameni care s-au transformat pe ei înșiși sau businessurile lor, 
astfel încât să poată funcționa la turație optimă într-un context nu foarte prietenos, dar deosebit de 
ofertant din perspectiva adaptării. Până la urmă este vorba de un singur lucru: curajul de a găsi cea mai 
bună variantă a ta, indiferent de cât de sinuos poate fi traseul.

Detalii privind evenimentul sunt disponibile pe www.inspiroconference.ro

THE NEW ME

Primii speakeri confirmați

Charlie Ottley
Producer, Writer, Presenter,
Poet & Environmentalist

Maia
Morgenstern
Actriță la Teatrul Național
din București

Vanya
Panayotova
General Manager
L'Oréal România

Bogdan Colea
Fondator Ploo-N Gură

Eduard Novak
Singurul campion
paralimpic român
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Best Independent Retailer

Best New Non-Food Product

Best Local FMCG Supplier NEW

Best e-Commerce Initiative NEW

Best International Retailer

Best FMCG Supplier

Best New Food Product

Best New Beverage

Best Vertically Integrated Business

Best Sustainability Initiative

Best Manager of the Year

Best Supply Chain NEW

Best CSR Campaign

Brand of the Year in Retail & FMCG NEW

Categorii
Intră în Marele Juriu și susține performanța!

Cere link de votare accesând: progresivawards.ro

Eligibilitate
Vor primi link de votare managerii din piața de retail & FMCG și domenii conexe 
care activează în departamentele de marketing, vânzări, comercial, achiziții și 
resurse umane.

Procedură de votare
Procesul de votare este unul încrucișat. Managerii din companiile finaliste la 
aceste categorii vor primi formulare de vot personalizate, astfel încât să nu 
existe posibilitatea de a-și vota proiectul/compania.

Perioada
Solicitările pentru link de votare se pot face până la data de 15 mai 2021.
Începând cu data de 19 aprilie 2021, au fost invitați să voteze aproximativ 10.000 
de profesioniști din piața FMCG. În această etapă, Progresiv a trimis prin email 
către fiecare dintre profesioniștii selectați din baza de date Progresiv câte un
link unic de votare. Linkurile unice garantează faptul că o persoană poate vota
o singură dată.

Mecanism
Generarea linkurilor unice de votare și centralizarea datelor furnizate în
formularele de votare se realizează de către Ipsos România, Research Partner
al competiției. Câștigătorii  vor fi anunțați și premiați  în cadrul Galei Progresiv 
Awards care va avea loc în București, pe data de 20 mai 2021 la 
Face Convention Center.
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Actualitate

Profi vrea să preia cel mai mare 
francizat Carrefour

Schimbare la vârful 
Ursus Breweries

Kaufland România, 
afaceri de 13 miliarde 
de lei în 2020

JTI investește 60 de milioane de euro  
în fabrica din România

Grupul Aaylex vrea afaceri cu 20% mai  
mari în 2021

Consiliul Concurenței analizează operațiunea 
prin care Profi Rom Food SRL intenționează 
să preia zece din cele 15 spații comerciale 
operate de Pronto Mobile SRL. În prezent, 
magazinele Pronto sunt francize Carrefour 
Express, retailerul bucureștean fiind cel mai 
mare francizat al Carrefour pe piața locală.
Profi Rom Food SRL, retailerul cu cea mai mare acoperire la nivel 
național, a pus pe harta expansiunii 235 de noi locații în 2020 și a 
remodelat alte două, la Ploiești și Craiova, sub conceptul care în 
interiorul companiei poartă numele Monaco. În 2024, pe teritoriul 
României ar urma să funcționeze 2.561 de magazine Profi. Pronto 
Mobile SRL deține 15 magazine pe piața din București, având în 2019 
o cifră de afaceri de 37,84 de milioane de lei, în creștere cu 16% față 
de anul precedent. Anul trecut Gabriel Sandu, Directorul General al 
companiei anunța că intenționează să reia expansiunea, ținta pe 
termen mediu fiind pragul de 100 de magazine la nivelul Capitalei.

După mai bine de doi ani în rolul 
de Președinte Ursus Breweries 
și Managing Director Asahi 
Breweries Romania & Hungary, 
Dragoș Constantinescu este 
promovat ca Managing Director 
al diviziei care include Germania, 
Austria, Cehia și Slovacia, par-
te din grupul Asahi Europe & 
International. Drept urmare, Paul 
Barnett preia rolul de Președinte 
Ursus Breweries, poziție pe care o 
va ocupa din luna iunie 2021.
În cel mai recent rol al său, 
Transformation Director Europe, 
executivul a construit și implemen-
tat agenda de transformare a gru-
pului Asahi Europe & International.

După o creștere a afacerilor 
de 8,75% în 2020 față de 2019, 
Kaufland România a încheiat 
anul trecut cu o cifră de afa-
ceri de aproape 13 miliarde de 
lei, potrivit datelor furnizate de 
Valer Hancaș, Director Corporate 
Affairs Kaufland. „Creșterea este 
justificată de doi factori: expan-
siunea, pentru că anul trecut am 
deschis 10 magazine noi, dar și de 
extinderea livrărilor la domiciliu 
prin comenzi online și prin dark 
store-uri”, explică acesta. Pentru 
2020, retailerul a avut un buget de 
300 de milioane euro pentru ex-
tindere și remodelări, dar și pentru 
achiziția de terenuri. Pentru 2021, 
bugetul de investiții se ridică la 375 
milioane de euro.

Grupul Aaylex a raportat pentru primul trimestru din 2021 o cifră de afaceri de 
158 de milioane de lei, consolidându-și poziția în segmentul de carne de pui 
proaspătă. În primele 3 luni ale anului au fost livrate peste 18.000 de tone de 
produse din carne de pasăre pe toate canalele de distribuție, iar în topul produ-
selor cu cel mai mare volum de vânzare se numără pulpele și pieptul de pui file. 
Produsele Cocorico sunt destinate 70% consumului intern și 30% exportului.
Pentru întreg anul 2021, obiectivul este de creștere a cifrei de afaceri conso-
lidată cu 20%, mai ales pe seama introducerii de produse noi și a dezvoltării 
vânzărilor pe piață. În 2020, Grupul a avut o cifră de afaceri de 651 milioane lei, 
iar investițiile din ultimii patru ani s-au ridicat la peste 50 de milioane de euro.

JTI va investi 60 de milioane de 
euro pentru modernizarea capaci-
tăților de producție ale fabricii din 
România. Ca urmare a programului 
de investiții derulat în următorii 
trei ani, vor crește volumele de 
țigarete fabricate, iar fabrica de 
pe platforma Pipera va avea un rol 
foarte important în aprovizionarea 
piețelor din Uniunea Europeană cu 
produse JTI. În momentul de față, 
aproximativ 70% din producția JTI 
Manufacturing este exportată în 
circa 50 țări. 
În 2012, JTI Manufacturing a investit 
25 milioane de euro în capacitățile 
de producție. JTI, una dintre primele 
companii multinaționale stabilite 

local încă din 1993, a investit până 
acum în România peste 250 mili-
oane de euro. Cele două entități cu 
care JTI își desfășoară activitatea în 
România au virat în 2020 la bugetul 
statului peste 4,77 miliarde de lei 
(aproape un miliard de euro), în 
creștere cu mai mult de 12% față de 
taxele plătite pentru 2019. 
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P&G deschide o nouă fabrică  
la Urlați

Artesana construiește 
o nouă fabrică

Piața berii, evoluție 
modestă în 2020

Domeniile Prince Matei, investiții de peste 
10 mil. lei în podgorie

Maspex România intră în categoria  
de înghețată cu brandul Tedi

Procter & Gamble inaugurează o nouă uni-
tate de producție în Urlați, județul Prahova, 
unde va produce capsule de detergent lichid 
Ariel PODS pe care le va exporta în mai 
multe țări europene. Prin această investi-
ție de tip greenfield, consolidează poziția 
României ca centru de producție al P&G. 
În toamna anului 2019, gigantul american Procter&Gamble a obținut 
un ajutor de la stat în valoare de 29,05 milioane de lei pentru a 
finanța construcția noii fabrici din Urlați, fiind una dintre cele 
șapte companii care au semnat acorduri de Finanțare cu Ministerul 
Finanțelor. În 2010, compania a deschis tot la Urlați fabrica de 
produse pentru îngrijirea părului, sediul central al operațiunilor din 
Europa de Sud-Est, în urma unei investiții inițiale de 100 de mili-
oane de dolari, unitate care a devenit între timp centru de export. 
În fabrica de șampoane de la Urlați lucrează aproximativ 300 de 
persoane, iar 90% din volume sunt livrate pe piețele externe. 

Noua fabrică Artesana va avea o 
suprafață totală de 3.100 mp, din 
care suprafața de producție va 
ocupa circa 2.350 mp și va asigura 
o capacitate suplimentară de pro-
ducție de aproximativ 40 tone de 
lapte pe zi, de trei ori mai mult față 
de producția actuală. Investiția de 
peste 5 milioane de euro permite 
dotarea cu echipamente moderne 
de producție, de la linii automati-
zate de procesare a laptelui, până 
la etichetare și ambalarea finală. 
Investiția a fost posibilă printr-o 
finanțare bancară și prin grantul 
nerambursabil obținut prin sche-
mă de ajutor de stat în valoare de 
aproximativ 2,3 milioane euro. 

Volumul pieței berii a înregistrat 
o evoluție de +0.5% în volum, 
ajungând la 16,75 milioane hl la 
nivelul anului trecut, potrivit da-
telor Asociației Berarii României. 
Ponderea sectorului HoReCa în 
vânzările de bere a scăzut la 8% în 
2020, de la 15% în 2019. Dacă înain-
tea pandemiei o bere din cinci era 
servită în sectorul HoReCa, în 2020 
abia o bere din 12 a fost vândută 
în sectorul ospitalității. Berea la 
draft a scăzut cel mai mult, din 
cauza închiderii parțiale sau totale 
a sectorului ospitalității pe parcur-
sul ultimului an, de la 3,4% în 2019 
la 2% anul trecut.
Totodată, berea ambalată la doză 
a crescut anul trecut cu 1,7 puncte 
procentuale, păstrând tendința de 
creștere a ultimilor ani.

Maspex România intră pe piața de înghețată cu brandul Tedi, printr-un par-
teneriat cu Alpin 57 Lux, una dintre cele mai mari companii producătoare de 
înghețată din România, parte a grupului internațional Food Union. Înghețata 
Tedi este disponibilă în trei variante - pe băț, la cornet și sub formă de 
sandwich, cu arome clare și fructate. „Înghețata Tedi se alătură unei game 
variate de sucuri, biscuiți și cereale pentru micul dejun. Adăugând valorile 
brandului dezvoltat de Maspex și expertiza valoroasă în producția de înghe-
țată a partenerului nostru Alpin 57 Lux, am lansat cele 6 variante de îngheța-
tă Tedi”, a declarat Mihaela Greluș, Director Marketing Maspex România.

Domeniile Prince Matei anunță o 
investiție de peste 10 milioane de 
lei în podgoria de la Dealu Mare, în 
afara prețului de achiziție. Investiția 
a fost făcută în ultimii doi ani pentru 
a moderniza echipamentele de vini-
ficație și pentru a revitaliza planta-
țiile vechi, proiect care va continua. 
De asemenea, producătorul anunță 
o nouă imagine pentru vinurile sale 
și o nouă gamă de retail. Odată cu 
lansarea noii imagini, producătorul 
introduce pe piață și o nouă gamă 
pentru retail care completează fami-
lia de vinuri și care va purta numele 
Domeniile Prince Matei. Cele trei 
asamblaje, alb, rosé și roșu, fiecare 
având o parte de Fetească Neagră 

(chiar și vinificată în alb), reprezintă 
o nouă generație de vinuri din  
Dealu Mare.
Domeniile Prince Matei sunt deți-
nute de holdingul Vintruvian, care 
are în proprietate și Viticola Sarica 
Niculițel. Grupul a cumpărat podgo-
ria din Dealu Mare și marca Prince 
Matei de la Vinarte în 2019.
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Profi aduce formatul Monaco 
și în București

Pain Plaisir, investiții de 
500.000 de euro în extindere

„Inaugurat în Ploiești în luna septembrie a anului 
trecut și demonstrând deja la Craiova, Timișoara, 
Dej și Aiud că este o formulă de succes, noul format 
de magazin Profi, denumit intern Monaco, a ajuns la 
București”, este anunțul făcut de retailer.
Aflat pe Bulevardul Libertății, numărul 1A, supermar-
ketul Profi are zone care răspund principalelor mi-
siuni de cumpărare pe care retailerul se bazează, și 
anume convenience, proximitate, stock-up și top-up.
De asemenea, există și zona fiiGO ce oferă produse 
proaspete de panificație coapte chiar în magazin, 
un spațiu cu hot-dog, grilluri, sendvișuri, pizza, 
fresh-uri de fructe, cafea, prăjituri și înghețată 
produsă pe loc.
Totodată, gama de produse bio este mai diversificată, 
iar produsele locale sunt mult mai bine reprezentan-
te în acest nou format. Conceptul încorporează cele 
mai reușite experiențe de până acum, sortimentația 
fiind completată cu peste 1.300 de produse față de 
magazinele Profi clasice.
Retailerul Profi, controlat de fondul de investiții Mid 
Europa Partners, a încheiat anul 2020 cu o cifră de 
afaceri de 8,83 miliarde de lei (1,8 mld. euro) față de 
7,26 miliarde de lei în 2019.

Retailerului și producătorul artizanal de produse 
de panificație Pain Plaisir a semnat un contract de 
închiriere pentru un spațiu de 1.000 de mp în Sema 
Park pentru dezvoltarea unei noi unități de producție. 
Proiectul presupune o investiție de 400.000 de euro și 
este un prim pas în susținerea planurilor de dezvol-
tare pentru următorii doi ani. Astfel, compania are pe 
lista pentru anul acesta inaugurarea unei noi locații, 
dar și remodelarea unui magazin existent. „Vorbim 
despre o investiție de 100.000 de euro în rețeaua 
de magazine pentru anul acesta. În luna iunie vom 
deschide al treilea magazin, în zona Piața Romană, pe 
strada George Enescu și căutăm și alte spații pentru a 
continua extinderea anul viitor. Pentru 2022 plănuim 
încă trei magazine”, spune fondatoarea Pain Plaisir. 
Pain Plaisir a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri 
de 1,5 milioane euro, în scădere cu 10% față de anul 
precedent. „Rezultatul vine pe fondul închiderilor și 
restricțiilor din sectorul HoReCa, care reprezenta 10% 
din totalul businessului. 2021 a început însă bine, pare 
că avem deja un plus de 2%”, mai punctează Irina 
Stăncescu. Pentru 2021 compania preconizează o cifră 
de afaceri de 2 milioane de euro, creșterea fiind susți-
nută de vânzările celui de-al treilea magazin. 



20  |  Mai 2021

Actualitate

www.revistaprogresiv.ro

Cele mai citite știri Exclusiv online

ç Carrefour implementează 
block chain în sectorul alimentar;
ç Magazin alimentar superpre-
mium, dezvoltat de One United 
Properties și Le Manoir;
ç Lăptăria cu Caimac obține certi-
ficarea ce îi permite exportul în UE;
ç Rețeaua Remarkt listează în 
premieră produse sârbești în 
locațiile sale.

Retailul alimentar local ar putea 
depăși 140 miliarde de lei în 2021
În 2021, analiștii KeysFin se aș-
teaptă la o revenire la ritmul de 
creștere medie anuală din ultimii 
10 ani, de 7%, la aproximativ 
140 de miliarde de lei, pe fondul 
revenirii consumului la valori 
normale. Pentru anul trecut, cifra 
de afaceri a retailului alimentar 
este estimată în jurul nivelului de 
130 miliarde lei.

Tohani, 6 milioane de euro în 
producția de Fetească Neagră

Orbico preia distribuția Splat

Macromex lansează magazinul 
online Food Concierge

Macromex, lider pe piața locală a produselor cu 
temperatură controlală din România, a lansat 
magazinul online Food Concierge, unde clienții 
pot găsi peste 400 de produse de la branduri de 
renume, printre care amintim Edenia, Häagen-Dazs, 
La Strada, Alpro, Corso, Philadelphia, Leerdammer, 
Babybel, Paula. Food Concierge este însă mai mult 
decât un shop online pentru că oferă și consultanță 
în materie de gătit, oferind informații despre produ-
se, modul lor de combinare și rețete originale. 
Food Concierge a lansat conceptul de fast cooking 
în România, un mod de-a găti inteligent care se 
adresează tuturor categoriilor de consumatori, de la 
food influencers, persoane care iubesc să gătească, 
iubitori de artă culinară, dar și celor care apreciază 
o masă gourmet, dar n-au spor la gătit. Prin produse 
congelate, sănătoase, oferă oamenilor acces la un 
mod mult mai comod, mai sănătos și mai rapid de 
a găti. Momentan, zona de acoperire este București 
și județul Ilfov, însă reprezentanții companiei spun 
că este doar o chestiune de timp până când românii 
din toată țara se vor putea bucura de produsele și 
avantajele pe care le oferă Food Concierge.

Tohani România a depășit cifra de 1 milion de sticle 
de Fetească Neagră, cel mai vândut soi de vin roșu 
din România. Tohani are cea mai întinsă suprafață 
cultivată cu Fetească Neagră din zona Dealu Mare, de 
aproximativ 100 de hectare. Cu investiții totale de 6 
milioane de euro în acest soi, Tohani România își pro-
pune să facă din Feteasca Neagră un brand de țară, 
punând totodată România pe harta viticolă mondială.  
Investiția în podgoria de Fetească Neagră s-a ridicat 
la 3 milioane de euro, în timp ce linia de vinificație 
dedicată a necesitat o investiție de 1 milion de euro. 
Pentru susținerea vinurilor produse cu acest soi - 
prin marketing local și prezență internațională - s-au 
alocat 2 milioane de euro. Astfel, Feteasca Neagră a 
devenit vedeta podgoriei, în 2020 reprezentând 75% 
din totalul de vin roșu vândut de Tohani. 

Orbico continuă să își consolideze portofoliul și înce-
pe colaborarea cu producătorul sustenabil Splat, în 
calitate de distribuitor pe piața din România. În zona 
Europei Centrale și de Est, Splat se află între primii 
trei jucători din categoria pastă de dinți, cu o cotă de 
piață de 7,1%, conform Euromonitor 2019.
În strategia de preluare a distribuției este în plan 
listarea produselor Splat în modern trade, traditional 
trade, online și pharma. „Sunt targetate toate cele 
patru canale, scopul fiind acela de a ajunge la cât 
mai mulți consumatori cu Splat”, spun reprezentanții 
Orbico. Pentru anul acesta Orbico își continuă planu-
rile de dezvoltare atât din punct de vedere al distri-
buției, cu soluții integrate la nivel național, cât și din 
punct de vedere al portofoliului de branduri pentru a 
consolida baza solidă construită până în prezent.

Next events

10 aug. 
- 3 sept.

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

10 iun. Inspiro 
București, România
www.inspiroconference.ro

28 - 30 
sept.

World Retail Congress
Locația: Roma, Italia
www.worldretailcongress.com
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ce pandemia a devenit parte din cotidian, apetitul pentru 
consum a reînceput să crească. Astfel, în timp ce 13% din 
românii din mediul urban au declarat la finalul anului 
trecut că nu le rămân bani de la o lună la alta pentru alte 
tipuri de cheltuieli decât cele esențiale, 41% susțineau că 
sunt în continuare dispuși să cheltuiască suplimentar în 
perioada următoare. „Unde sunt banii care nu au mai fost 
cheltuiți pe haine, evenimente ori vacanțe și tot așa? O 
parte din acești bani a mers în economii, dar, totodată, ce 
faci atunci când nu mai ai acces la lucrurile cu care erai 
obișnuit? Îți îndrepți atenția spre produsele premium. Cel 
puțin în FMCG, în ultimul an, am măsurat pentru mai mult 
de jumătate dintre categoriile analizate o creștere pentru 
segmentele super premium și premium. Nu știm dacă acest 
trend va continua și în acest an, dar mi-ar plăcea să sub-
liniez faptul că în anumite categorii, cum ar fi berea, spre 
exemplu, sector puternic afectat de închiderea HoReCa, 

Comportamentul de cumpărare, sub impactul 
promoțiilor și al experiențelor in-store

După un 2020 ca un roller coaster pentru industria bunurilor de larg consum, 
2021 vine cu noi tipare la nivel de consum, dar și de comportament de cum-
părare. Iar printre lucrurile demne de menționat se numără faptul că, pentru 
68% dintre shopperi, promoțiile au „puterea” de a determina locul din care 
sunt făcute cumpărăturile. Totodată, 41% ar renunța oricând la comoditatea 
oferită de e-commerce pentru a se bucura de o experiență de cumpărături 
într-un magazin fizic. Mai multe informații despre cum a schimbat pandemia 
shopperul român aflăm din studiul Nielsen Shopper Trends. De Simona Popa.

Pe o piață care a crescut anul trecut sub 
10% în condițiile unei crize sanitare, modul 
în care shopperii se raportează la ocaziile 
de achiziție s-a schimbat. De la canalul de 
vânzare ales, până la cumpărături făcute în 

funcție de campaniile promoționale, toate au la bază 
grija shopperilor privind finanțele proprii într-un an încă 
plin de incertitudini. Dar, în timp ce unii caută cele mai 
bune prețuri pentru a ține cheltuielile sub control, alții 
aleg să cumpere produse premium și super premium, 
arată datele NielsenIQ, prezentate în cadrul celei de-a 
șasea ediții a evenimentului Shopper World România. 
Dacă începutul lui 2020 a venit cu un avans de peste 20%  
pentru piața FMCG, creșterea pieței a pierdut din avânt 
pe final de an, însă explicația vine din faptul că raporta-
rea se face la primul trimestru, când consumatorii făceau 
stocuri de alimente din cauza stării de urgență. Pe măsură 
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Subiectul lunii

băuturile spirtoase sau cafeaua, vedem o creștere în cate-
goriile super premium și premium. Dar dacă vorbim despre 
carne procesată, spre exemplu, a crescut segmentul eco-
nomy”, subliniază Iulia Pencea, Market Leader, NielsenIQ.

Misiuni de cumpărare împărțite între magazine 
fizice și online

74% dintre respondenții studiului Nielsen Shopper 
Trends susțin că, atunci când vine vorba despre cum-
părăturile esențiale, merg săptămânal la magazin. 
Totodată, dacă vorbim doar despre top up, în princi-
pal pentru refacerea stocului alimentar, aproximativ 
unul din doi cumpărători alege să meargă de 2-3 ori 
pe săptămână la cumpărături, în timp ce 23% declară 
o frecvență zilnică. „Pe parcursul unei luni de zile, un 
shopper cumpără, în medie, de la 7,5 canale de vânzare, 
incluzând online”, detaliază Vasi Dragomir, Consumer 
Insights Leader NielsenIQ.
Ce îi atrage pe shopperi în magazin chiar și atunci când 
nu au o nevoie urgentă? În timp ce incidența ocaziilor 
on-the-go a scăzut, au crescut situațiile în care oamenii 
merg la cumpărături atrași de ofertele promoționale. 
Concret, dacă anul trecut doar 4% dintre shopperi spu-
neau că merg la cumpărături pentru anumite promoții, 
în 2021 procentul a urcat la 6%. 68% dintre shopperi 
au vizitat canalul de Discount în primele două luni ale 

acestui an față de 65% anul trecut. În același timp, 
comerțul tradițional a fost un canal ales de doar 19% 
dintre clienți față de 24% în 2020. Nici hypermarketu-
rile nu s-au bucurat de mai mulți shopperi, din contră. 
Astfel, doar 77% au ales să cumpere din marile magazine 
față de 79% anul trecut.
Când vine vorba despre atuuri pe care le au retailerii, 
o surpriză o reprezintă locul doi în top zece. În clasa-
mentul shopperilor, al doilea criteriu ca importanță este 
faptul că un anumit retailer are capacitatea de a oferi 
printre primii cele mai noi produse de pe piață. 
„Acesta este un criteriu foarte important pentru 70% 
dintre shopperi. Anul trecut, acest atribut era abia pe 
locul opt, în timp ce detalii precum ușurința cu care 
găsesc produsele de care au nevoie și modul plăcut de 
a face cumpărăturile au rămas pe aceleași poziții. Este 
important să fii atent la modul în care evoluează nevoile 
clientului în fiecare an și să iei măsuri în consecință”, 
explică Vasi Dragomir.
Cât despre online, acest canal a câștigat noi adepți 
chiar dacă sunt încă persoane care, deși nu sunt străine 
de e-commerce, nu folosesc acest canal pentru achi-
ziția de alimente. 39% dintre respondenți susțin că nu 
cumpără niciodată alimente online în timp ce 40% abia 
în contextul pandemiei au început să le achiziționeze în 
acest mod. La nivel general, doi din cinci shopperi din 
mediul urban au devenit familiarizați cu tot ce ține de 
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finalul anului trecut și cu 2,7% mai mult față de aceeași 
perioadă a lui 2020. Cum răspund shopperii în fața pre-
țurilor crescute? 
„Principalul răspuns este să reducă din produsele 
neesențiale, apoi că caute și să cumpere produse aflate 
la reducere. 15% dintre cei chestionați susțin că aleg 
branduri mai ieftine pentru a reduce cheltuielile”, spune 
Vasi Dragomir.
Doi din trei shopperi declară că sunt foarte atenți la 
prețuri. Mai exact, 27% cunosc prețurile pentru alimen-
tele cumpărate cel mai des, 40% știu prețurile pentru 
majoritatea produsele și remarcă atunci când acestea 
sunt modificate, în timp ce 30% nu cunosc toate prețuri-
le, dar în mod normal observă când sunt modificări. 
„52% dintre shopperi profită de ofertele speciale pentru 
a face stocuri pentru produsele folosite zilnic. 49% sunt 
atenți la cupoanele de reduceri, 36% dintre shopperi au un 
buget limitat, drept urmare nu cumpără decât produsele 
esențiale și alți 35% depun un efort considerabil să găseas-
că cele mai mici prețuri”, spune reprezentantul NielsenIQ.
Pentru 68% dintre shopperi, promoțiile au „puterea” de 
a determina locul din care sunt făcute cumpărăturile. 
Mai exact, aceștia susțin că aleg magazinul în funcție 
de promoțiile active, lucru valabil pentru 29% dintre 
cei chestionați, în timp ce 28% schimbă rar magazinul 
la care merg, dar atunci când fac cumpărături caută cu 
precădere produsele cu preț promoțional. Totodată, 11% 
cumpără branduri diferite decât în mod normal doar 
pentru că se află la promoție. 
Iar dacă pentru unii retaileri loialitatea se măsoară în 
cardurile de fidelitate, studiul Nielsen arată că, deși 
88% dintre shopperi au un astfel de card, nu înseamnă 
că sunt fideli unei singure rețele. Asta pentru că fiecare 
client are câte două sau trei carduri de fidelitate de la 
retaileri diferiți. Cum aleg însă un magazin în detrimen-
tul altuia? Primul criteriu este proximitatea, invocat de 
jumătate dintre cei chestionați. Urmează raportul cali-
tate – preț și disponibilitatea produselor căutate. Crește 
însă rapid procentul celor care aleg magazinele în baza 
promoțiilor disponibile, dar, la polul opus, și al celor 
care caută produse premium disponibile doar în anumi-
te unități comerciale. Sistemul de loializare și beneficiile 
obținute în baza cardului de client reprezintă un criteriu 
de alegere doar pentru 13% dintre shopperi, procent, de 
asemenea, în creștere față de anul trecut.

Produsele private label, tot mai prezente în 
coșul de cumpărături

Deși trei din zece shopperi declară că la începutul aces-
tui an au cumpărat mai multe branduri ca de obicei, pro-
dusele private label câștigă tot mai mult teren pe piața 
locală, fiind percepute ca produse cu un raport calitate 
preț foarte bun. Acest lucru este susținut de 60% dintre 
participanții la studiul Nielsen, în timp ce 29% susțin că, 
în termeni de calitate, produsele marcă proprie sunt la 
fel de bune ca ale brandurilor recunoscute. ç

cumpărăturile alimentare făcute online. „Așa cum era de 
așteptat, incidența cumpărăturilor online a crescut con-
siderabil comparat cu 2020, o treime dintre respondenți 
declarând că au făcut o astfel de achiziție la începutul 
anului. Și dacă ne uităm la categorii, majoritatea și-au 
intensificat prezența în coșurile online raportat la nivelul 
anului trecut. Printre cele mai căutate au fost mâncarea 
congelată și alcoolul. Dacă ne referim la non-food, toate 
produsele au înregistrat creșteri în online, cu excepția 
șamponului și produselor pentru îngrijirea locuinței”, 
adaugă reprezentanta NielsenIQ.
Există însă foarte mulți români care ar renunța oricând 
la comoditatea oferită de e-commerce pentru a se 
bucura de o experiența de cumpărături într-un magazin 
fizic, lucru susținut de 41% dintre respondenți. Apoi, 
pentru 45% dintre shopperi este importantă analizarea 
produsului, lucru mult mai ușor de făcut în magazin. 
Pentru 42% dintre cei chestionați, taxa de livrare perce-
pută de magazinele online reprezintă un motiv sufici-
ent de bun pentru a alege locația fizică în detrimentul 
comenzilor virtuale.
Însă, când vine vorba despre motivele pentru care 
shopperii accesează paginile de internet ale magazine-
lor sau chiar aplicațiile digitale, 59% dintre ei o fac pen-
tru a vedea noile promoții și doar 35% pentru a căuta 
informații despre un anumit produs. Pentru 28% dintre 
cei chestionați, platformele digitale sunt un bun ajutor 
pentru a face o listă de cumpărături. În final, doar 22% 
accesează paginile de internet sau aplicațiile mobile 
pentru a cumpără alimente online.
Digitalizarea procesului de cumpărături nu se limitează 
doar la achizițiile online, ci și la proiectele speciale im-
plementate în magazine. Spre exemplu, jumătate dintre 
clienți au ales sistemele self checkout pentru plata cum-
părăturilor în detrimentul interacțiunii cu un casier.

Importanța promoțiilor în decizia de achiziție

Percepția generală a shopperilor este că prețurile 
sunt în creștere, lucru susținut de peste 84% dintre cei 
chestionați de Nielsen și confirmat și de datele oficiale 
publicate de INS, care arată că în primele două luni ale 
anului, alimentele au costat cu 1,09% mai mult față de 
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„2020 a fost un roller coaster, 
dar privim 2021 cu optimism”

Pentru Danone România, pandemia de Covid-19 a însemnat o reajusta-
re a planurilor de business, dar și agilitate și viteză de reacție față de 
modificările din comportamentul de consum. Iar acest lucru s-a tradus 
printr-o creștere de 6% a businessului față de 2019. Ce urmează în 2021 
și ce importanță are pariul pe interesul consumatorilor pentru o ali-
mentație sănătoasă aflăm de la Natalia Gelshtein-Kiss, General Manager 
Danone România, Bulgaria și Ţările Adriatice. De Andra Imbrea.
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Cum a fost 2020 pentru businessul Danone 
în România, față de 2019, și care au fost 
factorii care au dus la aceste rezultate? 
Cred că pentru toată lumea pandemia a fost și 
este o provocare, indiferent de natura și mări-
mea businessului. Covid-19 ne-a influențat evo-
luția, în principal din perspectiva schimbărilor 
de consum. În cadrul Danone România, branduri 
precum Actimel, Danone, Delicios, Cremosso și 
Danonino au avut o creștere semnificativă în 
2020, determinată de anumite nevoi ale consu-
matorilor, ce s-au accentuat în perioada pande-
miei. Evoluția acestora a fost susținută și de re-
ajustarea planurilor de către echipele de brand, 
comerciale și operaționale. Pe de altă parte, am 
observat că produse precum iaurturile de băut 
sau soluții pentru micul dejun, care se situează 
pe segmentul de conveniență, au fost afectate 
negativ deoarece ocaziile de consum și seg-
mentul on the go s-au redus drastic. Trebuie să 
recunosc că 2020 a fost un adevărat roller  
coaster, am început în forță anul, cu rezulta-
te foarte bune în T1, ulterior am fost puternic 
afectați în T2, a trebuit să ne reajustăm repede, 
iar din T3 am revenit pe creștere și am reușit să 
terminăm anul 2020 cu un avans de 6% față  
de 2019. 

Cum arată 2021? Ne putem referi la acest 
an ca fiind unul de redresare? 
Nu ne așteptăm ca 2021 să fie un an ușor.  
Ne-am pregătit pentru un alt an dificil. Ne uităm 
totuși la acest an cu optimism, mizăm din nou pe 
angajamentul nostru pentru siguranță, pen-
tru calitatea produselor noastre, precum și pe 
agilitatea și capacitatea de a ne adapta. Nu voi 
spune că este un an de redresare deoarece 2020, 
deși dificil, nu a fost un an rău pentru Danone 
România. Suntem mândri de rezultatele obținute. 
Pe de altă parte, pot spune că nu avem destulă 
predictibilitate pentru acest an. Ce facem în pre-
zent este să vorbim cu partenerii noștri pentru a 
înțelege ce putem dezvolta și inova. Ceea ce am 
putut observa este că vânzările din T1 2021 au 
fost mai puternice decât T4 2020 și ne uităm cu 
optimism la întregul an. 
Ce ne-a susținut cel mai mult în turbulența 
lui 2020 și ne-a pregătit pentru 2021 este că 
suntem de părere că misiunea noastră este 
relevantă. Avem produse lactate și produse 
pe bază de plante ce adresează atât nevoia de 
consum, cât și de sănătate. Portofoliul nostru 
este divers, cu produse simple ce conțin doar 
lapte și fermenți, dar și cu produse cu beneficii 
puternice pe zona de imunitate, dezvoltarea 
copiilor, tranzit și digestie, precum și produse 
pe bază de plante cu beneficii pentru sănătate. 

Care sunt categoriile și brandurile care au 
raportat cele mai mari creșteri? 
În 2020, cele mai mari creșteri, de două cifre, le-
au înregistrat categoria de iaurturi cu fructe, cu 
brandurile Delicios și Cremosso, dar și smân-
tâna și budincile, în timp ce iaurturile simple 
au avut o creștere de o cifră, în concordanță cu 
creșterea pieței. 
Creșteri mari înregistrează și categoria de Active 
Health, cu brandul Actimel și cea plant-based, cu 
brandul Alpro, așa că ținta nostră pentru Alpro în 
2021 este o creștere de 30%. Oamenii stau acasă, 
gătesc, iar această categorie se bazează pe o 
varietate de opțiuni pentru gătit, iar Alpro aduce 
noutate în piață și inovează. Cred că suntem cu 
mult înaintea pieței pe acest segment. Pentru 
Actimel vizăm o creștere de 17%, determinată de 
consumatorii foarte interesați de sănătate care au 
nevoie de astfel de soluții și produse, iar imunita-
tea este cu siguranță un subiect important. 

Ce s-a întâmplat pe segmentul on the go? 
Cum au evoluat lucrurile în pandemie? 
Produsele care au fost efectiv un motor de 
creștere înainte de pandemie, cum ar fi iaurturi-
le de băut, care puteau fi deschise și consumate 
în mers, sau gustările pentru micul dejun, nu au 
mai fost în nevoile consumatorilor, iar aceste 
segmente au fost afectate. Pe de altă parte, 
produsele on the go, precum pungile Danonino, 
au menținut categoria, deși copiii nu au mai 
fost atât de mult la școală, iar brandul a rămas 
relevant pentru părinții care probabil lucrau de 
acasă și aveau grijă și de copii. Segmentul on the 
go a fost afectat, dar contează și modul în care 
lucrezi cu astfel de soluții, care îți pot aduce 
surprize plăcute. 

Sumarizând, care au fost principalele 
modificări în comportamentul de consum? 
Obiceiurile de consum on the go au fost afectate, 
iar soluțiile de conveniență au suferit, în timp ce 
consumul acasă a crescut foarte mult, generând 
o performanță bună pe formatele mari, multi-
pack sau pachete promoționale. De asemenea, 
vedem că sănătatea și bunăstarea sunt princi-
palele preocupări ale consumatorilor, imunitatea 
este foarte importantă în agenda oamenilor 
și vedem rate de creștere uimitoare pentru 
brandul Actimel. Observăm, de asemenea, 
tendințe puternice în ceea ce privește gătitul 
acasă, atât pe zona de iaurturi, creme, dar și în 
categoria produselor pe bază de plante, precum 
și o accelerare mai redusă în ceea ce privește 
polarizarea pieței. Avem mărcile mainstream care 
cresc în continuare, precum iaurturile cu fructe 
sub brandul Delicios. Nu în ultimul rând, vedem o 

rata de creștere a 
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valoarea investițiilor 
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brandul Alpro  
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preferință pentru cumpărăturile online, chiar și pe seg-
mentul de produse lactate proaspete. Înainte de pande-
mie vorbeam de procente foarte mici în această direcție, 
dar acum putem vorbi de o accelerare semnificativă. 

Creșterea segmentului online v-a determinat să 
luați în considerare abordări noi pentru o mai 
bună prezență pe acest canal?
Suntem încurajați, la nivel global, să construim parte-
neriate puternice, iar odată cu pandemia de Covid-19 
am realizat că trebuie să lucrăm mai mult în această 
direcție. În ultimele luni, echipele noastre responsabile 
de zona de vânzări au crescut capacitatea și calitatea 
parteneriatelor cu retailerii. Ne este foarte clar că trebu-
ie să aflăm mai multe despre cum sunt luate deciziile în 
mediul online, care sunt factorii declanșatori și de aceea 
mizăm pe parteneriatele cu operatorii din piață, decât 
să construim noi înșine ceva.

Luați în calcul în viitor lansarea unui magazin 
online propriu, dat fiind trendul de creștere pe 
zona de cumpărături online?
Acest lucru depinde în primul rând de produse. De 
exemplu, în Moscova, în Rusia, am lucrat la lansarea 
serviciului de livrare pentru categoria de apă, dar livrarea 
specializată este dezvoltată în acea regiune. Când lansezi 
propriul canal online trebuie să te dezvolți în zona de co-
municare cu consumatorul final, să mizezi pe interacțiu-
ne, pe experiențe individuale și să oferi soluții. Cred că ar 
putea fi o cale și pentru noi, dar în niciun caz în momen-
tul de față. În prezent, lucrăm la a îmbunătăți lucrurile 
de bază, am făcut o treabă fantastică în ultimul an și mai 
degrabă vom continua să lucrăm cu partenerii noștri 
decât să realizăm pe cont propriu ceva în acest sens. 

Ce planuri de dezvoltare aveți pentru acest an și 
ce buget de investiții ați alocat?
Impactul asupra comunităților locale este una dintre 
preocupările noastre. Ne uităm la potențialul local și 
încercăm să rămânem fideli produselor și soluțiilor 
noastre. Printre planuri avem inovația și creșterea loca-
lă, atât pe zona de producție, cât și în ceea ce privește 
parteneriatele cu producătorii de lapte. De-a lungul 
anilor, am investit 4 milioane de euro într-un program de 
susținere a fermierilor români, „O șansă pentru familia 
ta”, al cărui număr a ajuns la 220, de la 180 câți erau în 
2020, prin intermediul căruia am reușit să dublăm can-
titatea de lapte colectată și să triplăm nivelul calității 
vieții acestora. În ceea ce privește investițiile în fabrică, 
în ultimii doi ani am investit 7 milioane de euro într-o 
nouă linie de ambalare și automatizare, investiție ce se 
va termina anul acesta. În luna septembrie vom lansa o 
nouă soluție de ambalare pentru unul dintre branduri-
le noastre mari și, de asemenea, am identificat câteva 
oportunități de business pentru Danone România, care 
cel mai probabil se vor concretiza și lansa la finalul 
anului sau în 2022. 

Dar în ceea ce privește lansarea de branduri  
și produse noi? 
Dacă ne uităm la 2021, una dintre cele mai mari inovații a 
fost lansarea Nutriscore, eticheta ce conține informații nu-
triționale pe ambalaj. Am vrut să lansăm această etichetă 
încă din T1 2020, dar venind pandemia, am pus proiectul 
pe hold. L-am reluat în decembrie anul trecut, când ne-
am dat seama că astăzi, consumatorii au de făcut mii de 
alegeri, foarte repede, când vine vorba despre mâncare 
și băutură. În același timp, își doresc soluții sănătoase, 
transparente, produse sustenabile, despre ale căror origini 
să știe cât mai mult. Așa că din ianuarie 2021 am început 
să folosim sistemul de etichetare Nutriscore, pe baza 
căruia s-a demonstrat - în alte țări unde a mai fost imple-
mentat - o creștere clară în alegerea unor produse sănă-
toase. Aceasta este o metodă de a oferi consumatorilor 
cât mai multă transparență. Am implementat Nutriscore la 
Danonino și avem în plan să acoperim tot portofoliul. 
În ceea ce privește extinderea portofoliului, am lansat 
Actimel cu o formulă îmbunătățită pentru imunitate, 
îmbogățit cu vitamina C, am adus pe piața locală iaurtul 
Danonino (înainte operam pe piața de brânză și bău-
turi), am lansat Danonino îmbogățit cu calciu, vitamina 
D și probiotice și tot în primul trimestru am lansat Alpro 
Barrista, băutură din cocos, soia, migdale și ovăz, cu 
ajutorul căreia poți prepara spumă de lapte. Din luna 
mai va fi prezent pe piață Alpro High Protein și lucrăm la 
o inovație pentru brandul Cremosso. 

Pentru că ați menționat că priviți cu optimism 
anul 2021, ce creștere targetați pentru  
anul acesta?
Ne-am propus o creștere puternică de un digit pe întreg 
portofoliul pentru 2021, dar vor fi branduri care vor înre-
gistra o creștere de doi digiți, precum Alpro, unde vizăm 
o creștere de 30%, sau Actimel unde la fel ne-am propus 
să creștem vânzările cu 17%, în timp ce pentru Cremosso 
vizăm o creștere de o cifră. 

Care este impactul deciziilor de business luate 
la nivel global de conducerea Danone în privința 
operațiunilor locale? 
În noiembrie anul trecut, Danone a anunțat planuri-
le de transformare prin care își propune să aducă o 
creștere puternică și sustenabilă la nivel global și să 
creeze organizații mult mai simple și mai agile care să 
cuprindă la nivelul fiecărei țări în care este prezent o 
singură unitate de business. Pentru România este o 
singură unitate de business, care va coordona activi-
tățile pe cele două divizii. La finalul zilei, este de fapt 
vorba despre cum putem prinde toate oportunitățile 
pentru a le transforma în creștere și pentru a ne con-
solida poziția. Această reorganizare implică discuții cu 
reprezentanți ai angajaților la nivel local și global, iar în 
timpul acestor consultări, care cred că se vor încheia la 
finalul acestui trimestru, nu putem împărtăși informații 
mai specifice. ç
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nivel de business din punctul de vedere al vânzărilor, 
antreprenorul a pariat pe extindere și, mai mult decât 
atât, pe intrarea pe o piață nouă. „În luna septembrie 
am inaugurat primul nostru magazin din Brașov. Am 
primit de-a lungul timpului multiple solicitări din par-
tea clienților care ne consumă produsele să le oferim 
posibilitatea de a le cumpăra dintr-un magazin propriu. 
Acest lucru, coroborat cu dorința noastră de a extinde 
piața de desfacere pentru produsele noastre, a dus la 
inaugurarea primului nostru magazin dincolo de județul 
Covasna”, punctează antreprenorul. 

O investiție de 1,5 milioane de lei 

Chiar dacă în județul Brașov sunt tot mai mulți retai-
leri independenți care au depus armele în fața mari-
lor lanțuri de magazine, acest lucru nu a reprezentat 
un impediment pentru Tibor Berszany pentru că, din 
punctul său de vedere, Bertis are avantajul producției 
proprii și atunci nu consideră că jucătorii internaționali 
sunt un competitor direct. „Suntem la început de drum 
în Brașov, de aceea am ales să inaugurăm magazinul în 
cartierul Bartolomeu, ieșirea spre localitatea Stupini, 
o zonă nouă, în plină dezvoltare, în care nu activează 
niciun alt retailer. În plus, eu cred că poziția noastră de 
producător local ne permite să susținem un magazin de 
proximitate. Nu vrem și nu ne considerăm concurenții 
marilor rețele pentru că noi avem avantajul produselor 
noastre care sunt extrem de apreciate în zonă”, punc-
tează antreprenorul. 
Inaugurat sub brandul Bertis Gold, un concept în care 
cuvintele de ordine sunt „modern” și „adaptat nevoi-
lor cumpărătorului de astăzi”, magazinul a presupus o 
investiție totală de 1,5 milioane de lei. „Este al treilea 
magazin Gold și toate unitățile care vor fi deschise de 
acum încolo vor funcționa sub acest concept. Odată cu 
extinderea marilor lanțuri de magazine, preferințele 
cumpărătorilor s-au schimbat și atunci e absolut nece-
sar să ținem pasul și să reușim să ne diferențiem. Iar 
acest concept a arătat că are potențial maxim. Primele 
două locații au fost inaugurate în Sfântul Gheorghe, iar 
acum testăm o nouă piață”, susține Tibor Berszany. 

După mai bine de 30 de ani în care și-a consolidat prezența pe piața din  
Covasna, retailerul Bertis a făcut primul pas pentru extinderea dincolo de județul 
care l-a consacrat. Iar intrarea în Brașov este doar prima acțiune în acest sens. 
„Nu ne așteptăm la o creștere semnificativă pentru 2021, dar continuăm planul 
de investiții și dezvoltare, sperând la o revenire în forță în anii următori”, spune 
Tibor Berszany, proprietarul rețelei. De Alina Dragomir. 

Anul 2020 nu a fost unul ușor pentru retai-
lerii independenți, însă diferența dintre a 
rămâne pe o pantă ascendentă și declinul 
afacerii a ținut în primul rând de capacita-
tea de adaptare și de așteptările pe termen 

lung. Pentru Bertis, cel mai important retailer indepen-
dent din județul Covasna, 2020 s-a tradus printr-o scăde-
re considerabilă a numărului de bonuri la nivel de rețea. 
„Am făcut în luna ianuarie o analiză la nivel de rețea și 
anul trecut am pierdut 800.000 de bonuri prin compa-
rație cu 2019. Însă la nivel de vânzări am încheiat cam la 
același nivel cu 2019 și acest lucru se datorează faptului 
că valoarea medie a bonului de cumpărături a fost mai 
mare față de anul 2019, iar lucrurile s-au compensat”, 
spune Tibor Berszany, proprietarul magazinelor Bertis. 
Și chiar dacă anul trecut nu a fost unul de creștere la 

Cucerirea unor noi piețe, miza 
Bertis pentru 2021
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Investiția include și achiziția spațiului în care funcționea-
ză magazinul, însă o bună parte din buget a fost alocată 
designului. Pentru că a mizat pe modernitate și eleganță, 
retailerul a ales drept culoare predominantă griul antracit, 
care evidențiază de altfel vitrinele de sticlă dispuse de-a 
lungul magazinului. În plus, ideea de spațiu premium este 
completată de tavanul negru, cu iluminare încorporată.  

Cum a fost gândită sortimentația? 

Cu o suprafață de vânzare de 200 de metri pătrați, în 
magazin sunt listate aproximativ 7.000 de SKU-uri, iar pro-
dusele proprii sunt poziționate la loc de cinste. „Așa cum 
era firesc, predomină alimentele, aproximativ 70% din sor-
timentație fiind alcătuită din produse alimentare. Pentru 
că vorbim despre o piață nouă, cu un cumpărător pe care 
nu-l cunoaștem așa de bine, ne-am bazat pe experiența 
noastră și pe istoricul pe care îl avem. Astfel, am făcut o 
analiză la cele mai mari magazine ale noastre, am văzut 
cum arată topul vânzărilor și, pentru că aici spațiul de 
vânzare este mai mic, am listat produsele care raportează 
cele mai bune performanțe, sortimentele cu cele mai bune 
rulaje în categoria respectivă”, explică proprietarul Bertis. 
În plus, așa cum era firesc, retailerul a listat toată gama 
de produse proprii, pe scurt, carne proaspătă de porc, 
pasăre și vită, preparate din carne și mezeluri, dar și 
produse de brutărie și cofetărie. „Poziția de forță în 
oferta de mezeluri și carne o reprezintă categoria pro-
dusele proprii, marca Bertis, dar am completat sorti-
mentația și cu alte branduri consacrate, tocmai pentru 
a oferi cumpărătorului posibilitatea de a alege acele 
produse pe care și le dorește”, mai adaugă acesta. 
În ceea ce privește primele rezultate, antreprenorul 
spune că magazinul nu a ajuns la potențialul maxim, însă 
este nevoie de timp pentru acest lucru. „Recunosc că de-
ocamdată nu suntem mulțumiți, dar suntem la început de 
drum, magazinul având șapte luni de funcționare. Fiecare 
locație trebuie să-și facă propria clientelă, iar acest ma-
gazin este într-un cartier nou, în plină dezvoltare. Este o 
investiție pe termen lung”, explică Tibor Berszany. 
Concret, magazinul are zilnic în jur de 350 de clienți, iar 
valoare medie a coșului de cumpărături este de 34,5 lei. 
„În luna martie, vânzarea medie zilnică s-a situat la cifra 
de 12.000 de lei. Prin comparație cu celelalte magazine 

Bertis Gold, numărul de clienți este net inferior. Spre 
exemplu, când am inaugurat acest concept, magazinul a 
bifat peste 600 de clienți zilnic în prima lună. Însă, așa 
cum spuneam, magazinul are un potențial foarte mare, 
așa că este privit ca o investiție pe termen lung”, mai 
spune antreprenorul. 

Extindere, cuvântul de ordine pentru viitor

Retailerul a încheiat 2020 cu o cifră de afaceri de 132 de 
milioane de lei, în ușoară creștere față de anul prece-
dent, un rezultat de care antreprenorul se declară mul-
țumit în contextul anului trecut. Cât despre 2021, anul a 
început destul de timid. „E clar că restricțiile au impact 
direct în comportamentul de cumpărare. Shopperul este 
încă atent la buget, plus că anul trecut a venit cu un 
comportament atipic de cumpărare, astfel că e greu să 
poți face niște comparații. Nu ne așteptăm la o crește-
re semnificativă pentru 2021, dar continuăm planul de 
investiții și dezvoltare, sperând la o revenire în forță în 
anii următori”, punctează Tibor Berszany.
Până la finalul anului va fi inaugurat un nou magazin în 
Brașov, dar și o primă locație în Miercurea Ciuc. În plus, 
odată cu deschiderea centrului comercial Sepsi Value 
Center, în luna martie, retailerul a bifat și primul său 
magazin specializat. „Odată cu această deschidere am 
ajuns să operăm 12 magazine, iar până la finalul anului 
rețeaua va număra 14 locații. În plus, investim în remo-
delări pentru că și magazinele vechi au nevoie de o față 
nouă”, mai spune antreprenorul. 
Și chiar dacă 2021 nu se anunță a fi un an ușor, retailerul 
are mai mulți ași în mânecă pentru a se asigura că rămâne 
pe un trend ascendent. „Pe lângă expansiune, mă aștept 
la o revigorare, dacă se vor mai ridica din restricții, pentru 
că disponibilitate de cumpărare există. În plus, anul trecut 
am lansat cardul de fidelitate Bertis Gold prin care cum-
părătorii pot strânge puncte pe care ulterior le pot folosi 
la cumpărături, dar vine și cu produse la promoție pentru 
deținătorii cardului. În șase luni de zile avem peste 15.000 
de utilizatori, ceea ce este un semn bun. Însă, mai mult 
decât orice, mă bazez pe servicii. Investim în personal, 
astfel încât să avem o servire impecabilă, iar clienții sunt 
primiți în fiecare locație ca niște musafiri. Acest aspect 
de personalizare este un asset important pentru viitor”, 
concluzionează proprietarul magazinelor Bertis. ç
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„Frumosul” ardelenesc, transformat 
în rețeta de business a Băcăniei Faine
Dacă pentru anumite businessuri 
pandemia a pus lacătul pe ușă, 
pentru altele a însemnat o opor-
tunitate de dezvoltare. Compania 
care a pus bazele rețelei Băcănia 
Faină din București, specializată 
pe linii de autoservire, a mutat o 
parte din activitatea din HoReCa 
în retailul specializat. A investit 
într-un abator, a deschis șapte 
băcănii și vizează inaugurarea 
altor trei locații până la finalul 
acestui an pentru că, după cum 
spun acționarii, „anumite oportu-
nități sunt de neratat”.  
De Simona Popa.

Pandemia de COVID-19 a 
îndreptat atenția consu-
matorilor mai mult spre 
produsele locale, iar un 
studiu recent realizat de 

iSense Solutions arată că 74% dintre 
consumatorii din mediul urban au 
cumpărat produse locale din dorința 
de a susține micile afaceri. Pe acest 
fond, în peisajul retailului românesc 
și-au făcut loc tot mai multe băcănii 
care au facilitat accesul consuma-
torilor la producătorii locali. Printre 
acestea se numără și Băcănia Faină, 
o rețea ajunsă la șapte locații în mai 
puțin de un an de la prima inaugu-
rare. Businessul reprezintă o adap-
tare la condițiile anului 2020 când, 
spun fondatorii, planurile de a intra 
în retailul specializat a fost grăbit 
de pandemie.
„Noi am început cu cantine, acesta era 
proiectul nostru inițial, dar, din cauza 
pandemiei când tot ce ține de HoReCa 
a fost închis, am decis să deschidem 
mai repede băcăniile”, spune Roxana 
Blenche, Chef Manager Băcănia Faină.
Prima locație a fost inaugurată pe șo-
seaua Alexandriei 84, în august 2020, 

iar în spatele acestei băcănii exista 
deja un întreg ecosistem. În primul 
rând, a fost nevoie de un abator care 
să susțină aprovizionarea băcăniilor 
cu produse proprii. 
„Aveam un abator unde procesăm 
carne și, în același timp, și afumături-
le sunt făcute de noi. Din gama dispo-
nibilă în magazin, în cazul afumături-
lor 70% sunt produse de noi. Ne-am 
dorit să facem afumături tradiționale 
pentru că, din păcate, aceste rețete 
vechi s-au pierdut în timp și toată 
lumea produce la nivel industrializat. 
Noi am spus că dacă tot facem ceva, 
să fie de calitate și respectivul gust 
să te ducă cu gândul acasă”, explică 
Roxana. Pe lângă specialitățile din 
carne, care rămân cele mai căutate, 
compania produce și alte sortimente 
aflate în topul celor mai căutate pro-
duse. „Așa cum spuneam, noi eram 
specializați pe linii de autoservire, 
iar în timpul pandemiei nu am dat 
oameni afară, am susținut salariile și 
am luat decizia să extindem produc-
ția în zona de produse de băcănie, 
cum ar fi pateul de casă, icrele, salata 
de toamnă, zacusca de fasole. Echipa 
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noastră de bucătari, adică în jur de 
20 de persoane, se ocupă de acest 
proiect”, completează Roxana. Pâinea 
este făcută tot de echipa compani-
ei, la fel și sortimentele care includ 
mâncare gătită, cum ar fi sarmalele, 
ficățeii, rața umplută, puiul umplut. 
Toate acestea poartă semnătura 
Roxanei Blenche, Chef de renume 
internațional.
Cât despre producătorii locali, for-
marea unei rețele de distribuție s-a 
transformat într-una dintre sarcinile 
grele pentru acționarii Băcăniei Faine 
în condițiile în care, din dorința de 
a susține producătorii locali, nu au 
listat nimic din import, ci au căutat 
exclusiv brandurile mici, românești. 
„A fost foarte greu să găsim produ-
cătorii, încă nu i-am găsit pe toți, tot 
căutăm. Durează foarte mult timp și 
la început m-am ocupat numai eu. 
Acum au preluat din această sarcină 
și colegii mei. Suntem în căutare de 
producători locali, cu produse bune, 
cu un raport calitate-preț foarte bun 
și cu o capacitate de producție ceva 
mai mare care să poată să susțină 
cererea venită dinspre toate locațiile 
noastre”, susține Chef managerul.
Cum businessul din spatele băcă-
niilor este axat și pe producție, era 

firesc ca acționarii să își dorească să 
creeze o legătură între consumatori și 
producătorii mici care nu au puterea 
financiară să își deschidă puncte de 
vânzare în București. Drept urmare, 
brânzeturile sunt aduse de la o fermă 
din Hunedoara, între cele mai apreci-
ate fiind cașul maturat și telemeaua. 
Totodată, compania are un colabo-
rator din Cluj, producător local care 
face caș învechit și raclette. „Acest 
tip de brânză nu are specific local, 
din contră, însă acest producător a 
reușit să îl facă în România. A fost în 
Suedia și Elveția, a studiat procesele 
de producție și le-a implementat în 
România, la Cluj”, povestește Roxana 
Blenche.

Expansiune accelerată  
pe piața din Capitală

Alegând unele dintre zonele cu cele 
mai bune vaduri comerciale, Băcănia 
Faină a ajuns de la o locație la șapte 
în doar nouă luni, iar pe bulevardul 
Mihai Bravu există deja două Băcănii 
Faine. Una dintre ele, cea de la nu-
mărul 286, a treia din rețea, a fost 
inaugurată la finalul anului trecut. 
În total, băcănia are o sută de metri 
pătrați, însă destinați vânzării sunt 60 
de metri pătrați, spațiu în care și-au 
făcut loc 300 de SKU-uri până în acest 
moment. Însă, urmând aceeași poli-
tică de business, cu mici producători 
locali, artizanali, acționarii intențio-
nează să dubleze numărul produselor 
unice disponibile la raft. Investiția 
necesară pentru deschiderea Băcăniei 
Faine din Mihai Bravu 286 s-a ridicat 
la 35.000 de euro, dar, potrivit acțio-
narilor, investițiile nu se opresc aici 
pentru că își doresc, între altele, digi-
talizarea tuturor locațiilor și extinde-
rea spațiilor de vânzare în exteriorul 
locațiilor cu zone dedicate fructelor 
și legumelor. Luând în calcul toate 
aceste detalii, acționarii estimează 
că amortizarea investiției nu poate fi 
făcută mai devreme de 2-3 ani.
În acest moment, în băcănie ajung în 
medie o sută de clienți zilnic și fieca-
re face cumpărături de aproximativ 30 
de lei. Targetul companiei este însă să 
crească această sumă până la 45 de 
lei până la finalul acestui an. „Suntem 

în stadiu incipient în ceea ce privește 
comunicarea identității noastre către 
consumator. Va urma și prima noastră 
campanie de promovare în social me-
dia, dar și offline. Așadar, credem în 
dublarea numărului de vizitatori până 
la finalul anului”, explică unul dintre 
acționari.
Așa cum este firesc, cele mai bune 
vânzări sunt de sărbători, dar există 
și perioade cu vânzări mai mici, cum 
este luna ianuarie. Roxana Blenche 
consideră însă că important e să știi 
să balansezi sortimentația, astfel 
încât să acoperi toate ocaziile de 
consum, și cele de abundență de săr-
bători, și cele după sărbători, cu mai 
puține cărnuri în alimentație.
Băcănia Faină nu targetează un anu-
me tip de consumator, ci își propune 
să rămână un concept „pentru toată 
lumea, accesibil tuturor shopperilor”. 

Dezvoltarea businessului  
în 2021

Până la finalul acestui an, în 
București ar urma să fie deschise 
încă trei locații Băcănia Faină pentru 
că, spun acționarii, „anumite oportu-
nități sunt de neratat”. 
„Nu avem un buget limită stabilit, 
vom face tot posibilul să găsim o sur-
să de finanțare pentru a le materiali-
za, în special prin credite bancare sau 
împrumuturi de la diverse instituții fi-
nanciare. A fost un an plin de investi-
ții pentru noi, dotarea unei carmange-
rii în Ilfov, amenajarea unui laborator 
de cofetărie, modernizarea liniilor de 
servire din cantinele noastre, achiziția 
unei flote auto. Tratăm cumva holistic 
tot businessul, cu producție proprie 
de carne, dar și cofetărie, preparate 
ready to eat, servire în cantine, plus 
băcănii cu o trasabilitate precisă a 
fiecărui preparat”, spune unul dintre 
acționari. Dincolo de extinderea rețe-
lei, Roxana Blenche vede oportunități 
și în privința sortimentației dispo-
nibile în băcănii. Aceasta își dorește 
să extindă gama de produse proprii, 
pe lista scurtă aflându-se murături 
și dulcețuri făcute in house, iar lista 
poate continua pentru că, așa cum 
subliniază Chef managerul,  
potențial există. ç
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În ultimii ani, odată cu noile reglementări privind grija față de mediu și dialogul 
purtat la nivel global pe subiectul dezvoltării durabile, sustenabilitatea a devenit 
un concept tot mai popular. Dacă pe plan local retailerii fac pași mărunți pentru 
a implementa astfel de inițiative sau pentru a optimiza formatul magazinelor, în 
regiunea Benelux, lanțul de retail alimentar Jumbo a deschis cel mai sustenabil su-
permarket, un adevărat ansamblu de practici și construcții durabile, din materiale 
certificate și cu un consum redus de resurse. De Andra Imbrea.

Jumbo Goor, un concept care 
pune în centru sustenabilitatea 

sustenabilității, precum și pariul antreprenorilor Tijn și 
Niek Leussink, care dețin magazinul din Goor, alături de 
alte locații ale retailerului.

Jumbo Goor, model circular 

În noua locație din Goor, Olanda, sustenabilitatea este 
elementul cheie. Aspectele de durabilitate au fost luate 
în considerare atât în designul magazinului, cât și în 
gama de produse oferită spre comercializare. Conceptul 
inovator al supermarketului Jumbo se remarcă atât prin-
tr-un design fresh, cât și prin faptul că a fost construit 
din materiale durabile și economice, precum lemn certi-
ficat FSC, provenit din păduri gestionate durabil.
Supermarketul dispune de un acoperiș verde, pe o su-
prafață de 2.850 de metri pătrați au fost cultivate plante 
sedum și este dotat cu 360 de panouri solare, care 
asigură eficiența energetică a întregii clădiri. Căldura re-
ziduală eliberată de rafturile frigorifice și congelatoare 
asigură o temperatură optimă în cadrul noului magazin 

Un studiu derulat de EY România anul trecut 
arată că rolul pe care îl are sustenabilita-
tea în strategia de dezvoltare a companii-
lor începe să devină tot mai bine definit la 
nivelul managementului, fie că este vorba 

despre gestionarea impactului pe care îl are activitatea 
companiei, fie despre crearea de valoare pe termen lung 
pentru părțile interesate. Având în vedere că la nivel 
global sectorul construcțiilor este responsabil pentru 
30% din emisiile de gaze cu efect de seră, mișcarea 
retailerilor de a investi și dezvolta concepte de clădiri și 
magazine sustenabile pare una firească. 
În luna martie, lanțul de retail alimentar Jumbo, al doilea 
jucător din Olanda, care numără peste 680 de locații, 
a inaugurat un supermarket în Goor, considerat a fi cel 
mai sustenabil magazin din Benelux (regiune economică 
compusă din Belgia, Olanda și Luxemburg n.r.). Noua uni-
tate a companiei, construită din materiale ecologice și la 
realizarea căreia s-au folosit tehnologii de economisire a 
energiei, reprezintă cartea de vizită a Jumbo în domeniul 
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Jumbo. În cazul în care este necesară încălzirea suplimen-
tară, supermarketul este dotat cu o pompă de căldură. 
În plus, dispune de suficientă lumină naturală, dar este 
iluminat și cu LED-uri, realizate și acestea din plastic 
reciclat. Un sistem special de ventilație asigură o calitate 
optimă a aerului, adaptată nevoilor clienților și angaja-
ților. Mai mult, zona din jurul proprietății este proiectată 
ecologic pentru a susține ecosistemul natural și dispune 
de diverse accesorii pentru viețuitoare, precum cuiburi 
pentru păsări. Nu în ultimul rând, locația dispune și de o 
stație de încărcare pentru autovehiculele electrice.
Practicile de sustenabilitate implementate în magazinul 
Jumbo din Goor i-au asigurat locației certificarea BREEAM, 
cu un punctaj de 90,79%, ceea ce reprezintă cel mai 
ridicat calificativ, respectiv gradul Outstanding. BREEAM, 
adică Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method, reprezintă o metodă standard de 
determinare obiectivă a sustenabilității și eficienței în do-
meniu, care măsoară impactul clădirilor asupra mediului, 
luându-se în considerare diverși factori, printre care 
consumul de energie și eficiența energetică. 
„Am folosit multe materiale care ar putea fi refolosite dacă 
magazinul va fi reconstruit vreodată. Este ceea ce numim 
model circular. De exemplu, iluminatul cu LED-uri este 
realizat din plastic reciclat, dar, de asemenea, pentru pere-
ții despărțitori, pentru anumite părți din pardoseală sau 
ale sistemului de climatizare am ales materiale reciclate 
sau care pot fi reutilizate ulterior în mod ușor și complet. 
În acest fel, reușim să oferim materialelor o a doua viață și 
să reducem cantitatea de deșeuri”, a explicat Tim Leussink, 
unul dintre cei doi antreprenori care administrează 
Leussink Retail Group. O afacere de familie cu tradiție încă 
din 1887, Leussink Retail Group se află în spatele unor ma-
gazine precum Jumbo, Gall & Gall, Etos, Aalten și Neede.
Jumbo este al doilea cel mai mare lanț de retail alimentar 
din Olanda, ce deține o rețea de peste 680 de magazine în 
țara de origine și în Belgia și face parte din grupul privat 
Van Eerd, fondat în 1921.

Gamă de produse sustenabilă 

În ceea ce privește sortimentația, Jumbo Goor oferă 
consumatorilor o selecție variată de produse suste-
nabile, multe dintre acestea provenind de la branduri 

locale. Există o gamă largă de preparate de la peste zece 
furnizori locali, iar în plus, magazinul alimentar comer-
cializează carne și produse lactate sub eticheta The 
Better Life (n.r - standard SPA - Protecția Animalelor din 
Olanda - ce oferă informații despre cât de bine a fost 
îngrijit animalul de proveniență). Peștele comercializat în 
cadrul supermarketului deține certificări ASC sau MSC, 
în timp ce toate legumele și fructele de origine olandeză 
au certificarea de calitate PlanetProof, care atestă că 
furnizorii retailerului au practici sustenabile. Tot în cadrul 
celui mai sustenabil supermarket din Benelux se regăsesc 
produse de curățenie „Clean from Schil”, realizate din coji 
de portocale care sunt colectate separat în magazinele 
din rețeaua Jumbo. Retailerul olandez acordă atenție și 
risipei alimentare în cadrul locațiilor sale prin programul 
Together Less Waste, prin intermediul căruia consumatorii 
găsesc produse în apropierea termenului de expirare la 
prețuri reduse. Magazinul din Goor face parte din planu-
rile de dezvoltare ale retailerului olandez, care intenți-
onează să adopte elemente de sustenabilitate și în alte 
unități ale rețelei, deși informații concrete în acest sens 
nu au fost oferite momentan. 
Strategia de sustenabilitate face parte din planurile retai-
lerului olandez pentru un comerț și o distribuție durabile 
și conștiente de provocările schimbărilor climatice. „Fiind 
o afacere de familie, considerăm că este important în tot 
ceea ce inițiem să luăm în considerare viitorul. Facem acest 
lucru, printre altele, construind în mod sustenabil acolo 
unde este posibil, precum în centrul național de distribu-
ție din Nieuwegein sau în noul centru e-fulfillment pentru 
comenzi online din Bleiswijk”, adaugă Douwe Snel, director 
de franciză și real-estate în cadrul Jumbo. „Noul magazin 
din Goor este, grație antreprenorilor Leussink, un exemplu 
minunat a ceea ce este posibil în cadrul rețelei Jumbo”. ç

n Cifra de afaceri în 2020: 9,6 miliarde euro
n Numărul de magazine la finalul anului 2020: 687

Jumbo în cifre

Concept inovator
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Internet of Things (IoT) este o rețea de miliarde 
de dispozitive fizice care comunică între ele și 
partajează date. IoT are un potențial masiv pentru 
industria de retail, oferind o modalitate de a crea 
experiențe de cumpărare mai atractive și mai 

inovatoare – unul dintre motivele pentru care cheltuieli-
le din retail cu tehnologiile IoT vor ajunge la peste 35 de 
miliarde de dolari până în 2025.
Soluțiile IoT destinate retailului generează o piață care 
ar urma să ajungă la 35,5 miliarde de dolari până în 2025, 
la o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 19,6% 
în perioada prognozată, potrivit unui studiu realizat 
de compania de cercetare Marketsandmarkets. Printre 
factorii cheie care vor determina acest avans se numără 
scăderea rapidă a costurilor senzorilor și hardware-ului 
IoT, cererea clienților pentru o experiență de cumpără-
turi inedită și adoptarea soluțiilor de plată inteligente.

O tehnologie omniprezentă

În fapt, IoT este deja utilizat în multe domenii. Una dintre 
soluțiile des întâlnite și ușor de înțeles este beaconul – 
un dispozitiv wireless de mici dimensiuni, alimentat prin 
tehnologia Bluetooth Low Energy (BLE), care transmite 
un semnal continuu. Smartphone-urile sunt capabile să 

preia semnalul, pe care îl transmit într-un server cloud. 
Serverul cloud poate împinge apoi conținutul vizat pe 
un anumit smartphone. Microlocalizarea poate chiar 
să țintească anumite culoare dintr-un singur magazin. 
Astfel, segmentarea clienților se face cu un mare nivel 
de acuratețe. Retailerul american Macy’s, spre exemplu, 
folosește aceste beacon-uri. Când un client deschide 
aplicația Macy în magazin, aplicația înregistrează locația 
exactă și îi poate aminti clientului de anumite mărci 
de frumusețe sau produse pe care le-a vizionat ante-
rior online, scopul final fiind acela de a ajuta clientul 
să le achiziționeze în magazin, poate printr-o ofertă 
personalizată. 
Și Carrefour România a introdus, în 2015, dispozitive iBea-
con care emiteau semnale către utilizatorii de smartpho-
ne-uri prezenți în magazin. După ce a trecut de faza de 
testare, Carrefour a decis să instaleze dispozitivele Beacon 
One în toată rețeaua de hypermarketuri, fiind montate, 
la acel moment, 600 de astfel de dispozitive. Era primul 
proiect de micro-locație și marketing de proximitate 
implementat, la nivel mondial, într-o întreagă rețea de 
magazine, și a reprezentat primul pas vizibil în definirea și 
dezvoltarea unui nou concept de comunicare pentru retail.
O altă aplicație practică a acestei tehnologii vine sub 
forma etichetelor RFID. Aceste coduri de bare inteligente 

Retail

Integrarea IoT în retail și FMCG
Profitând de reducerea costurilor de achiziție ale soluțiilor tehnologice și puterea tot mai 
mare a inteligenței artificiale, companiile din retail și FMCG dezvoltă din ce în ce mai multe 
dispozitive IoT pentru a crea oferte diferențiate care sporesc loialitatea clienților. Imple-
mentările de succes nu reprezintă însă un proces facil, iar zona produselor de larg consum 
are de recuperat teren față de alte sectoare din industrie. De Bogdan Angheluță.
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oferă vizibilitate totală a produselor pe tot parcursul 
procesului de cumpărare. Furnizorul de articole de 
îmbrăcăminte sportive Lululemon folosește etichete 
RFID pentru a actualiza și ține evidența inventarelor din 
magazinele din întreaga lume.
Un alt exemplu cel puțin interesant este cel al retailerilor 
care folosesc tehnologia IoT pentru a urmări coșurile de 
cumpărături pierdute sau rătăcite de clienți. Urmărirea 
acestor active poate ajuta magazinele să reducă costu-
rile legate de necesitatea înlocuirii lor. Coșurile de cum-
părături pot costa între 75 și 250 de dolari, depinzând 
evident de factori precum materialele utilizate sau teh-
nologia prezentă pe ele. Plasând senzori pe aceste co-
șuri, retailerii le pot urmări la locația exactă și pot primi 
actualizări și alerte dacă sunt deteriorate. Dispozitivele 
de urmărire, instalate pe cărucioare și coșuri, funcțio-
nează în interior și în exterior și pot funcționa luni sau 
chiar ani fără a fi nevoie de înlocuirea bateriilor.
Exemplele de integrare cu IoT sunt, numeroase. Spre 
exemplu, la ediția 2020 a Consumer Electronics Show 
din Las Vegas, L’Oréal a introdus un dispozitiv bazat pe 
AI pentru a dezvolta produse personalizate de îngrijire 
a pielii, așa cum ar fi o cremă hidratantă personalizată. 
Dispozitivul determină produsul ideal pe baza preferin-
țelor personale, a factorilor de mediu și a unei clasificări 
bazate pe imagini cu tenul utilizatorului. Companiile 
FMCG integrează, de asemenea, tehnologie pentru a le 
reaminti oamenilor când trebuie să aplice sau să aplice 
din nou protecție solară, după cum este exemplificat 
de senzorul de siguranță portabil de la La Roche-Posay 
(grupul L’Oréal). O cerere de brevet Apple din iulie 2018 
prezintă schițele unui scanner de lumină ultravioletă (UV) 
și infraroșu (IR) care poate măsura protecția solară.
Cu toate acestea, tehnologia IoT nu este încă la fel de 
puternic implementată în retail și FMCG așa cum este, 
de exemplu, în zona industrială, și există mai multe 
motive care explică acest lucru. În primul rând, bunurile 
de larg consum sunt extrem de diverse, ceea ce în-
seamnă că și datele care trebuie măsurate sunt extrem 
de diverse. Prin urmare, costurile vor fi mai mari. În al 
doilea rând, datele colectate de la senzori la un produs 
de consum pot fi utilizate în mai multe scopuri, printre 
care creșterea intimității consumatorilor, introducerea 
de noi modele de afaceri sau chiar analiza utilizării 
produsului pentru dezvoltarea de produse noi (NPD). În 
mod evident, există avantaje mari pentru produsele de 
consum conectate, dar nu este la fel de clar cum se poa-
te defini rentabilitatea investițiilor. Nu în ultimul rând, 
dezvoltarea produsului este în mare parte orientată 
spre consumator, dar soluțiile cu valoare adăugată reală 
încep de-abia acum să apară. Exemplele vin, momentan, 
din alte industrii: dispozitivele inteligente de asistență 
medicală pentru vârstnici (detectarea căderilor, ritmul 
cardiac etc.), dispozitivele inteligente pentru casă, cum 
ar fi soneriile, luminile sau electrocasnicele conectate, 
și bineînțeles mașinile, unde tehnologia IoT joacă astăzi 
un rol esențial. ç
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încredere în consumator. Presupunem că vrea să ne 
înșele și să obțină premiile fără să cumpere produsul. 
Și asta pentru că premiile au devenit centrul nostru 
de interes și am ajuns să le păzim. Dar în multe piețe 
europene, legea interzice să conectezi premiile de do-
vada achiziției. Exact! În Grecia și Croația, spre exemplu, 
Înscrie Bonul este ilegal, și totuși, și ei au campanii cu 
care fac push de vânzări.  

Consumatorii vor premiile, mai mult  
decât vor produsul

Nici nu ne mai imaginăm campanii fără premii. Ele sunt 
focusul comunicării și iau mare parte din buget. Am 
văzut branduri care oferă mii de premii, în aceeași cam-
panie – pe oră, pe zi, pe săptămână, marele premiu prin 
tragere la sorți și o roata norocului pe site. Rolul nostru, 
ca oameni de marketing, este să ne facem produsul de-
zirabil și să creăm legături pe termen lung cu consuma-
torii. Când oferim premii peste premii, doar doar o să ne 
cumpere, pare mai degrabă că ne mituim consumatorii, 

Pledoarie pentru mai multă creativitate 
în promoțiile de consumator

În ultimii ani, promoțiile de consumator în FMCG au devenit sinonime cu 
Înscrie Bonul. De la cosmetice la salam, de la ciocolată la făină, toate 
brandurile ne îndeamnă să înscriem bonul ca să avem șansa de a câști-
ga premii. Însă rolul nostru, ca oameni de marketing, este să ne diferen-
țiem. Cum facem asta, dacă noi toți folosim exact aceeași structură de 
campanie promoțională? 

Î
ncepând din acest număr, Progresiv și agenția 
de comunicare strategică Minio Studio lansează 
campania „Nu Înscrie Bonul”. Ne propunem ca, în 
fiecare număr, să oferim idei, mecanisme noi și 
cât mai multă inspirație ca să schimbăm împreu-

nă această paradigmă. 
Azi vom discuta despre felul în care s-a schimbat con-
textul și de ce acest mecanism începe să fie ineficient și 
chiar perimat. Înscrie Bonul este standardul în campani-
ile promoționale și, cumva, a devenit un punct din care 
ne-am blocat. O serie de convenții au devenit adevăruri 
de netăgăduit, iar acest lucru este dăunător creativității 
și eficienției. 

În unele țări europene, Înscrie Bonul este o 
cerință ilegală

La noi, este obligatoriu ca un consumator să ne de-
monstreze că a cumpărat. Îi cerem numărul bonului, 
magazinul, poza, bonul fizic, limităm numărul de intrări 
în promoție... Cumva, ne-am hotărât să nu mai avem 
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context, shoppingul social a crescut - testăm ce postea-
ză prietenii, ce folosesc influențatorii, ce se recomandă 
pe grupurile de Facebook. Acum, ai mai multe șanse să 
afli de o promoție din online, și nu de la raft.  În vară, 
am avut o campanie de succes în categoria de biscuiți, 
deși a fost o promoție cu înscrie bonul. Însă am comuni-
cat-o intens prin social media, ads și 50 de generatori de 
conținut. O vedeai atât de des pe telefon, că atunci când 
ajungeai în magazin, aveai toate șansele să-ți amintești 
de ea și să încerci produsul, fie că înscriai sau nu bonul. 

Comerțul online a avansat 5 ani în doar 6 luni 

Dacă 9% dintre consumatorii globali cumpărau online 
înainte de pandemie, acum 44% cumpără și online, arată 
datele Nielsen New Shopper, din octombrie 2020. 72% 
dintre cei ale căror venituri au fost afectate sunt om-
nichannel shopper. Un motiv al acestui comportament 
sunt reducerile de preț, nu premiile. Online, compari 
prețurile, aștepți un discount, gestionezi mai bine 
valoarea coșului. Iată un motiv în plus să ne încântăm 
consumatorii online, indiferent de unde cumpără. 

Premiile nu compensează lipsa experienței  
de produs 

Cumpărăturile în magazin erau o experiență și erau și 
distractive - consultanți la raft, testări, mostre, samplin-
guri. Cu noile limitări Covid, plimbările din magazin sunt 
mai mult o fugă spre casa de marcat. Iar noi ar trebui să 
compensăm lipsa interacțiunii dintre brand și consuma-
tor. Dar premiile nu compensează asta. E ca și cum am 
încerca să oferim unui copil mai multe jucării pentru că 
nu avem timp de el. Încercăm să oferim shopperului mai 
multe premii, pentru că nu mai petrecem timp cu el în 
magazine, nu-l mai încântăm. Și, exact ca la copii, nu ne 
iubește mai mult, ba chiar ajunge să ne poarte pică. 

Dar ce altceva să facem? 

Lucrez cu zeci de clienți și știu toate temerile și contraar-
gumentele. Este foarte greu să convingi factorii decizio-
nali din interiorul companiei să încerce ceva nou, netes-
tat. Dar pandemia ne-a învățat că, uneori, când suntem 
forțați să ne schimbăm, accelerăm inovația. Iar rezultatele 
tot mai reduse, bătălia premiilor, schimbările profunde ale 
comportamentului social și de consum, toate ne indică 
faptul că a venit vremea să găsim și alte soluții. 
Nu aș vrea să fiu ipocrită – și noi, la Minio Studio, facem 
promoții cu Înscrie Bonul. Dar am inițiat acest demers 
pentru că propunem tot mai des mecanisme și idei noi 
și sperăm să găsim clienți curajoși să le încerce. Dacă 
vrei să dezvoltăm împreună promoții curajoase, creative, 
inovatoare, scrie-ne. 

Articol scris de Ioana Mucenic, CEO Minio Studio
Ioana.mucenic@minio.ro

decât că-i încântăm. Cu această abordare, motivația de 
a cumpăra devine extrinsecă produsului. Nu produsul, 
ci premiile au devenit principalul obiect al dorinței. Din 
păcate, multe branduri au intrat în această cursă a pre-
miilor, considerând că așa pot atrage shopperii.

Premiile interesante pentru brandul tău  
se potrivesc la orice

Încercăm să găsim premii potrivite cu mesajul campani-
ei și relevante pentru publicul nostru. Problema este că 
publicul nostru de iaurturi este și publicul altcuiva de 
detergenți și publicul altcuiva de pateu. Așa că inevitabil 
ajungem să oferim aceleași premii pentru că, până la 
urmă, sunt doar niște obiecte. Se observă clar că avem 
trenduri: călătoriile, apoi experiențele, bicicletele, acum 
gadgeturile și voucherele. Poveste adevărată: în vară, 
agenția mea a avut o campanie pentru un producător de 
mezeluri și am oferit aspiratoare robot. Tot în aceeași 
perioadă, alte trei branduri ofereau același premiu, doar 
că erau în alte categorii - hârtie igienică, mâncare de 
animale și condimente. 

Numărul de înscrieri a scăzut

Acum câțiva ani, am derulat o campanie cu peste jumă-
tate de milion de coduri înscrise. Acum majoritatea sunt 
maxim cu câteva mii de coduri. Știu clienți ce au avut 30 
de coduri înscrise. Profesorul meu de logică avea o vor-
bă – dacă toate lucrurile sunt valoroase, atunci înseam-
nă că niciuna nu e valoroasă. Așa e și cu campaniile 
noastre. Dacă toate sunt pe același calapod – cumpără, 
înscrie, câștigă premii – ele nu mai sunt interesante. 
Câte bonuri să înscrie un om pe zi? Câte formulare să 
completeze? Câte bonuri să păstreze pentru validare? 

Cine mai citește wobblere?

Traficul în magazine a scăzut și, odată cu el, și browsin-
gul recreațional. Acele ore când ne plimbam prin maga-
zine doar ca să vedem ce mai e nou s-au redus conside-
rabil. De aceea, nivelul de autopilot a crescut, cumpărăm 
rapid ceea ce știm, iar nivelul de testare a noutăților a 
scăzut. Încercând să susțină distanțarea, retailerii alocă 
mai puține spații de comunicare în magazin – câte un 
display, poate un palet, un wobbler, uneori avem doar 
pachetul produsului. Așa că, de multe ori, shopperii nu 
știu de promoție, pentru că nu o văd. 

Comunicarea online e parte din campania offline

Până de curând, mulți oameni de trade marketing con-
siderau că promoția lor înseamnă execuție în magazi-
ne și poate un landing page minimal. Dar 88% dintre 
români au un smartphone conectat la internet, pe care 
petrec, în medie, 7.20 ore zilnic. Și peste două ore în 
social media (Hootsuite Romanian Data, 2020). În acest 
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Tendințele care vor marca 
zona de logistică în 2021

2020 a fost unul dintre cei mai dificili ani din istoria modernă. Schimbările apărute 
în modul în care trăim și lucrăm au fost fundamentale, determinând anumite 
domenii să progreseze cu câțiva ani, în timp ce altele au făcut un pas înapoi. În 
zona logistică, adaptabilitatea a fost cuvântul cheie. Pe lanțurile de aprovizionare 
s-a pus o presiune imensă, mai ales în prima parte a anului trecut, atunci când 
panica i-a determinat pe oameni să cumpere cantități mari de alimente și 
consumabile, lucru care a dat practic peste cap toate previziunile achizitorilor. Ca în 
multe alte cazuri, au existat o serie de tendințe care au marcat perioada. Care sunt 
însă cele care se vor manifesta în viitor? De Bogdan Angheluță.

Trecerea la logistica „verde”

Sustenabilitatea a fost una dintre tendințele definitorii 
în logistică în ultimii 5 sau chiar 10 ani. Cu toate acestea, 
anul trecut a adus o accelerare a acestui trend, și poate 
mai important, trecerea de la activitatea din cadrul unui 
departament la o directivă pentru întreaga companie, 
scriu cei de la Green Carrier. Ideea de a fi mai prietenos 
cu mediul ajută pe mai multe planuri – rentabilitatea bu-
sinessului, creșterea loialității clienților și chiar atragerea 
mai multor noi talente. Viziunea unei companii a devenit, 

în ultimii ani, un aspect extrem de important pentru cei 
care își caută un loc de muncă. Mai mult, potrivit Harvard 
Business Review, afacerile axate pe sustenabilitate cresc 
de aproape 6 ori mai repede decât celelalte.
Odată cu o mai bună conștientizare a faptului că 
transportul este un factor important al emisiilor de 
gaze cu efect de seră, logistica „verde” a devenit tot 
mai populară de-a lungul anilor. Proiectarea lanțului 
valoric către sisteme avansate de gestionare a energiei 
și vehicule electrice și solare pentru a reduce ampren-
ta generală de carbon va fi tot mai evidentă. Cei care 
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sunt responsabili de lanțurile de aprovizionare își vor 
concentra atenția, de asemenea, către ideea de durabi-
litate. Este posibil să existe o colaborare mai bună între 
toate părțile implicate, aceasta manifestându-se prin 
împărtășirea informațiilor și activelor, pentru a optimiza 
astfel impactul asupra mediului.
Un alt domeniu emergent în logistica verde este lanțul 
circular de aprovizionare care începe să îl înlocuiască 
pe cel liniar. Cei care adoptă abordarea circulară a lan-
țului de aprovizionare au șansa de a câștiga pe termen 
lung, îndeosebi prin reducerea costurilor, a deșeurilor, 
și un impact mai mic asupra mediului. Un factor cheie 
în adoptarea acestei abordări este dat de reglementă-
rile mai stricte în ceea ce privește reciclarea și elimina-
rea deșeurilor.

Lanțuri de aprovizionare mai rezistente

Un alt lucru pe care l-a provocat pandemia de COVID-19 
în 2020 a fost creșterea rezilienței lanțului de aprovizi-
onare. S-au ridicat întrebări cu privire la cât de agile și 
flexibile au fost lanțurile valorice, atât din punctul de 
vedere al aprovizionării, dar și din punctul de vedere al 
autonomiei și securității naționale. Odată cu automati-
zarea procesului de producție, costul forței de muncă a 
scăzut, în vreme ce costul energiei, al impozitelor, ușu-
rința de a face afaceri și stabilitatea fiscală au devenit 
elemente esențiale în luarea unor decizii.
Dorința clienților de a primi produsele din ce în ce mai 
repede va conduce la modificări importante în lanțu-
rile de aprovizionare. Pe de altă parte, dezvoltarea IoT 
(Internet of Things), a Big Data, a analizelor predictive și 
mai ales a inteligenței artificiale (IA) a permis niveluri 
total diferite de viteză, transformare și eficiență. Toate 
aceste lucruri se traduc în lanțuri de aprovizionare mai 
rezistente, care sunt percepute ca mai adaptabile și mai 
personalizate pentru clienți, și care funcționează mai 
eficient din punctul de vedere al costurilor.

Importanța transportului de mărfuri refrigerate

Populația mondială în creștere, care se estimează că 
va ajunge la 11 miliarde până la sfârșitul anului 2100 
(de la 1 miliard în anul 1800 n.r.), a generat o îmbună-
tățire a venitului mediu și creșterea consumului. Pe de 
altă parte, luând în calcul noua realitate generată de 
COVID-19, cererea va arăta altfel în următorii ani. Astfel, 
transportatorii și expeditorii trebuie să se pregătească 
pentru a satisface nevoia globală de produse refrigera-
te, inclusiv alimente, băuturi și produse farmaceutice. 
Cercetările arată că transportul frigorific va crește rapid 
în următorii câțiva ani. COVID-19 a provocat o rearanjare 
în industria medicamentelor, făcând mai rapidă și mai 
ușoară testarea acestui tip de produse. Cererea genera-
lă de biofarmacie este în creștere și este mai puternică 
în afara centrelor de producție din Europa și SUA și, 
prin urmare, aceste produse trebuie transportate prin 

metode reglementate și controlate. Distribuția globală a 
vaccinului COVID-19 necesită o planificare logistică fără 
cusur, în primul rând din cauza cerințelor de tempera-
tură. Companiile de transport maritim vor trebui să își 
extindă flotele de camioane și containere de transport 
maritim, precum și depozitele climatizate. În acest sens, 
va fi nevoie să aplice tehnologii avansate, așa cum ar fi 
aplicațiile IoT sau analiza predictivă.

Serviciile omnichannel și livrarea contactless  
ca noi norme

Clienții de astăzi doresc flexibilitate în comenzile lor, 
iar companiile care pot oferi o experiență omnichannel 
vor putea să răspundă cel mai bine acestor nevoi. Fie 
că acei clienți cumpără online sau în magazinul pro-
priu-zis, ei doresc opțiuni: opțiuni de livrare, opțiuni de 
preluare în magazin sau direct în mașină, sau preluarea 
într-o altă locație devin toate parte a afacerii. Abordarea 
omnichannel oferă clienților o experiență personaliza-
tă, deoarece marketingul, vânzările și logistica com-
bină eforturile. Logistica și lanțurile de aprovizionare 
sunt responsabile pentru îndeplinirea comenzilor care 
provin din oricare dintre canale. Livrarea fără contact 
(contactless) este noul normal, oferind diverse opțiuni 
de livrare venite din dorința clienților de a minimiza 
contactul fizic.

Revoluția 5G

Tehnologia este facilitatorul transformării. În prezent, 
lumea se află în centrul unei dezvoltări masive bazate 
pe 5G. Până la sfârșitul acestui deceniu, 5G va schimba 
peisajul de afaceri așa cum îl cunoaștem. Potențialul IoT 
de a urmări inventarul va deveni evident odată cu lansa-
rea 5G pe scară largă. Marfa poate fi echipată cu senzori 
ieftini care consumă foarte puțină energie și urmăresc 
produsele încă de la fabrică, de-a lungul procesului 
de expediere și până la depozitarea pe raft, creând un 
raport sigur al întregului drum. Una dintre cele mai re-
voluționare utilizări pentru rețelele 5G este transportul 
fără șoferi, iar aceasta va avea un impact uriaș asupra 
industriei logistice.
Fiecare companie se bazează pe date pentru a funcțio-
na, iar companiile de logistică gestionează o cantitate 
mai mare de date decât majoritatea. Datorită latenței 
mult mai mici, companiile vor putea distribui și schim-
ba volume crescute de date. Informațiile vor putea fi 
procesate mai aproape de sursă, și nu prin folosirea 
unor servere aflate la distanță. Companiile vor avea 
mijloacele de a construi o rețea și de a-și lega operați-
unile logistice.
În concluzie, zona de supply chain este una aflată într-o 
continuă schimbare. Deși unele evenimente duc la ac-
celerarea anumitor tendințe, direcția principală rămâne 
neschimbată, iar principalul factor generator de progres 
a fost, este și va fi tehnologia. ç

Supply chain



239,72 lei

Magazinul online operat de retailerul Auchan își adjudecă titlul de cea mai accesibilă platformă online, în luna aprilie, 
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 25 de 
produse de bază disponibile în cele patru platforme online incluse în analiză a fost de 254,72 lei, pe auchan.ro, valoarea 
trasnportului fiind de 15 lei. Următorul retailer clasat în topul celor mai ieftine magazine online este  mega-image.ro, unde 
coșul de cumpărături a avut o valoare totală de 260,18 lei (transport gratuit pentru comenzi de peste 200 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 pentru un coș de 
cumpărături format din 25 de produse 

(disponibile în toate rețelele analizate), în 
auchan.ro, cel mai ieftin magazin online 

dacă luăm în calcul și taxa de livrare

magazinul online cu cele 
mai multe produse la 

promoție în ziua efectuării 
cumpărăturilor.

carrefour.ro

auchan.ro

magazinul cu cele mai multe 
produse cu cel mai mic preț 

(13 din 29 disponibile)

valoarea coșului de cumpărături format din 25 
de produse (disponibile în toate rețelele) în 
auchan.ro, magazinul online cu cele mai mici 

prețuri în luna aprilie

254,72 lei

Shopping basket



Produs Cantitate

carrefour 
Orhideea - 
bringo

cora.ro mega-image.ro auchan.ro

Preţul la care s-a achiziţionat produsul (în lei)
Produse alimentare de marcă
Pâine Boierească Albă, feliată 700 g 7,80 N/A 7,80 N/A
Făină de grâu Băneasa, categ. 
000, pungă de hârtie 1 kg 3,90 3,89 3,19 4,10

Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă 
de hârtie 1 kg 2,59 2,49 2,58 2,55

Mălai Panzani 3 minute 500 g 5,40 5,39 5,73 5,6
Orez Deroni Camolino 1 kg 8,15 8,29 8,25 8,15
Ouă Familia Toneli 30 buc 18,70 18,70 N/A 16,8

Lapte Zuzu, 3.5% grăsime, cutie 
carton 1 L

5,25 (prețul în 
afara promoției 
5,65)

5,59 5,63 5,10

Unt de masă Albalact, 65% 200 g 7,85 6,59 7,99 7,95

Ulei de floarea-soarelui Unisol, 
PET 1 L

6,39 (prețul  
în afara 
promoției 6,99)

6,99 6,99 6,80

Apă minerală Aqua Carpatica 
necarbonatată, PET 2 L 3,49 2,29 3,23 3,20

Băutură răcoritoare Coca-Cola, 
PET 2,5 L 6,15 6,39 6,42 6,15

Vin Cotnari Eticheta Galbenă 1,5 L 12,50 14,09 13,98 12,50
Bere Neumarkt, 5.2% alcool, PET 1 L 3,75 3,89 4,40 3,75
Cafea măcinată Jacobs Kronung 
Alintaroma verde 500 g 17,99 20,19 20,45 21,90

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

Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 2,99 3,99 4,50
3,23 (prețul în 
afara promoției 
4,02 lei)

Telemea de vacă Hochland 350 g 
10,55 (prețul în 
afara promoției 
11,5)

11,89 11,99 11,30

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

Pui Familist Agricola 1.000 g 11,99
25,28 (10,99 
lei preț per 
kilogram)

27,48 (10,99 
lei preț per 
kilogram)

27,60 (11,50 
prețul per 
kilogram)

Salam Săsesc Mini Cris-Tim 350 g N/A (doar 
picant) 16,29 16,19

13,50 (prețul în 
afara promoției 
16,10 lei)

Mazăre congelată Edenia 1.000 g 12,30 N/A 12,92 12,30
Produse nealimentare de marcă

Pastă de dinți Colgate Cavity 
Protection Economy Pack

125 ml sau 
75 +50 ml 
gratis

7,05 7,19 7,32 7,05

Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 2,89 2,99 2,97 2,85
Deodorant Dove Original 150 ml 10,95 15,79 N/A 11,19
Șampon Head&Shoulders Clasic 400 ml 24,90 28,29 21,99 22,50

Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 
straturi, Piersică/Mușețel

10 sau 
8+2 role

17,05 (prețul în 
afara promoției 
18,99)

18,89 19,93 18,90

Detergent capsule Ariel Mountain 
Spring/ Color3in1 15 buc 24,90 25,29 22,2 18,90

Balsam de rufe Lenor Spring 1,9 l 17,90 16,29 16,42 14,35

Detergent de vase Fairy Lemon 
Activ Foam 800 ml 8,40 8,29

7,99 (prețul în 
afara promoției 
9,29)

8,40

Soluție curățare Sano Forte Plus 750 ml 14,95 14,89 14,19 14,80
Total coș de cumpărături 290,72 314,62 297,09 301,31
Total coș de cumpărături  
cu transport 310,71 329,62 297,09 316,31

valoarea medie a 
timpului petrecut pe 
platformele online 
pentru cumpărături

16 minute

numărul situațiilor de 
not available în cele 

patru magazine online 
analizate

5 produse

21 aprilie 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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Tartufi Jimmy, o nouă gamă de sosuri cu trufe
Parmafood își extinde portofoliul cu o 
nouă gamă de sosuri cu trufe. Tartufi 
Jimmy este o linie de sosuri cu trufe pen-
tru paste, care reprezintă o alternativă 
la sosurile clasice italiene de paste, dar 
într-un mod mai gustos și mai inovator. 
Inovația acestor produse este dată de 

ușurința de a fi folosite și de gustul echilibrat al ingredientelor alături de trufe. 
Această nouă gamă va aduce valoare adăugată categoriei de sosuri și urmează 
trendul internațional, în condițiile în care se estimează o creștere a consumu-
lui de trufe cu peste 160% în următorii ani. Gama Tartufi Jimmy conține patru 
articole: sos trufe și ciuperci, sos trufe și brânză, sos trufe și sos trufe și roșii. 
Tartufi Jimmy este unul dintre producătorii consacrați din Italia, cu peste 40 de 
ani de experiență și cunoscut pentru calitatea produselor pe bază de trufe.

Promoții/Campanii/Lansări

Campanie aniversară Albalact
Albalact împlinește 50 de ani de tradiție și 
inovație în România și o jumătate de veac 
de existență în poziția de lider al indus-
triei lactatelor, poziție în care se află de 
mai mulți ani, după un drum spectaculos 
parcurs din anul 1999, când a devenit afa-
cere privată. Zuzu și Fulga sunt brandurile 

moderne ale companiei, însă brandul omonim Albalact, cu adevărat primul 
brand al companiei, are cea mai lungă istorie. Ancorat în tradițional, Albalact 
este brandul care vorbește despre originile laptelui și reprezintă pentru 
români gusturile cu care au crescut și rețetele vechi care le stârnesc nos-
talgii. Albalact înseamnă în primul rând untul de masă de 65%, cu ambalajul 
rămas aproape neschimbat încă de-acum 50 de ani. Produsele tradiționale 
Albalact vor purta, anul acesta, emblema aniversării de 50 de ani. Campania 
„De 50 de ani, cinstim gustul amintirilor tale” marchează acest jubileu de 
aur și vorbește despre gusturi bogate care ne trimit cu gândul departe, la 
amintiri calde în familie. Campania aniversară include comunicare și activări 
în magazine, comunicare TV, în social media și în media tradițională.

Noutăți de la Persil
Henkel investește în 
extinderea portofoliu-
lui și lansează o nouă 
gamă de detergenți 
Persil. Noul Persil Deep 
Clean Plus, cu o tehno-
logie unică, curăță în 
profunzime și asigură 
o prospețime de du-
rată. Noua sa formulă 
pătrunde în profunzi-
mea țesăturii curățând 
chiar și cele mai difici-
le pete. Gama cuprinde detergent 
pudră, gel și capsule, disponibile 
în ambalaje reciclabile. 
Persil Deep Clean Plus este efi-
cient chiar și la temperaturi scă-
zute, contribuind la crearea unor 
obiceiuri sustenabile de spălare.

Prefera Foods inovează piața cu Unfished
Prefera Foods lansează o categorie nouă 
de produse vegetale alternative la pește, 
cu brandul Unfished, fiind prima companie 
românească care inovează categoria de 
produse pe bază de plante, cu un portofoliu 
revoluționar. Unfished înseamnă mai puțin 
pescuit, mai multă biodiversitate, o soluție 

sustenabilă pentru generațiile viitoare, pentru Planetă, pentru salvarea ocea-
nelor și a resurselor sale valoroase. Portofoliul Unfished cuprinde alternative 
vegetale la ton și somon din plante care conțin nutrienți pe care îi găsim și în 
pește - proteine și acizi grași Omega- 3. De la bucăți suculente în ulei de măs-
line sau infuzate cu ierburi sau cu maioneză vegană, în gama de conserve la 
150 de grame, la salate cu legume gata de consum în conserve la 240 de gra-
me și pateuri la tub la 100 de grame, portofoliul promite versatilitate culinară 
și un gust uimitor. Unfished PlantZalmon este alternativa vegetală la pasta de 
somon, la tub la 100 de grame, absolut delicioasă, pentru iubitorii de somon.

Un sortiment nou 
de la Wembley 

Prodal 94 lansează 
pe piața din România 
Wembley Crown, un gin 
creat din combinația 
echilibrată a plantelor 
aromatice, a florilor și 
fructelor. În Wembley 
Crown nu se folosesc 
îndulcitori artificiali sau 
alte ingrediente care să 
influențeze gustul de ma-
nieră nenaturală. „Ceea 
ce diferențiază Wembley Crown 
este mixul unic de ingrediente: 
boboc de floare, fructe proaspe-
te, condimente exotice și un ulei 
nobil. Mierea organică de salcâm 
adaugă finețea gustului de final”, 
spun reprezentanții companiei.
Rețeta unică, producția în loturi 
limitate, declarația publică a 
rețetei 100% naturale, cele 14 
ingrediente gravate argintiu la 
baza sticlei și gravura dopului 
sunt doar câteva dintre elemen-
tele ce fac din Wembley Crown un 
gin super premium unic. Lansarea 
este susținută de o campanie 
TV și online sub sloganul „Live 
Tastefully”.
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Noutăți în portofoliul Olympia
Olympia lansează o nouă gamă de sosuri, 
care se adresează în special generațiilor Y și 
Z. Gama conține 5 sosuri create după rețetă 
proprie: sos Barbecue, sos Sweet Chilli, sos 
Teryiaki, sos Samourai și deja cunoscutul sos 
Gusturoi, însă într-un nou ambalaj. Sosurile 
vin în două formate – ambalaj de 250g și 

ambalaj de 50g. Recipientele sunt transparente, permițând consumatorilor 
să vadă consistența și culoarea sosurilor înainte de cumpărare. În cazul 
ambalajului de 250g, capacul folosit oprește scurgerea sosului atunci când 
nu este necesară. Media prețului la raft va fi de 7,0 lei/bucată pentru sosurile 
de 250g și 1,5 lei/bucată pentru sosurile de 50g. Sosurile sunt disponibile 
atât în modern trade, cât și în retailul independent, începând cu luna aprilie 
2021. Campania de comunicare se va axa în principal în mediul digital, prin 
intermediul unor spoturi ce vor rula pe canalele de social media și Youtube, 
dar și prin colaborări cu influenceri sau activări speciale.

Hellmann’s lansează campania #MixEat
Hellmann’s își inspiră consumatorii să încerce com-
binații noi de ingrediente și îi invită să își exerseze 
creativitatea culinară, în noua campanie digitală 
#MixEat. Ca ocazii de consum, campania se concen-
trează pe primele grătare în aer liber ale anului, care 
dau startul sezonului. Pentru că Hellmann’s e mereu 
în căutarea gusturilor noi și delicioase, campania 
#MixEat invită consumatorii să improvizeze propriile 
rețete cu ingredientele pe care le găsesc primăvara în 
piață, cu ingrediente noi pe care nu le-au mai încercat 

sau cu ce găsesc prin frigider. Prin îndemnul #MixEat, Hellmann’s îi încura-
jează pe consumatori să se joace mai des cu ingredientele și să descopere 
varietatea gusturilor pe care o pot crea singuri acasă. Aceștia au la dispo-
ziție o gamă generoasă de sosuri Hellmann’s și inovații abia sosite la raft, 
numai bune de testat în bucătărie, iar noua maioneză în format squeeze se 
potrivește momentelor în care au nevoie de un strop de maioneză.

Tomi vine cu trei 
ketchupuri noi

Noua cafea organică 
Tchibo Bio Kaffee
Tchibo lansează 
cafeaua organică 
Tchibo Bio Kaffee. 
Noua gamă își are 
rădăcinile în zone-
le muntoase ale 
Etiopiei, regiunea 
de creștere a boa-
belor de cafea de cea mai înaltă 
calitate. Aici, micii fermieri încă își 
cultivă cafeaua folosind metode 
tradiționale și 100% ecologice. 
Culese manual, spălate cu grijă și 
uscate la soare, boabele rafinate 
de cafea Arabica sunt ușor prăjite 
la tambur pentru a putea oferi o 
adevărată experiență de savoare 
cu fiecare ceașcă. Noua gamă de 
produse organice este disponibilă 
în două variante: Cafea prăjită și 
măcinată și cafea boabe la 250g. 
Sigiliul bio de pe ambalajul produ-
selor Tchibo Bio Kaffee garantea-
ză cultivarea ecologică controlată, 
care este în armonie cu natura și 
păstrează biodiversitatea.

Tomi, brand 
din portofoliul 
Orkla Foods, își 
extinde gama 
și lansează 
trei ketchu-
puri noi. Tomi 
Zero în seamnă 
ketchup pe placul copiilor, dar și 
al părinților. Noul sortiment con-
ține ingrediente de calitate, fără 
zahăr sau îndulcitori adăugați și 
fără conservanți, și este potrivit 
și pentru cei care sunt atenți la 
cantitatea de zahăr din dieta 
lor sau în căutare de produse 
cu rețete cât mai curate. Pentru 
consumatorii care vor un ketchup 
pe gustul lor, Tomi a lansat va-
rianta Piper, un ketchup spicy și 
aromat, iar pentru adevărații fani 
ai gustului picant, este disponibil 
acum Tomi Chili, un ketchup iute 
ca focul.

Campanie promoțională de la Mondelēz
Mondelēz a lansat campania „Creează o gustare de 
Top”, care evidențiază parteneriatul între biscuiții să-
rați Tuc, biscuiții Oreo și crema de brânză Philadelphia. 
Prin intermediul celor trei actori, se aduce în prim plan 
Snackologia, acea ramură a științei care studiază mixul 
ideal între ingrediente, pentru a obține o gustare per-
fectă. Chef Dexter, specialistul în Snackologie, a creat 
câte o rețetă ideală pentru 16 activități prezente în 
viața de zi cu zi. Mai mult decât atât, acesta a analizat 
cu maximă rigoare fiecare preparat și a creat o grilă 
de evaluare a snackului perfect după următoarele cri-

terii: savurabil, realizabil, săturabil, manevrabil și postabil. De la o sesiune de 
work-from-home până la o seară virtuală cu prietenii sau o sesiune online de 
yoga sau Pilates, consumatorii sunt provocați să descopere gustarea potrivită 
activităților lor preferate. Consumatorii care cumpără biscuiții Tuc, Oreo sau 
crema de brânză Philadelphia de minimum 10 lei, pot înscrie bonul pe www.
gustaredetop.ro și câștiga premii zilnice până la 31 mai 2021.

Promoții/Campanii/Lansări
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La fel ca multe businessuri antreprenoriale din 
zona alimentară, Fabrica de Fum a fost con-
struită având la bază o nevoie a proprietarilor. 
„Totul a pornit de la cumnatul meu, care lucra 
ca bucătar-șef de peste 20 de ani și nu era 

mulțumit de calitatea produselor pe care le găsea pentru 
antreuri, așa că a început să creeze propriile produse”, 
povestește Paul Gabriel Ioan. Astfel, după șapte ani de 
experimente ale lui Marius și Liliana-Cristina Lungu, a 
prins contur ideea unui business propriu, iar în 2017 au 
demarat producția de preparate din carne. Investiția ini-
țială în Fabrica de Fum s-a ridicat la 100.000 de euro și a 
constat în închirierea și amenajarea unei fabrici din Iași.
După câteva luni, în octombrie, vedeau lumina primele 
preparate Fabrica de Fum. „Businessul a ajuns la maturi-
tate peste un an: cu noile condiții de producție, cu noile 
cuptoare pe care le-am cumpărat, cu o celulă clasică 
de afumare, a durat aproape un an până am ajuns la un 
produs matur”, spune co-fondatorul Fabrica de Fum.
Cu experiență în vânzări în industria construcțiilor, Paul 

Gabriel Ioan a mizat pe intuiția cumnatului care a văzut 
potențial în piața preparatelor din carne. „Mihai făcea 
niște produse atât de bune încât am zis de ce să nu 
încercăm? Mai ales că am observat o lipsă a preparate-
lor de calitate. Nu cred că această lipsă vine din cauza 
producătorilor, ci mai degrabă de la consumatori. Totul 
pornește de la educație: nu citim eticheta, cumpărăm în 
cantități mari, alegem în funcție de ambalaj, vrem ieftin 
și bun, ori așa ceva nu există. Ne-am gândit că dacă ne-
am concentra să facem produse bune și de calitate am 
produce cât ar trebui, în loc să avem o producție de trei 
ori mai mare decât consumul”, spune Paul.

Producător local în pandemie 

Dacă în 2017 afacerea pornea cu doar trei persoane, aproa-
pe patru ani mai târziu echipa numără până la 10 angajați.
„Momentan ne descurcăm în această formulă pentru că 
în continuare orientarea consumatorilor este înspre pro-
duse mai ieftine, doar consumatorii exigenți cumpără 

Paul Gabriel Ioan a luat calea antreprenoriatului în 2017, când a pus bazele 
a ceea ce avea să devină o afacere promițătoare cu preparate artizanale din 
carne din regiunea Moldovei. Fabrica de Fum și-a dublat businessul de la 
an la an și a ajuns în 2020 la vânzări de un milion de lei, la un nivel similar 
celui din 2019, dar pe care antreprenorul îl consideră o reușită, având în 
vedere contextul dificil impus de pandemie. De Andra Imbrea.

Antreprenoriat

Fabrica de Fum, o afacere de un milion de 
lei din preparate artizanale din carne
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Antreprenoriat

Ne-am setat un avans de 
50% anul acesta față de 
2020. După o perioadă de 
stagnare nu ai cum să te 
duci decât în sus.

de la noi, iar segmentul este destul de îngust”, explică 
co-fondatorul businessului, care își poziționează bran-
dul pe nișa superpremium din punct de vedere calitate, 
dar ca buget între mediu și premium.
„Dacă am crește prețurile, s-ar vedea în vânzări. Am 
încercat să mergem cu un adaos cât mai mic, dar nu 
facem rabat de la calitate. Dacă am începe să tăiem de 
ici, de colo, ar fi simplu, dar nu ne adresăm acelui seg-
ment. Încercăm să ne facem cunoscuți la nivel național, 
dar nu este ușor, mai ales în această perioadă în care 
cheltuielile sunt limitate. Noi speram ca după ce trece 
perioada de recesiune, piața să-și revină. Trendul înainte 
de pandemie era crescător pe produse artizanale curate, 
lumea începe să se intereseze de sănătăte”.
Dacă la început Fabrica de Fum avea o producție de ju-
mătate de tonă pe lună și șase produse din carne de porc 
în portofoliu, în prezent în fabrica din Iași se produc lunar 
patru tone de preparate din carne. Aici sunt realizate 24 
de produse afumate, dar și proaspete, dintre care trei 
atestate ca fiind tradiționale: slăninuța afumată, ceafa de 
porc afumată și coaptă și pastrama de porc afumată.
Cele mai cerute produse din portofoliu sunt pieptul 
de porc afumat și cârnații, iar pieptul de curcan vine 
din urmă. „Am încercat să atacăm și segmentul celor 
care sunt interesați de sport și preocupați de sănăta-
te. Materia primă este achiziționată de pe piața locală, 
colaborăm doar cu cu ferme românești”.

Online-ul compensează pierderea din HoReCa

În 2020, Fabrica de Fum a bifat afaceri de un milion de lei, 
aproape la același nivel cu rezultatele raportate în 2019. În 
condițiile în care zona HoReCa reprezenta între 30% și 40% 
din totalul businessului, Fabrica de Fum a reușit să com-
penseze această pierdere mutându-și vânzările în online.
În prezent, producătorul din Iași înregistrează jumătate din 
vânzări în mediul online, în cadrul a diferite magazine și 
platforme de livrare, ceea ce reprezintă o creștere de apro-
ximativ 15-17% față de anul trecut. Restul vânzărilor au loc 
în retailul offline, magazinele de specialitate și comerțul 
tradițional fiind principalele canale de vânzare. Produsele 
Fabrica de Fum se găsesc pe rafturile magazinelor din 
București, Iași, Constanța, Galați, dar și în cadrul platfor-
melor online precum Real Food, All Farm, Băcănia Bolloga, 
Băcănia Tei, Roade și Merinde, Nord Hub sau Foodicious.
„2020 a fost un an greu, dar ne-am bucurat că ne-am re-
poziționat și l-am încheiat bine. Trendul este de a merge 
cât mai mult în online. E destulă animație, cel mai bine 
vindem în București în mediul online”.
Valoarea bonului mediu diferă în funcție de canalul de 
vânzare și regiune, în mediul online situându-se între 50 
și 200 de lei, în timp ce magazinele fizice adună între 50 
și 100 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 2 sau 3 produse. 
„Am încercat să intrăm și în lanțuri de retail, dar este 
greu pentru că ești tratat ca un mare producător și nu 
poți face față cerințelor lor. Așa că ne-am orientat către 
magazinele de cartier și către băcănii, unde avem cea 

mai bună prezență”, explică Paul Gabriel Ioan. Una dintre 
aceste băcănii este Fabricat la Noi, magazin specializat 
lansat chiar de Robert Lungu, nepotul antreprenorului, 
care comercializează pe lângă produsele Fabrica de Fum 
și alte bucate românești. 

Rebranding și magazin fizic, priorități  
pentru viitor 

Chiar dacă la capitolul listare în magazine specializate 
Fabrica de Fum stă bine, antreprenorii din spatele bu-
sinessului vor să deschidă o băcănie proprie împreună 
cu Asociația Produs la Noi din care face parte, alături de 
alți nouă producători. Planul este de a cere sprijin au-
torităților locale sau de a accesa fonduri europene, însă 
cel mai devreme magazinul va putea fi lansat la jumă-
tatea anului viitor. „Micii producători au nevoie mare de 
ajutor, nu neapărat fonduri, ci mai degrabă de vizibili-
tate, promovare, parteneriate cu administrațiile locale. 
Lumea este atrasă de diversitate, merge la supermarket 
pentru că știe că acolo găsește de toate, noi vrem să 
ducem ideea de diversitatea într-un magazin cu produse 
românești de foarte bună calitate”, povestește Paul.
Anul acesta, Fabrica de Fum investește 12.000 de euro 
într-un proces de rebranding care se va încheia în urmă-
toarele trei luni cu noi ambalaje pentru produsele sale. 
„Schimbăm hainele firmei. Până acum a fost în regulă că am 
fost la început, probabil cu vechile ambalaje nu am ajuns în 
opțiunile consumatorilor exigenți pe care îi targetăm, dar 
de acum încolo am vrea să arătăm și pe măsura calității. Ne 
va duce pe segmentul superpremium”, explică Paul.
Odată cu noul rebranding, producătorul local țintește o 
creștere de 50% a vânzărilor pentru acest an. Iar dacă 
la începutul anului voia să-și dubleze numărul orașelor 
în care este prezent și să ajungă la 10 piețe, acum este 
mai rezervat. „Începutul anului este greu pentru orice 
producător. Așteptăm o relaxare și sperăm ca lucrurile 
să revină la normal. Ne-am setat un avans de 50% anul 
acesta față de 2020. După o perioadă de stagnare nu ai 
cum să te duci decât în sus Bugetul de investiții pentru 
acest an este tot ceea ce vom câștiga. Loc de mai bine 
este, ne mai trebuie utilaje, am vrea să automatizăm și 
procesul de ambalare, etichetare, sunt multe pe care 
am vrea să le schimbăm anul acesta, dar să reușim 
să trecem peste această perioadă grea”, încheie Paul 
Gabriel Ioan. ç
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Comerțul mondial, creștere în 
pas cu ritmul de vaccinare

Comerțul mondial este pregătit pentru o recuperare puternică, dar inegală, după 
șocul pandemic COVID-19, spune Organizația Mondială a Comerțului, potrivit căreia 
perspectivele unei redresări rapide s-au îmbunătățit încă din a doua jumătate a 
anului trecut. La acest moment, noile estimări ale Organizației Mondiale a Comerțului 
spun că volumul comerțului mondial cu mărfuri ar urma să crească cu 8% în 2021, 
după ce a scăzut cu 5,3% în 2020. Există însă câteva variabile. De Simona Popa.

Evoluția comerțului mondial cu mărfuri, deși în 
scădere anul trecut, a depășit estimările pesi-
miste ale analiștilor. Contracția a fost mai mică 
decât se credea inițial și revenirea mult mai 

rapidă în a doua parte a anului trecut. Speranțele sunt 
puse în bunul mers al campaniilor de vaccinare pen-
tru că doar cu ajutorul lor consumul va reuși să revină 
la cote normale, ba chiar să le depășească. Comerțul 
global cu mărfuri este solid, însă un nou șoc pandemic 
poate ridica probleme serioase. 

„Cuvântul «relativ» este important: volumul comerțu-
lui mondial cu mărfuri s-a contractat cu 5,3% în 2020. 
Dar această contracție a fost mai mică decât se estima 
inițial. După o scădere accentuată în prima jumătate 
a anului, comerțul și-a revenit mai repede decât era 
de așteptat în a doua jumătate a anului 2020. Această 
revenire a continuat, iar prognoza comercială de bază 
a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) prevede 
o creștere cu 8% a volumului comerțului mondial de 
mărfuri pentru acest an. Creșterea comerțului este de 
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Upfield, deținătorul brandurilor Rama, Delma și Becel, este una dintre cele mai mari companii de produse ali-
mentare pe bază de plante, obținute din agricultură gestionată responsabil și sustenabil, prevenind defrișările și 
asigurând prezervarea ecosistemelor și a resurselor naturale. 

Compania a inițiat o cercetare, care a avut drept obiectiv identificarea percepțiilor despre alimentația sustena-
bilă în rândul românilor și disponibilitatea de a deveni parte din procesul de schimbare a comportamentului de 
consum. Studiul răspunde contextului actual al preocupării crescute față de mediu, protecția resurselor și sigu-
ranța alimentației. Upfield atrage atenția supra faptului că produsele pe bază de plante, din agricultură gestio-
nată responsabil, reprezintă viitorul planetei - asigură disponibilitatea alimentelor pentru o populație în creștere, 
protejează ecosistemele și resursele naturale și oferă nutrienții necesari unei alimentații adecvate.

Întrebați cum definesc alimentația sustenabilă, 60,41% dintre respondenți au menționat folosirea resurselor 
naturale în mod responsabil în producerea alimentelor, în timp ce 50,8% au identificat asigurarea de produse 
mai sigure și mai sănătoase. Românii au declarat că alimentația sustenabilă este foarte importantă (40,59%) și 
importantă (46,97%) și consideră că produsele de origine vegetală sunt foarte sustenabile (42,15%), poziționând 
imediat în clasament ca produse destul de sustenabile alimentele din pește, din carne și din lapte.

„Ghidurile nutriționale actuale recomandă o reducere a consumului de produse alimentare de origine animală, 
inclusiv lactate, în paralel cu o plasare a grăsimilor vegetale mai apropiată de baza piramidei alimentare. Acest 
lucru înseamnă că uleiurile din plante și produsele obținute din acestea, consumate în cantități potrivite cu ne-
cesitățile nutriționale ale fiecărei persoane în parte, contribuie la o stare de sănătate mai bună, lucru dovedit și 
de amplele studii efectuate pe persoanele vegetariene, care se bucură de numeroase avantaje: indice de masă 
corporală mai redus sau un nivel al colesterolului în limite normale. Mai mult, dacă ținem seama de faptul că pro-
ducerea unei kilocalorii de aliment de origine animală consumă până la 20 de kilocalorii provenite din vegetale, 
este evident că hrana bazată pe alimente de origine animală este nesustenabilă, în special în condițiile creșterii 
populației și a nivelului de trai”, spune dr. Laura Davidescu, medic specialist în Nutriție și Siguranță Alimentară.

Cercetarea a fost realizată de Ivox în perioada 05- 09 aprilie 2021 pe un număr de 1.535 de respondenți repre-
zentativi din mediul urban și rural.

Upfield, un promotor al alimentației sustenabile
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așteptat să încetinească până la 4% în 2022. Este impor-
tant de reținut că acest lucru ar lăsa în continuare co-
merțul sub evoluția de dinaintea pandemiei”, a explicat 
Ngozi Okonjo-Iweala, Directorul General al Organizației 
Mondiale a Comerțului.

Pandemia, piatra de moară  
a schimburilor comerciale

COVID-19 continuă să reprezinte cea mai mare amenin-
țare pentru perspectivele comerciale, iar noile valuri de 
infecție ar putea submina cu ușurință orice estimare  
de creștere. 
„În funcție de cât de repede putem pune capăt pande-
miei, comerțul ar putea avea fie o redresare majoră în 
următorii doi ani, fie o redresare slabă și de lungă dura-
tă. Vaccinarea accelerată ar permite relaxarea mai rapi-
dă a măsurilor de siguranță, ceea ce ar putea duce la o 
creștere a schimburilor comerciale cu până la 2,5 puncte 
procentuale peste prognoza de referință în 2021, adică 
revenirea comerțului la evoluția pre-pandemică. Pe de 
altă parte, dacă lipsa de aprovizionare continuă sau 
dacă apar tulpini de virus rezistente la vaccin, schimbu-
rile comerciale ar putea fi cu două puncte procentuale 
sub prognoza inițială”, explică Ngozi Okonjo-Iweala.
Într-un articol semnat de John W. Miller pentru Trade 
Finance Global sunt evidențiate cinci puncte cheie care 
reies din raportul OMC. Potrivit acestuia, raportul or-
ganizației a calmat temerile, dar nu are cum să elimine 
riscurile generate de pandemie. 
„Menținerea piețelor internaționale deschise va fi esențială 
pentru ca economiile să își revină din această criză, iar lan-
sarea rapidă, globală și echitabilă a vaccinurilor este o con-
diție prealabilă pentru recuperarea puternică și susținută 
de care avem nevoie cu toții”, susține reprezentatul OMC.
John W. Miller spune că nu este nevoie să fii director 
al Organizației Mondiale a Comerțului pentru a face 
legătura între campaniile de vaccinare și prosperitatea 
globală. Cât despre cele cinci aspecte cheie de luat în 
seamă în evoluția comerțului global, supraviețuirea 
este primul pe listă. Economia globală s-a adaptat mai 
bine decât se aștepta la COVID-19 chiar și în condițiile 
lucratului de acasă. Tot ce era asociat cu deplasările, de 
la haine, la combustibil, bilete de avion, a trecut în plan 
secund. Serviciile de călătorie au scăzut cu 63% în 2020 
și nu este de așteptat să își revină curând la nivelul de 
dinaintea pandemiei, arată datele OMC. Dar, în același 
timp, munca de la domiciliu a sprijinit comerțul cu tele-
foane, computere și alte echipamente necesare pentru 
a lucra de acasă. Estimările Organizației Mondiale a 
Comerțului spun că PIB-ul mondial la cursul pieței ar 
trebui să crească cu 5,1% în 2021 și 3,8% în 2022, după ce 
s-a contractat cu 3,8% în 2020. După ce în al doilea tri-
mestru al anului trecut a înregistrat o pierdere de 15%, 
comerțul global a revenit și chiar a crescut cu 6% în ul-
timele trei luni ale anului 2020. Mare parte din tranzacții 
au fost generate de industria asiatică, de producătorii 

de bunuri de consum, cât și consumabile medicale și 
echipamente de înaltă tehnologie. „Exporturile asia-
tice au înregistrat o scădere mult mai mică, de 7,2% 
în al doilea trimestru”, arată datele OMC, „dar până în 
al patrulea trimestru au crescut cu 7,7% față de anul 
precedent.” Redresarea poate fi explicată prin impactul 
relativ mic pe care pandemia l-a avut asupra anumitor 
economii asiatice „și prin faptul că regiunea a furnizat 
lumii bunuri de consum și materiale medicale în timpul 
pandemiei, conducând la creșterea totalului exporturi-
lor regionale”, potrivit raportului Organizației Mondiale a 
Comerțului. În baza acestor evoluții, organizația esti-
mează că la finalul anului 2021, exporturile din Asia ar 
fi cu 10% mai mari decât în 2019, în timp ce majoritatea 
celorlalte regiuni ar înregistra creșteri mai mici sau chiar 
scăderi modeste.

SUA, cea mai mare piață de consum 

Un alt lucru subliniat de OMC este că rezultatele rapor-
tate de economia asiatică nu se limitează doar la China, 
chiar dacă a fost una dintre economiile majore care a 
raportat schimburi comerciale în creștere pe parcursul 
anului trecut. Vietnamul a crescut exporturile cu 8%, 
la 337,5 miliarde de dolari în 2020 de la 312,1 miliarde 
de dolari în 2019, potrivit datelor Trade Data Monitor. 
Alte puteri economice asiatice, cum ar fi Coreea de Sud, 
Singapore și Taiwan, au avut evoluții mai bune decât 
concurenții din Europa și SUA. 
În privința cererii, piața din SUA va conduce revenirea 
globală, potrivit estimărilor, din moment ce rămâne cea 
mai mare piață de consum din lume. 
În 2020, a importat bunuri în valoare de 2,3 trilioane de 
dolari, mai mult decât întreaga Uniune Europeană (2,096 
trilioane de dolari) sau China (2,057 trilioane de dolari). 
În acest an, cererea de bunuri va fi determinată de 
America de Nord (11,4%), spune OMC, datorită injecțiilor 
de capital din Statele Unite, care, pe cale de consecin-
ță, ar trebui să stimuleze și alte economii. Europa și 
America de Sud vor vedea ambele o creștere a impor-
turilor de aproximativ 8%, în timp ce alte regiuni vor 
înregistra creșteri mai mici. 
O mare parte din cererea globală va fi acoperită de Asia 
și, în aceste condiții, exporturile totale ar urma să creas-
că cu 8,4% în 2021. Exporturile din Europa și America 
de Nord ar fi constante, în timp ce cele din Africa și 
Orientul Mijlociu ar scădea cu 4%, respectiv cu 3%, spune 
directorul OMC. Concret, exporturile realizate de statele 
europene vor crește aproape la fel de mult ca cele din 
Asia, avansul estimat fiind de 8,3%, în timp ce cele din 
America de Nord vor avea o creștere mai mică, de 7,7%. 
La polul opus, în privința importurilor de mărfuri, în 
timp ce piețe ca America de Sud (-3%), Africa (-2%) și 
Orientul Mijlociu (-6%) vor marca scăderi, în Asia și 
America de Nord importurile vor crește cu 5%, respectiv 
7%, reflectând puterea relativă a recuperării economice 
din aceste zone, subliniază directorul OMC. ç
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Produsele bio și trecerea de la 
trend la fenomen în consum

Compoziția 100% naturală și implicit absența conservanților sunt motivațiile care îi 
determină pe tot mai mulți consumatori români să își îndrepte atenția către 
produsele bio. De altfel, dacă în urmă cu șapte ani, doar 4 din 10 români declarau 
că au cumpărat produse bio, în acest an numărul lor s-a dublat, arată un studiu 
realizat de Ipsos România pentru Progresiv. Prețul produsului a scăzut în 
importanță ca și criteriu de alegere, în timp ce românii au devenit mai degrabă 
preocupați de termenul de valabilitate, etichetarea specială și țara de proveniență 
a produselor bio. De Iulia Petre, Group Service Line Leader în cadrul Ipsos România.

Românii se dovedesc constanți în ceea ce 
privește obiceiurile lor alimentare, majo-
ritatea practicând un tip de alimentație 
fără restricții, bazat atât pe produse de 
origine vegetală, cât și de origine anima-

lă. Nici trecerea timpului și nici apariția pandemiei 
nu i-a determinat să facă schimbări majore legate de 
tipul de alimentație ales. Astfel, principalele schim-
bări față de perioada dinaintea apariției pandemiei 
COVID-19 percepute în rândul românilor la nivelul 

comportamentului alimentar privesc atât faptul că 
acum se gătește mai des, cât și tendința de a se și co-
manda mâncare mai mult ca înainte, opțiunile oscilând 
între hrana de tip fast food și variantele de mâncare 
sănătoasă. 
Paradoxal, deși aproape patru din zece români consi-
deră că a crescut preocuparea pentru o alimentație 
sănătoasă, totuși interesul privind conținutul caloric, 
glucidic sau lipidic al produselor a rămas neschimbat 
în opinia celor mai mulți. 
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Ce înseamnă pentru români un produs bio  
și câți îl aleg?

Dacă în ediția din 2014 a studiului, cei mai mulți români 
asociau produsul bio cu descrieri mai degrabă generice – 
„100% natural” sau „sănătos” - în 2021 aceștia se dove-
desc a fi mai bine informați, punctând pe lângă aceste 
definiții și elemente mai specifice, precum absența 
conservanților, a aditivilor și a modificărilor genetice, na-
tura ecologică a acestor produse, dar și proveniența de la 
țărani / agricultori. De remarcat este scăderea semnifica-
tivă a percepției că produsele bio sunt produse cu un preț 
mai mare decât cele obișnuite (3 din 10 români indicând 
acest lucru în prezent, față de 5 din 10 în 2014), posibilă 
consecință a unui nivel mai ridicat de informare privind 
categoria sau a interesului pentru alegerea unor produse 
optime, caracteristicile având prioritate în fața prețului.
Familiaritatea mai mare a românilor cu categoria de 
produse bio este cu siguranță atât o reflexie, cât și o 
consecință a faptului că și numărul celor care achiziți-
onează astfel de produse este semnificativ mai mare 
decât în 2014. Dacă în urmă cu șapte ani doar 4 din 10 
români declarau că au cumpărat produse bio, în 2021 
numărul lor s-a dublat. Îmbrățișează mai mult catego-
ria de produse bio persoanele cu studii superioare, cei 
cu profesii intelectuale, dar și cei cu venituri personale 
mari (peste 4.800 lei). La polul opus, românii cu educație 
scăzută sau cu venituri mici în gospodărie (sub 4.800 lei) 
sunt mai puțin interesați de această categorie.
Interesul pentru categoria de produse bio nu a fost 
influențat semnificativ de declanșarea pandemiei de 
COVID, ceea ce subliniază stabilizarea acestei categorii 
în coșul de cumpărături al românilor. Practic, majorita-
tea celor care aleg acum produse bio făceau acest lucru 
și înainte de declanșarea pandemiei, menținându-și 
totodată și frecvența de achiziție. Doar 1 din 10 români 
declară că optează mai des acum pentru astfel de pro-
duse, comparativ cu perioada de dinainte de pandemie, 
tendință manifestată mai mult de persoanele din grupa 
de vârstă 55-64 ani. Atitudinea pro-bio este demon-
strată și de procentul foarte mare de persoane (86%) 
care își declară deschiderea față de achiziționarea de 
produse ecologice în următoarele 3 luni, indiferent că le-
au încercat sau nu până acum. Se arată mai interesate 
mai ales femeile, persoanele cu venituri personale și pe 
gospodărie mari, cei cu educație superioară și cei care 
desfășoară profesii intelectuale.

Ce îi motivează și ce îi oprește pe români să 
cumpere produse bio?

Compoziția 100% naturală și implicit absența conser-
vanților / aditivilor sau a substanțelor chimice, toate 
reunite sub umbrela unui produs mai sănătos, reprezin-
tă principalele motivații pentru care românii își în-
dreaptă atenția către categoria de produse bio. La polul 
opus, contează mai puțin (sau sunt aspecte mai puțin 

cunoscute) proveniența dintr-un comerț echitabil (fair 
trade) sau proveniența din alte țări. 
Dacă în 2014 numărul celor care respingeau ideea achi-
ziției de produse bio era de 3 ori mai mare decât în 2021, 
în ceea ce privește barierele menționate de aceștia, 
lucrurile au rămas cam la fel, lipsa încrederii că aceste 
produse ar fi cu adevărat 100% naturale persistând ca 
principal motiv de refuz.

Ce fel de, de unde și pentru cine cumpără 
românii produse bio?

Categoriile de produse bio alese de români acoperă o 
gamă extinsă, cu o medie de 5 categorii diferite alese (în 
creștere față de 2014, când media era de 3-4 categorii). 
Raportat la același an, a crescut semnificativ și inciden-
ța celor care aleg fructe și legume proaspete de origine 
ecologică, carne, cereale/ semințe, produse de panifi-
cație, fructe uscate, sucuri de fructe, dar și neperisabile 
precum cosmetice, produse de curățenie a locuinței 
sau produse destinate îngrijirii copiilor. Însă nu doar 
numărul celor care cumpără produse ecologice a crescut 
semnificativ, ci și frecvența cu care aceștia achizițio-
nează. Astfel, în acest an, 6 din 10 români cumpără cel 
puțin o dată pe săptămână fructe proaspete, produse 
de panificație bio, comparativ cu 5 din 10 în 2014). Tot 6 
din 10 români cumpără în 2021 legume proaspete și/ sau 
lactate bio, în creștere față de 4 din 10 în urmă cu 7 ani. 
S-au produs schimbări și în ceea ce privește destinata-
rii produselor bio. Dacă în 2014, acestea erau majoritar 
cumpărate pentru uzul personal sau pentru partenerul 
de viață și mai puțin pentru alți membri ai familiei, în 
2021 se observă o creștere semnificativă a celor care au 
cumpărat astfel de produse pentru alți membri ai famili-
ei. Această tendință poate fi o consecință a pandemiei 
– restricțiile de mișcare pentru anumite categorii de 
vârstă, vulnerabilitatea fizică a acestora – sau poate fi 
pur și simplu, o expresie a faptului că interesul pentru 
bio câștigă teren în toate grupele de vârstă și se bucură 
de o adresabilitate mai largă.
În ceea ce privește canalele de achiziție pentru produ-
sele din categoria bio, offline-ul reprezentat în principal 
de hypermarketuri și supermarketuri câștigă detașat în 
fața online-ului, indiferent de categoria de produse bio. 
Din canale fizice se achiziționează în medie 12 categorii 
diferite de produse bio, în timp ce din mediul online 
doar 1-2, cu precădere produse neperisabile cum ar fi 
produsele de îngrijire a copiilor, cele destinate curățeni-
ei locuinței sau cosmeticele.

Cum aleg românii produsele bio? Ce urmăresc și 
de unde se informează?

Interacțiunea tot mai intensă cu categoria de produse 
bio a educat românii cu privire la existența etichetelor 
specifice care menționează caracteristica ecologică a 
acestor produse, marcajul special constituind principalul 
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criteriu de alegere în fața raftului (în creștere semnificati-
vă: 55% în prezent vs. 17% în 2014). Prezența rafturilor spe-
cial dedicate (mai multe decât în 2014), dar și experiența 
anterioară reprezintă și ele ancore importante utilizate 
de români atunci când achiziționează un produs bio. 
Pentru 8 din 10 români, ingredientele 100% naturale re-
prezintă principalul criteriu de alegere a unui produs bio 
dintr-o categorie (în creștere semnificativă față de 2014, 
când înregistram această preocupare în rândul a 6 din 10 
români). Comparativ cu 2014, criteriul legat de prețul pro-
dusului și-a diminuat importanța la jumătate (31% vs. 58% 
în primul val), românii acordând în schimb de trei ori mai 
multă atenție acum țării de proveniență a produselor bio. 
Numărul tot mai mare al spațiilor dedicate produse-
lor bio din principalele lanțuri de magazine, a făcut ca 
acestea să devină principala sursă de informare pentru 
români în ceea ce privește categoria. Creșterea impor-
tanței raftului este semnificativă față de 2014 (58% vs. 
28%), tot așa cum semnificativă este și ascensiunea 
Internetului prin site-urile de specialitate (45% vs. 14%), 
dar și prin bloguri (11% vs. 5%). De remarcat este scăde-
rea ponderii pe care recomandarea cunoscuților o are 
în procesul decizional (28% în 2021 vs. 60% în urmă cu 
7 ani), românii îndreptându-se acum nu doar spre mai 
multe surse de informare, dar și mai specializate. 

Cât de bine cunosc românii mărcile de produse bio?

Chiar dacă interesul și gradul de informare al românilor 
față de categoria de produse bio a crescut semnificativ, 
mărcile rămân o mare necunoscută. Rugați să mențio-
neze spontan ce mărci de produse bio achiziționează, 
numărul celor care au putut să numească corect o marcă 
este foarte redus. Cei mai mulți nu își amintesc nicio 
denumire, iar cei care o fac, o fac eronat, făcând confuzii 
între categorii (mărci de lactate menționate la ouă sau 
mărci de carne menționate la lactate) sau recurgând la 
nume generice precum „produse BIO”, „de la țărani”, „din 
producție proprie”. În acest sens, se remarcă și ponderea 
ridicată a celor pentru care un produs obținut în gradi-
nă/ ferma proprie este văzut ca fiind un produs bio.
2 din 10 români nu au putut recunoaște niciun nume 
nici măcar atunci când au fost rugați să consulte o listă 
de game de produse și inițiative din zona bio. În rândul 
celor care au reușit totuși să își aducă aminte, cele mai 
populare se dovedesc a fi gamele și campaniile asociate 
cu marca Carrefour – gama de produse proprie (indicată 
de 4 din 10 români), dar și acțiunile Act For Good (32%) 
și Act For Food (33%). În același timp, cunoscută de 4 din 
10 români este și gama de produse Bio de la Auchan. ç

Studiul a fost realizat în perioada 4-15 aprilie pe un eșantion 
format din 800 bărbați și femei cu vârsta cuprinsă între 18-64 

ani, locuitori din mediul urban și rural din România,  
cumpărători și non-cumpărători de produse Bio. Interviurile au 
fost realizate online, iar datele sunt comparate cu valul anteri-

or al aceluiași studiu, realizat în 2014.
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Cum definesc românii produsele bio

Câți români au cumpărat măcar o dată 
produse bio

De unde cumpără românii produse bio

Cât de bine cunosc românii inițiativele  
din zona bio

100% naturale
Nu conţin conservanţi/aditivi/substanţe chimice

Ecologice
Nemodificate genetic *

Sănătoase
De la ţărani/ agricultori

De calitate
Românești

Cu preţ (mai) mare
Cu conţinut ridicat de nutrienţi/vitamine
Mai gustoase decât cele care nu sunt Bio

Care provin din comerţul echitabil/„Fair Trade”
În ediţie limitată 

Dulciuri
Produse de panificaţie

Fructe uscate/ deshidratate
Fructe proaspete

Sucuri neacidulate de fructe/legume
Cereale/seminţe

Lactate
Legume

Produse pentru îngrijirea copiilor
Carne

Cosmetice
Ouă

Produse de curăţenie

Gama de produse Auchan Bio
Gama de produse Carrefour Bio

Act for Food (Carrefour)
Act for Good (Carrefour)

Creștem România Bio (Carrefour)
Gama de produse K-Bio

Sănătatea începe din farfurie (Selgros)
Caravana de informare și testare pentru boala celiacă (Kaufland)

Gama de produse Equilibrium
Gama de produse Alnatura

Programul de certificare GLOBAL G.A.P.
Niciuna dintre acestea

De import 

Da

Nu

Baza: toţi respondenţii (2014: N=1.200; 2021: N=800)

Baza: respondenţii care au putut defini noţiunea de produs Bio (2014: N=1.123; 
2021: N=800)

Baza: toţi respondenţii (2021: N=800)
Procent semnificativ statistic mai 
mare/mic în comparaţie cu valul 
precedent (95% nivel de încredere)

Sursa:







O categorie definită 
de stabilitate

În vreme ce multe categorii de produse au fost afectate într-o 
anumită măsură de pandemie, carnea proaspătă a rămas un 
aliment de bază în dieta românilor. Fără a avea neapărat o 
evoluție spectaculoasă de la an la an, categoria rămâne una 
extrem de ofertantă atât pentru producători, cât și pentru 
retaileri. De Bogdan Angheluță.
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Categoria de carne proaspătă este una 
extrem de dinamică, drept dovadă stând 
avansul de aproape 10% în volum înregistrat 
în perioada martie 2020 - februarie 2021 
comparativ cu cele 12 luni anterioare. Din 

punct de vedere valoric, creșterea a fost ușor inferioa-
ră, de 8,8%, potrivit datelor agenției RetailZoom. Cu un 
volum total de 1,36 milioane de tone, potrivit datelor 
Euromonitor, piața locală de carne proaspătă este do-
minată clar de produsele din porc, care reprezintă peste 
50% din volumul total (731 de mii de tone). Carnea de 
pasăre se află pe locul al doilea în clasament, cu peste 
466 de mii de tone, la mare distanță de cea de vită sau 
vițel (89 de mii de tone). „Evoluția în 2020 față de 2019 a 
fost una moderată, de doar 1,1% la nivelul întregii piețe. 
Un plus semnificativ a înregistrat doar carnea de porc 
(3,5%), în vreme ce apetitul românilor pentru carnea de 
oaie sau miel pare să se fi diminuat (-9,5%)”, precizează 
reprezentanții Euromonitor.
În ceea ce privește segmentarea la nivel de produ-
cători, este important de menționat că cei mai mari 
cinci producători din categorie - Aaylex Distribution, 
Agricola Internațional, Rotterdam Trading, Smithfield și 

Transavia – au o cotă cumulată de 27,6% ca volum și de 
30% ca valoare. Iar acest lucru se explică prin faptul că 
vorbim despre o piață aglomerată, cu mulți jucători, dar 
în care și mărcile private ale retailerilor au un cuvânt 
important de spus. Cât despre branduri, topul include 
Agricola, Bravis, Coco Rico, Cumsecade, Fragedo, Peneș 
și Rotterdam. Ca valoare, cota cumulată de piață a aces-
tora atinge 27%, în vreme ce volumic au o cotă de 29,7%.

O categorie ce urmează tendințele generale

Categoria de carne proaspătă este cea mai dinamică 
categorie, și poate cea mai sensibilă la schimbări, spune 
Vlad Ciuburciu, Director General Vascar. „Au fost multe 
evenimente în ultimii ani, cel puțin la carnea de porc, 
care are cea mai mare pondere în categorie. Și aici 
discutăm de impactul produs de strategia unor țări de 
a crește achizițiile sau de a ține marfa în depozite, de 
jocurile strategice sau politico-economice ale unor țări, 
evoluția pestei porcine, COVID-19 etc”, spune executivul. 
Pentru Vascar, produsele de tip convenience – produsele 
ușor de preparat – reprezintă o categorie care a cres-
cut mult în ultimii ani și va continua să crească. Vascar 
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a creat anul trecut o gamă extinsă de semipreparate, 
folosind o tehnologie de producție nouă, ce permite 
păstrarea unui gust savuros. „Produsele sunt pregătite 
din carne de calitate superioară și se bucură de mare 
succes la raft. Este vorba de perișoare, chiftele, pârjoale 
moldovenești, carne tocată porc și vită, mici premium, 
toate din gama Moldova în Bucate. În prezent, semi-
preparatele Moldova în Bucate se găsesc în rețelele de 
hypermarketuri Carrefour și Cora din toată țara și în 
magazinele proprii Vascar”, adaugă directorul general 
Vascar. „Dacă ne raportăm strict la carnea fresh amba-
lată, 99% din volume se comercializează în cele 21 de 
magazine proprii Vascar. Este o categorie importantă 
pentru noi, în fiecare săptămână avem promoții agresive 
la carne fresh și acest lucru aduce trafic în magazine. 
Dar să nu uităm de categoria de semipreparate, care are 
un rol important pentru noi. Este o gamă de produse 
foarte atractive și practice în bucătărie, care se bucură 
de aprecierea clienților. Dintre acestea, poate cele mai 
căutate sunt perișoarele, chiftelele și micii premium.”
În ultimii ani au apărut modificări în structura cate-
goriei de carne proaspătă, determinate de tendințele 
generale din piață, spun și reprezentanții Periș. Spre 
exemplu, arată aceștia, au crescut produsele feliate și 
ambalate la gramaje mici, pe fondul creșterii segmen-
tului de magazine de proximitate. Segmentul pe care 
compania a înregistrat cele mai mari creșteri a fost cel 
de mici, unde s-a introdus și ambalarea la cantitate 

mai mare, de 1 kg. Periș vinde în retailul independent 
un sfert din producție, în primul rând în rețeaua de 
magazine proprii, dar și în magazinele partenere din 
comerțul tradițional. „Anul trecut, în noiembrie, am 
deschis Periș Cash & Carry, în incinta complexului 
comercial Expo Market Doraly din Afumați, acesta 
beneficiind de un concept unic pe piața din România. 
Este un punct de vânzare en gros pentru magazinele 
mici din București și zonele limitrofe, restaurante, dar 
și consumatori, pasionați de grătar și specialități din 
carne de porc, familii care doresc să-și cumpere un 
porc întreg, aprovizionarea fiind făcută zilnic, direct 
de la abator. Mecanismul este simplu, fiecare con-
sumator vine, își alege marfa și pleacă cu ea într-un 
timp foarte scurt, în magazin existând disponibilă și 
opțiunea de precomandă.”

Cerere crescută pentru produse ambalate

Începând cu anul trecut, pe fondul creșterii firești a 
preocupării pentru siguranță, inclusiv alimentară, pre-
ferința consumatorilor s-a îndreptat mai degrabă către 
produse ambalate, care oferă un sentiment de secu-
ritate sporit din punct de vedere sanitar, spune Adina 
Crăciunescu, Marketing Manager al Diana. Pandemia a 
generat și tendința de migrație a obiceiurilor de con-
sum către ecosistemul casei – oamenii gătesc mai mult, 
având o preferință preponderentă pentru produse de 
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origine românească, mai mult, chiar locală, deoarece in-
spiră prospețime și calitate ridicată, în special când este 
vorba de alimente. „Am resimțit o ușoară «comoditate» 
a consumatorului în perioada de lockdown și telemuncă. 
Tendința generală pentru cumpărături online se sim-
te și ea inclusiv pe piața pe care activăm. Investițiile 
recente pe care le-am făcut în retehnologizarea fabricii 
de mezeluri, simultan cu secțiile de tranșare, ambalare 
și livrare/picking, ne-au permis să ne adaptăm și către 
produse, ambalaje și cantități potrivite acestui tip de 
comerț. Targetăm acest segment în campaniile noastre 
online și am demarat parteneriate cu firme de livrare la 
domiciliu”, susține reprezentanta Diana. Categoria fresh 
ocupă cea mai importantă poziție în portofoliul compa-
niei Diana, reprezentând peste 70% din zona de produc-
ție a businessului. Produsele Diana sunt distribuite prin 
lanțul propriu de retail și prin intermediul partenerilor, 
atât prin modern trade, cât și traditional trade, fiind 
prezente în oferta tuturor categoriilor de comerț cu 
amănuntul. Carnea proaspătă a generat în ultimul an 
76% din total vânzări.
Mihai Enache, Manager Comercial al Safir, spune că ulti-
mele 12 luni au fost clar influențate de pandemie și de 
efectele pe care le-a produs la nivel de comportament 
de consum (reducerea activității în HoReCa, migrarea 
consumatorilor către modern trade, gătitul în propriile 
gospodării etc). „Dezvoltarea portofoliului în mai multe 
direcții, pe mai multe canale, ne-a ajutat în ultimele luni 
să ne menținem vânzările, dar cu modificări ale marje-
lor. Ultimele semnale din piață sunt totuși optimiste în 
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zonele care au scăzut în ultimul an, și aici ne referim la 
export și HoReCa”, punctează acesta. Retailul este un 
canal important și rămâne actual prin prisma formatelor 
diverse adoptate, formate care îl flexibilizează și îl aduc 
cât mai aproape de consumatorul final prin prisma dez-
voltării propriilor branduri de produs care generează în-
credere și oferă alternative de preț, crede Mihai Enache. 
„Un mix de oferte de produs atât sub brand propriu, 
cât și sub brand privat, și prezența în sortimentația din 
zona de gastro ne oferă o abordare echilibrată în acest 
moment în portofoliu.”
Transparența și gătitul în familie sunt trendurile care 
și-au pus amprenta asupra categoriei de carne proas-
pătă, spune Mihai Enache, Manager Comercial al Safir.  
„Transparența, pentru că piața este din ce în ce mai 
educată, mai informată, mai curioasă și atentă cu ceea 
ce mănâncă și pune pe masă familiei. Din acest motiv 
a luat naștere campania «Limpede ca Bună Ziua», care 
a cuprins schimbarea ambalajului Deliciosul de Vaslui, 
conținut social media și presă online, dar și acțiunile 
de tip Întrebări și Răspunsuri, unde consumatorii au 
fost (și sunt) invitați să pună întrebări despre carnea 
de pasăre, întrebări la care garantat primesc răspuns 
de la specialiștii Safir.” În contextul actual impus de 
pandemie, trendul s-a mutat mai mult spre retaileri în 
loc de restaurante. Consumatorii au preferat (și au fost 
nevoiți) să cumpere carnea din magazine și să o găteas-
că acasă, adaugă Enache. „Gătitul acasă este asociat 
cu mâncatul sănătos, de aici și creșterea interesului 
pentru produse semipreparate din carne proaspătă și 
ingrediente naturale.”
Categoria generează între 65-70% din total vânzări 
carne în cazul Safir, fiind astfel extrem de importantă. 
„Totodată, e în creștere interesul către carnea cât mai 
organică, dar și către cea de gătit rapid, atât acasă, cât 
și în zona de HoReCa. Dacă până în 2020 Safir s-a con-
centrat pe brandul Deliciosul de Vaslui și pe informarea 
corectă a consumatorilor despre carnea de pasăre, 
începând cu 2021 ne îndreptăm atenția mai mult spre 
celelalte două branduri ale noastre, Fomică? – preparate 
și semipreparate doar din carne de pui și condimente 
100% naturale și Zdravăn Moldovenesc – puiul crescut 
lent, primul și singurul din România cu certificat de 
bunăstare Beter Leven 1 Star”, mai spune managerul 
comercial al companiei.

Efectul pandemiei asupra momentelor  
de consum

Momentul de consum la grătar era un bun factor de 
creștere a vânzărilor. Cum a afectat însă pandemia acest 
moment și cum pot fi vânzările maximizate? „Sper ca 
anul acesta să avem o creștere, în contextul informa-
țiilor vehiculate cu privire la ridicarea unor restricții 
începând cu 1 iunie. Acest lucru ar însemna o libertate 
mai mare de mișcare, întâlniri în grup extins. Oricum, 
discutăm de o sezonalitate a categoriei. Noi încercăm să 

Volum total piață România (mii tone)
Carne proaspătă (total) 1.366,6
Porc 731
Pasăre 466,6
Vită, viţel 89
Miel, oaie 73,7
Alte tipuri 6,4

Evoluție anuală
Carne proaspătă (total) 1,1%
Porc 3,5%
Pasăre -0,2%
Vită, viţel -1,6%
Miel, oaie -9,5%
Alte tipuri -1,5%

Sursa:

Volum per gospodărie (kilograme)
Carne proaspătă (total) 194
Porc 103,7
Pasăre 66,2
Vită, viţel 12,6
Miel, oaie 10,5
Alte tipuri 0,9
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contrabalansăm volumele și în sezonul rece, cu gama de 
chiftele, pârjoale moldovenești, carne tocată etc.”, spune 
Vlad Ciuburciu (Vascar).
În fiecare an, vremea caldă aduce și o schimbare în 
obiceiurile de consum, spune Raluca Simion (Agricola). 
„Anul 2020 a fost unul atipic din cauza crizei sanitare, 
activitățile în aer liber nu s-au mai putut realiza decât 
cel mult în familie, iar acest lucru a influențat cererea 
pentru astfel de produse. Pe de altă parte, din cauza 
faptului ca nu s-a putut ieși în natură s-a gătit mai mult 
în bucătărie, motiv pentru care, per total, piața nu a 
avut decât o scădere de 7% în 2020 față de 2019. Sperăm 
că în 2021, odată cu campania de vaccinare, viața va re-
veni treptat pe un făgaș mai apropiat de cel știut și vom 
avea din nou cerere crescută la produsele pentru grătar 
în toată perioada caldă a anului”, subliniază ea.
Pe de altă parte, reprezentanții Periș spun că situația de 
anul trecut a avut un impact pozitiv asupra frecvenței și 
ponderii activităților asimilate grătarului în calendarul 
de activități de petrecere a timpului liber. „Grătarul se 
desfășoară, în general, în aer liber, așa că a constitu-
it o opțiune sigură de petrecere a timpului liber. Am 
realizat în 2020 o investiție în valoare de 2 milioane de 
euro pentru dublarea capacității de producție pentru 
produsele procesate din carne tocată - micii și cârnații 
de Periș - cererea fiind din ce în ce mai crescută pentru 
produsele noastre din această categorie. Investiția 
a însemnat automatizarea completă a sistemelor de 
umplere a caserolelor de mici și cârnați prin tehnologia 
«no touch» și achiziționarea unor linii noi de ambalare 
și etichetare. Anul acesta estimăm că va continua acest 
trend de consum pe produsele pentru grătar și suntem 
pregătiți pentru a asigura produse proaspete consuma-
torilor noștri."

Carnea de pasăre, un segment  
în continuă schimbare

Diversificarea este cuvântul care descrie cel mai bine 
piața de carne de pasăre din ultimii ani, spune Raluca 
Simion, Category Manager Agricola - „începând cu di-
versificarea formelor de ambalare (atm, tăvițe stretch, 
pungă etc.), trecând la diversificarea tipurilor de pasăre 
prezente la raft (pui, rață, curcă, bibilică, gâscă ș.a) și 
la diversele forme anatomice (se consumă mult mai 
puțin carcasa de pui grill în ultimii ani și mai mult părți 
anatomice tranșate: pulpe dezosate, piept feliat, piept 
dezosat, ciocănele, carne tocată etc.) și terminând cu 
diversificarea categoriei în sine (pui broiler/industrial, 
pui crescut lent, pui bio, pui marinat, pui afumat etc.).” 
În general, carnea de pui este văzută de consumatori ca 
un produs de bază, un ingredient folosit pentru a găti 
accesibil și versatil. În ultimii ani consumatorii au migrat 
într-un procent semnificativ de la produse congelate 
de carne de pui către cele refrigerate, explică Raluca 
Simion. „96,5% din piața de carne de pui din România 
este reprezentată de puiul grill crescut în regim 
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industrial (în medie 40 de zile), care în ultima vreme 
a început să aibă derivații de culoare – a apărut puiul 
industrial de culoare galbenă, în contextul în care există 
un trend în creștere al percepției consumatorilor care 
asociază această culoare cu puiul de altădată crescut 
la curte, deci influențează achiziția”. În prezent, carnea 
de pui generează 65% din cifra de afaceri a Grupului 
Agricola. Cifrele pe care compania le deține arată că 
retailul modern deține o cotă de 80% din vânzările de 
carne de pasăre. „Din păcate, retailul independent de-
vine un segment din ce în ce mai mic odată cu intrarea 
conturilor internaționale pe zona retailului de proximi-
tate. Pe o piață din ce în ce mai competitivă, presiunea 
pe rețelele independente este din ce în ce mai mare”, 
spune Raluca Simion. Criza sanitară a adus nu doar 
creșterea accelerată a segmentului de proximitate, ci și 
o explozie a vânzărilor online, adaugă ea. „În ultimul an 
am încercat să fim mult mai activi și mai relevanți pe 
tot ceea ce înseamnă online (chiar dacă, deocamdată, 
volumele generate de acest canal nu sunt foarte mari 
pe această categorie), dar și pe canalul de proximitate, 
unde ne-am îndreptat foarte mult atenția pe ambalări 
personalizate: ambalări mici, calibrate, potrivite pentru 
formatele mici de magazine, unde spațiul de expunere 
este sensibil redus, dar și unde achizițiile se fac diferit 
(achiziții de completare - pentru o masă - două și mai 
puțin de tipul stocare).”
Pe de altă parte, Mihai Enache spune că Safir se îndrep-
ta deja către proximitate, chiar înainte ca pandemie să 
accelereze acest trend. „Am realizat că din ce în ce mai 
multe magazine sau afaceri HoReCa apreciază munca 
pe care o facem la Safir, așa că ne-am concentrat destul 
de mult pe acest segment, mai ales că a avut un impact 

Segmentare după tipul de ambalare
Cota de piață  
(MAT 2021)

Dinamică  
(MAT21 vs. MAT 20)

Valoare Volum Valoare Volum
Proaspăt 92,60% 89,80% 9,90% 10,60%
Congelat 7,40% 10,20% -3,70% 3,00%

Segmentare după brand
Cota de piață  
(MAT 2021)

Dinamică  
(MAT21 vs. MAT 20)

Valoare Volum Valoare Volum
Branded 65,30% 67,20% 7,20% 8,40%
Private label 34,70% 32,80% 11,90% 12,60%

Perioada: 03.2020-02.2021 (MAT21) vs 03.2019-02.2020 (MAT20); Retaileri 
monitorizați: Carrefour, Cora, dm, Inmedio, Mega 
Image, Metro, Penny, Profi, Shop&Go.

Sursa:

Segmentare în funcție de ambalaj
Cota de piață (MAT 2021) Dinamică (MAT21 vs. MAT 20)
Valoare Volum Valoare Volum

Carne 
preambalată 11,80% 11,40% 27,40% 20,80%

Carne vrac 88,20% 88,60% 6,70% 8,50%
Total carne 
proaspătă 8,80% 9,70%
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puternic asupra afacerii. Contextul pandemiei, momen-
tul când a «explodat» acest trend, ne-a găsit pregătiți, 
în mijlocul semnării de parteneriate.”
În contextul pandemiei, segmentul magazinelor de 
proximitate a devenit foarte atractiv pentru mulți alți 
retaileri, dovadă creșterile înregistrate și numărul de 
locații deschise, spune Adina Crăciunescu (Diana). „Am 
ales să ne continuăm expansiunea pe această linie de 
business, ajungând să fim prezenți în șase județe, cu 
65 de magazine și ne propunem pentru anul acesta să 
dublăm numărul deschiderilor, raportat la 2020. Am 
direcționat investițiile și către relocarea și remodelarea 
unora dintre unitățile cu vechime din rețeaua noastră.”
Mai mult, într-o piață din ce în ce mai complexă din 
punct de vedere concurențial, promoțiile au un rol major 
în decizia de cumpărare. În momentul de față vorbim 
despre un consumator informat, mult mai atent, iar pe 
fondul pandemiei și mult mai cumpătat, care caută ofer-
te „more for less”, crede Adina Crăciunescu (Diana). La 
nivel de grup, compania a agreat o politică promoțională 

Focus carne

care include pachete de produse, perioade de valabili-
tate a ofertelor mai lungi, permițând astfel partenerilor 
să se ajusteze, astfel încât aceste promoții să ajungă 
în mod real la clientul final. „În linia proprie de retail 
practicăm promoții pe care le-am putea numi deja 
tradiționale pentru cei care cumpără constant de la noi 
în weekenduri, perioadele de sărbători, revista lunară cu 
promoții, Bonus Cardul Diana cu care răsplătim fidelita-
tea clienților.”

O categorie sensibilă la promoții

„Ne-am bucurat să putem constata că vânzările de 
carne proaspătă se situează pe un trend pozitiv de 
creștere, dar cu anumite limitări sau, mai bine spus, 
fluctuații cauzate atât de pandemie, cât și de viru-
sul PPA”, susțin reprezentanții Kaufland România. Mai 
exact, cererea pentru produsele din carne românească, 
cât și pentru cele ambalate a înregistrat cele mai mari 
creșteri. Pentru a răspunde acestei nevoi, compania 
a lansat etapa a doua a programului ,,Porc născut și 
crescut în România”. În cazul Kaufland, mărcile private 
din cadrul categoriei de carne au înregistrat o creștere 
consistentă, reprezentând peste 15% din total categorie. 
„Marca noastră proprie de carne, K-Purland, înseamnă 
carne proaspătă și de cea mai bună calitate, porționată 
în mod practic și proaspăt ambalată. Prin intermediul 
K-Purland ne-am propus să oferim calitate la cel mai 
bun preț iar acest lucru se reflectă și în creșterea vânză-
rilor”, spun reprezentanții retailerului.
Și în cazul Carrefour, evoluția vânzărilor de carne 
proaspătă în ultimele 12 luni a avut un trend pozitiv, cu 
o creștere a volumului cumpărat și o ușoară reducere 
a frecvenței de cumpărare. „Produsele care au înre-
gistrat cele mai bune performanțe au fost atât carnea 
roșie (vită, porc, oaie) cât și pasărea, însă cea mai bună 
performanță am înregistrat-o pe carnea bio și pe pro-
dusele elaborate (mici, cârnați, burgeri, marinate)”, spun 
reprezentanții Carrefour. Aceștia adaugă că toate produ-
sele din categoria carne sunt sensibile la promoții și au 
performat bine, atât în cadrul promoțiilor catalog și/sau 
TV cât și în cadrul programului de loialitate Act for Good.
„Prețul, prețul și iar prețul” – așa se referă Vlad 
Ciuburciu (Vascar) la factorii care influențează decizia 
de achiziție. „Sensibilitatea la preț este foarte mare. 
Portofoliul Vascar este bine diferențiat, iar la semipre-
parate avem opțiuni atât pentru cei care caută produse 
ieftine, cât și pentru cei care vor produse de o calitate 
foarte bună”, precizează acesta.
În această categorie, promoțiile sunt destul de bine vă-
zute și sunt o constantă mai ales pe zona de retail, este 
de părere și Mihai Enache (Safir). „E clar că trebuie să 
fim acolo, dar ele nu vor salva niciodată un produs care 
nu este bun sau care nu satisface o nevoie. De aceea 
noi nu ne concentrăm pe ele, ci pe calitate și pe relația 
cu consumatorul final și cu partenerii de business”, 
conchide acesta. ç

Segmentare după proveniență
Cota de piață  
(MAT 2021)

Dinamică  
(MAT21 vs. MAT 20)

Valoare Volum Valoare Volum
Porc 45,50% 38,70% 8,30% 7,10%
Pui 37,70% 48,10% 9,00% 12,40%
Organe pui 2,90% 3,60% 5,40% 6,00%
Curcan 2,60% 2,30% 2,10% 6,40%
Vită 2,20% 1,10% 23,70% 35,90%
Altele 9,10% 6,30%

Segmentare după tip
Cota de piață  
(MAT 2021)

Dinamică  
(MAT21 vs. MAT 20)

Valoare Volum Valoare Volum
Bio 0,60% 0,40% 20,30% 17,00%
Non bio 99,40% 99,60% 8,70% 9,70%

Perioada: 03.2020-02.2021 (MAT21) vs 03.2019-02.2020 (MAT20); Retaileri 
monitorizați: Carrefour, Cora, dm, Inmedio, Mega 
Image, Metro, Penny, Profi, Shop&Go.

Sursa:

Top produse
Cota de piață  
(MAT 2021)

Dinamică  
(MAT21 vs. MAT 20)

Valoare Volum Valoare Volum
Top 10 50,70% 51,90% 11,50% 13,70%
Ceafă fără os 8,20% 6,10% 12,70% 15,90%
Pulpă fără os 7,20% 6,10% 2,80% 2,00%
Piept fără os 6,20% 4,60% -4,50% -1,10%
Spată fără os 6,10% 5,70% 26,10% 30,80%
Mici 4,70% 4,20% 18,40% 9,90%
Pui grill 4,30% 7,10% 20,50% 22,10%
Pulpă inferioară 4,00% 5,20% 11,30% 12,30%
Carne tocată 3,40% 2,90% 14,20% 9,50%
Pulpă cu spate 3,40% 7,20% 19,20% 23,50%
Carne pentru gătit 3,30% 2,90% 10,80% 5,20%



O categorie dinamică, de peste 300 de milioane de lei, cu 
jucători și bugete pe măsură. Așa am putea descrie în 
câteva cuvinte piața locală de sosuri. Deși afectată de 
pandemie, producătorii au reușit să monetizeze orientarea 
consumului către in-home, categoria raportând un avans 
valoric double digit în ultimul an. Cât despre viitor, 
oportunități de creștere există, iar inovația și sofisticarea 
preferințelor consumatorilor sunt principalii piloni care 
vor susține evoluția. De Alina Dragomir.

Viitorul sună 
„condimentat” pentru 
piața de sosuri
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Cu o valoare estimată de principalii jucători la 
aproximativ 300 de milioane de lei, categoria 
de muștar, ketchup, maioneză și alte sosuri 
– segment ce acoperă sosurile barbecue, 
tabasco, sosuri de soia etc. – a reușit să 

încheie anul trecut pe creștere, datele Nielsen indicând 
un avans valoric de 14% pentru perioada martie 2020-fe-
bruarie 2021 versus anul precedent. Și în termeni volumici 
categoria a fost pe plus, creșterea raportată fiind de 6%. 
Cât despre segmentele care au raportat cel mai bun 
avans în perioada analizată, de departe cea mai bună 
evoluție au avut-o sosurile speciale, precum tabasco, cel 
de soia, sosurile barbecue, cu un plus de 28% în valoare 
și 21% în volum. Cu toate acestea, acest segment are 
încă o pondere relativ mică în totalul categoriei, acope-
rind doar 19% din vânzări. Astfel, piața sosurilor conti-
nuă să fie dominată de muștar, segment care are o cotă 
de 33%, urmat de ketchup, cu o pondere de 31%. Cât 
despre maioneză, segmentul a reprezentat în intervalul 
analizat 14% din vânzările valorice ale pieței de sosuri. 

Concurență acerbă între multinaționale  
și producătorii locali 

La fel ca în multe categorii de produse alimentare, 
și în cazul sosurilor numărul producătorilor mici s-a 
redus odată cu restrângerea comerțului independent, 
în condițiile în care acest canal de vânzare a ajuns să 
acopere o treime din vânzările valorice ale catego-
riei. Printre jucătorii locali care au reușit însă să-și 
mențină poziția în piață, cu cote relevante, se numără 
Contec Foods, producătorul brandului Olympia, parte 

a Marathon Group, European Foods cu marca Regal și 
Sitemani cu brandurile Mustardino (muștar) și Yoky 
(ketchup și maioneză).
„Categoria de sosuri este foarte dinamică și datorită 
cererii din piață sunt prezenți diferiți jucători, atât locali, 
cât și internaționali. Categoria a crescut semnificativ, 
fiind susținută de consumatori care experimentează 
bucătării și rețete noi. Cererea acestora pentru gusturi 
noi a fost un factor important pentru dezvoltarea cate-
goriei deoarece segmentul de sosuri asiatice și cele în 
stil american a cunoscut o diversificare semnificativă”, 
spune Mert Tural, Brand Manager Olympia & Contec. 
Loc în piață mai este dacă ne uităm la intrările din 
ultimii ani, sosul de usturoi KFC, lansat în retail, la o 
scară largă în 2019, fiind doar un exemplu. „Vânzările au 
depășit estimările inițiale, înregistrând o cerere mare 
din partea consumatorilor, datorită notorietății produ-
sului valabil până atunci doar în restaurantele KFC și, de 
asemenea, un val de reacții pozitive în social media, pe 
canalele brandului și nu numai. Deși așteptările pen-
tru anul 2020 preconizau o posibilă scădere în vânzări, 
normală de altfel după stabilizarea vârfului din 2019, 
am reușit în schimb să încheiem anul cu o creștere de o 
singură cifră, inclusiv în contextul pandemic și a evo-
luției fluctuante a pieței de retail. Acest rezultat este 
unul foarte bun, ținând cont de faptul că discutăm de 
un singur produs și de o competiție accentuată în piață. 
Datorită unei cereri mari și a entuziasmului consumatori-
lor, sosul cu usturoi a ajuns rapid pe poziția numărul 1 în 
ceea ce privește sub-segmentul de sosuri cu usturoi și în 
top cinci în categoria sosuri cu maioneză”, spune Monica 
Eftimie, Chief Marketing Officer Sphera Franchise Group.

Focus sosuri
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Și Sultan, brand deținut de compania Sahprod Meteor, 
este un jucător relativ nou în categorie. „Având în 
vedere că produsul Ketchup este relativ nou în porto-
foliul nostru, în acest moment nu reprezintă o pondere 
mare din cifra de afaceri, însă pornind de la preferința 
de consum a Generației Z pentru această categorie, 
Ketchup se bucură de importanța cuvenită în portofoliul 
nostru de produse”, precizează Aura Ozbay, Business 
Development Manager în cadrul companiei. 
Mișcări interesante au venit în ultima perioadă și de 
la jucătorii care activează în categoria de condimen-
te, pentru care sosurile sunt produse complementare. 
„În ultimii ani, categoria s-a diversificat foarte mult, 
vorbim de game care cuprind o paletă vastă de gusturi 
în comparație cu clasicele usturoi, muștar. În același 
timp, sortimente specifice unor bucătării își fac tot mai 
simțită prezența, în special sosurile de origine asiatică. 
Inovația este însă răspunsul nostru pentru dezvoltarea 
categoriei. Am lansat prima gamă de sosuri pentru gră-
tar completată de condimente, adresată prin design, co-
municare și moment de utilizare, bărbaților. Nu neglijăm 
nici produsele cu care am obișnuit consumatorii, cum ar 
fi sosul de Soia, Worcester sau Hot Pepper”, spune Anda 
Voicu, Marketing Manager în cadrul Fuchs. Lider de piață 
în categoria ierburi și condimente, Fuchs deține sub 
brandul dedicat grătarului V6BBQ  șase sosuri (Salsa, 
Jalapeno, Original, Steak, Usturoi și Mango) și 4 dip-uri 
(dulce-acrișor, chilli, muștar și barbeque). 
Trebuie însă să dăm Cezarului ce este al Cezarului și să 
spunem că cele mai mari cote de piață sunt însă deținu-
te de multinaționale, cu Orkla Foods și Unilever în pole 
position. „Suntem o companie care activează în câteva 

categorii în piața de food, având o împărțire echilibrată 
a vânzărilor între acestea. Categoria de sosuri este la 
fel de importantă ca și celelalte, iar brandurile cu care 
activăm sunt lideri de piață”, spune Alexandru Milea, 
Category Manager Orkla Foods România.

Cum a transformat anul 2020 categoria

Fără doar și poate schimbările din comportamentul de 
consum al românilor s-au reflectat în evoluția categoriei 
de sosuri. „Sosurile sunt din ce în ce mai îndrăgite și fo-
losite pentru că oferă varianta rapidă pentru a transfor-
ma o masă obișnuită într-o experiență plăcută, cu gust. 
Anul 2020 a avut un rol special în creșterea penetrării 
anumitor sosuri datorită consumatorilor care s-au 
regăsit în situația de a servi la ei acasă preparatele pe 
care alteori le mâncau în HoReCa și care erau însoțite de 
anumite sosuri. Altfel, au fost nevoiți să se reinventeze 
și să ofere familiilor lor trei mese pe zi, gustoase și de-
loc monotone. Aici sosurile au avut un cuvânt important 
de spus”, spune reprezentantul Orkla Foods România. 
Categoriile care beneficiază de cea mai bună notorieta-
te, precum ketchup și muștar, au fost și cele care și-au 
păstrat sau și-au crescut interesul în rândul consumato-
rilor. „Dacă piața de ketchup este pe un trend crescător 
care se păstrează deja de câțiva ani și estimăm că se va 
păstra în mod special datorită situației actuale, dar și 
potențialului de penetrare al acestei categorii, segmen-
tul de muștar rămâne unul matur, în care nu vedem 
creșteri spectaculoase de la un an la altul, dar care 
joacă un rol important în viața românilor. Brandurile 
puternice, pe care românii s-au putut baza indiferent 
de vremuri și care au răspuns nevoilor lor din toate 
punctele de vedere au avut de câștigat și în 2020. Faptul 
că o bună parte dintre cei care frecventau HoReCa și-au 
cheltuit o parte din buget în retail și au ales să pună pe 
mesele de acasă și sosuri a influențat în mod pozitiv 
și dinamica produselor cu valoare adăugată, premium”, 
mai punctează reprezentantul Orkla Foods. 
Un alt factor care a contribuit la evoluția categoriei este 
și educarea consumatorului, consideră reprezentanții 
Nordic Food, distribuitorul Heinz. „Dezvoltarea de pro-
duse sănătoase este una dintre responsabilitățile Heinz. 
Dacă vorbim despre ketchup, Heinz este singurul produ-
cător din lume care se ocupă și de procesul de cultivare, 
crescând un soi de roșii nemodificate genetic. Însă toate 
segmentele au marcat o creștere în ultima perioadă, 
ponderile cele mai mari avându-le ketchupul și maio-
neza. Segmentul de ketchup are o constantă, celelalte 
fiind oarecum sezoniere: maioneza se vinde mai bine 
de Paște și de Crăciun, muștarul și sosurile barbecue în 
sezonul grătarelor”, punctează aceștia. 
În ultimele 12 luni, vânzările de ketchup au fost în ușoară 
creștere și pentru Sultan, însă fără a fi atinse rezultatele pre-
conizate. „Sezonul de grătar 2020 nu a generat volumul de 
vânzare pe care îl genera în anii anteriori din cauza restric-
țiilor legate de pandemie, așa că acest lucru s-a reflectat în 

Focus sosuri

Segmentarea categoriei de sosuri pe canale de vânzare

MAT Feb '21 vs. prev. Evoluție Importanța canalelor 
de vânzare

Valoare Volum Valoare Volum
România 14% 6% 100% 100%
Hypermarketuri 16% 6% 33% 30%
Super/minimarketuri 16% 8% 24% 20%
Discounteri 24% 17% 9% 13%
Traditional Trade 10% 2% 34% 37%

Segmentarea categoriei de sosuri pe tipuri de produs

MAT Feb '21 vs. prev.
Evoluție Cotă de piață
Valoare Volum Valoare Volum

Total categorie 14% 6% 100% 100%
Muștar 6% 0% 33% 39%
Ketchup 17% 9% 31% 38%
Maioneză 16% 11% 14% 11%
Sosuri drop/dip 28% 21% 19% 10%
Altele 7% -4% 4% 2%

Segmentarea categoriei de sosuri bio vs. convenționale
MAT Feb '21 vs. prev. Evoluție Cotă de piață

Valoare Volum Valoare Volum
Total categorie 14% 6% 100% 100%
Convenţionale 14% 6% 99% 100%
Organice 24% 21% 0,7% 0,3%

Sursa:
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vânzări”, punctează Aura Ozbay (Sahprod Meteor).
În plus, trendul de sănătos își pune tot mai mult am-
prenta asupra categoriei. „Piața de sosuri este un sector 
dinamic, cu multe inovații. Se observă o tendință de 
orientare a consumatorilor către produse sănătoase, iar 
noi încercăm să răspundem acestei nevoi prin imple-
mentare produselor fără E-uri și prin produse vegane”, 
spune Imola Barotti, Director de Marketing Unilever. 
Nevoia de sănătos este reflectată și de datele Nielsen, 
care arată o creștere accelerată (+24% în valoare, re-
spectiv +21% în volum) pentru produsele bio / organice. 

Muștarul, un segment așezat 

Dacă per total piață vorbim despre o dinamică accentua-
tă, segmentul de muștar este unul așezat, fără schimbări 
majore în ultimii ani. „Muștarul este în continuare cea mai 
reprezentativă categorie ca pondere în sosuri over all, 
fiind în continuare un must have în frigiderele românilor, 
fiind consumat și utilizat în variate feluri de mâncare, 
astfel că vorbim despre o categorie în creștere de la an la 
an”, susține Andreea Turean, Brand Manager Kamis. 
Din punctul de vedere al dinamicii, muștarul a fost 
stabil la nivel de volume vândute, în timp ce valoric a 
înregistrat un plus de 6%, în contextul în care prețul s-a 
majorat în intervalul martie 2020-februarie 2021 versus 
anul precedent cu 6%. 
În ciuda dificultăților generate de pandemie în ultime-
le 12 luni, vânzările de muștar Crenvurștilă s-au aflat 
pe trend ascendent fiind impulsionate de orientarea 
consumatorilor către produsele de calitate superioară. 
„La acest moment suntem furnizorul cu cea mai mare 
sortimentație de muștar oferită spre vânzare pe piața 
din România. Suntem prezenți atât în IKA, cât și în cana-
lul tradițional prin intermediul distribuitorilor regionali, 
ponderea vânzărilor între cele două canale de vânzare 
neînregistrând modificări semnificative între cele două 
canale de distribuție în ultimii ani”, spun reprezentanții 
Ferma Honigberg, producătorul muștarului Crenvurștilă. 
„Categoria a avut o evoluție de menținere, mai bine 
spus, în ultimul an. HoReCa nu a prea fost activă, astfel 
că vânzările au reprezentat în mare parte magazinele 
fizice, respectiv online. Am avut performanțe bune în 
gama de hrean și muștar”, adaugă Casandra Petraș, 
Marketing Manager Randler Group, distribuitorul bran-
dului Smak. 
Și pentru Olympia, cea mai bună performanță a fost ra-
portată de segmentul de muștar, urmată de sosurile de 
masă, maioneză și ketchup. „Vorbim despre o categorie 
asupra căreia ne concentrăm atenția. Sosurile Olympia 
sunt prezente în piață de mulți ani și am încercat să 
înțelegem nevoile și așteptările clienților noștri”, spune 
Mert Tural.
Cât despre modul în care s-a transformat categoria, 
„schimbările au constat în diversificarea sortimentelor 
disponibile în piață, precum și în calitatea ingredientelor 
utilizate”, este de părere reprezentanta Kamis. 
Despre calitatea ingredientelor și migrarea către pro-
duse mai curate, fără E-uri și fără conservanți, vorbesc 
și reprezentanții Ferma Honigberg. „Consumatorii au 
devenit din ce în ce mai atenți la cât de sănătoasă este 
mâncarea pe care o au în farfurie și e evident că acest 
trend se va accentua în viitor. În plus, în categorie au 
apărut muștaruri cu arome noi, tendință declanșată în 
principal de generația Millennials, care este mult mai 
deschisă să experimenteze gusturi și senzații noi”, preci-
zează aceștia.  
Astfel, deși muștarurile clasice și dulci sunt în continu-
are cele mai căutate gusturi, consumatorii au început să 

Producători ketchup Cotă de piață cumulată
Valoare Volum

European Drinks-Food 

80% 71%
Kraft-Heinz 
Orkla 
Unilever 
Univer 
Private Label 10% 17%

Top brand ketchup Share %
Valoare Volum

Heinz (Kraft Heinz) 

76% 68%
La Minut (Orkla)
Regal (European Drinks) 
Tomi (Orkla) 
Univer (Univer)

Producători maioneză Cotă de piață cumulată
Valoare Volum

Contec 

73% 66%
European Drinks-Food 
Sima 
Unilever 
Univer 
Private Label 16% 23%

Top brand maioneză Share %
Valoare Volum

Hellman's (Unilever) 

72% 65%
Olympia (Contec)
Regal (European Drinks) 
Spring (Sima) 
Univer (Univer)

Principalii producători în categorie

Producători muștar Cotă de piață cumulată
Valoare Volum

Contec

71% 66%
Orkla
Sitemani 
Trust Orizont 
Unilever 
Private Label 7% 10%

Top brand muștar Share %
Valoare Volum

Bunica (Orkla)

65% 61%
Knorr (Unilever)
La Minut (Orkla) 
Mustardino (Sitemani) 
Olympia (Contec) 

* producători ordonați în ordine alfabetică
Sursa:
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experimenteze și alte sortimente, să fie curioși și des-
chiși spre nou și inovație. „Segmentul mainstream este 
destul de matur, cu câteva branduri consacrate, ceea 
ce a dus la o ușoară creștere a segmentului premium, 
mai nișat pentru început, însă cu potențial de creștere. 
Street food-urile care au adus în prim plan noi rețete 
și metode de consum a muștarurilor, mai moderne, au 
contribuit în acest sens”, punctează Andreea Turean. 

Puterea promoțiilor în categorie

Promoțiile sunt încă de interes pentru cumpărătorul 
român și vor rămâne un instrument prin care se pot 
crește vânzările într-o perioadă determinată de timp, 
spun la unison reprezentanții jucătorilor citați în ana-
liză. „Consumatorii răspund la promoții. Însă obiectivul 
nostru principal este de a crea un lovebrand care are 
vânzări sustenabile cu sau fără promoții. Cu toate aces-
tea, încercăm să răspundem dorințelor clienților noștri 
prin activități promoționale. Am observat de-a lungul 
timpului că promoțiile care au un impact direct asupra 
prețului de vânzare sunt cele mai eficiente”, susține 
Mert Tural (Olympia). 
„Într-adevăr, categoria muștarului este una foarte 
sensibilă la preț, suntem activi în promoții și campanii 
naționale”, completează Andreea Turean (Kamis). 
Cât despre Nordic Food, reprezentanții companiei 

punctează faptul că: „Promoțiile sunt foarte importante, 
de aceea încercăm să avem un plan promo conturat pe 
tot anul. În continuare reducerile de preț funcționează 
cel mai bine. Pe lângă asta încercăm să răsplătim con-
sumatorii cu diverse acțiuni prin care oferim cadouri”. 
„Orice promoție are până la urmă rolul ei în ceea ce pri-
vește creșterea vânzărilor, însă nu e singurul lucru care 
determină vânzarea. Mai contează și gustul și calitatea, 
ceea ce pentru noi înseamnă clienți fideli. Promoții efi-
ciente sunt atât cele de reduceri de preț, cât și gratuită-
țile”, este de părere Casandra Petraș (Randler). 
Dincolo de interesul românilor pentru promoții, repre-
zentantul Orkla vorbește despre puterea brandului. 
„Ceea ce este însă de necontestat este că brandurile 
construite corect și care oferă consumatorilor ceea ce își 
doresc cu adevărat vor rămâne în preferințele acestora 
indiferent de nivelul de discount sau de frecvența cu 
care pot fi găsite la promoții”, spune Alexandru Milea.  
În plus, un rol important în ecuația de alegere a produ-
selor o are și disponibilitatea acestora la raft, în cât mai 
multe locații. „Prin specificul portofoliului, Orkla Foods 
România targetează să fie cât mai aproape de consu-
matorii săi, respectiv în toate punctele de vânzare din 
România care comercializează mâncare. Iar acest obiec-
tiv este susținut pe de o parte de partenerii din modern 
trade, precum și de canalul de comerț independent, 
un puternic contributor în performanțele categoriilor 
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în care activăm. Susținerea Orkla în dezvoltarea piețe-
lor este constantă și puternică, plecând de la bugete 
consistente în media și continuând cu inovații pretabile 
pentru toate canalele și cu un plan promoțional sus-
ținut”, completează Andreea Rizescu, Head of Modern 
Trade în cadrul Orkla Foods România. 
Retailul independent este un focus point și pentru 
Marathon, compania încercând să-și majoreze crește-
rea în acest canal. „Încercăm să oferim soluții mai bune 
pentru clienții noștri și să fim mai responsive la o piață 
dinamică, în continuă schimbare. Proximitatea este un 
canal care crește și ne-am dezvoltat sortimentația pen-
tru a ne adapta cumpărătorului de proximitate”, punc-
tează Mert Tural. 
Și Orkla Foods a susținut creșterea accelerată a seg-
mentului de proximitate printr-un portofoliu relevant de 
produse pentru această suprafață de vânzare, precum și 
prin campanii tailor made menite să adapteze activita-
tea comercială la comportamentul de cumpărare aferent 
acestui canal. „Toate aceste acțiuni au dus la creșterea 
cotei de piață majorității brandurilor Orkla în cel mai im-
portant canal de proximitate, peste media performanței 
naționale”, spune Andreea Rizescu. 

Cum se prefigurează 2021 

Dacă 2020 a fost un an care per total a adus creșteri 
jucătorilor din categorie, pentru 2021 părerile sunt oa-
recum împărțite, însă optimiste. Iar principalele bariere 
de creștere vin atât din zona de putere de cumpărare, 
cât și din evoluția pieței de retail. „Există o serie de 
provocări legate de estimarea modului în care piața de 
retail va evalua în 2021, însă, în ceea ce privește stra-
tegia noastră de business, putem spune că urmărim o 
performanță similară cu cea de anul trecut, mai precis 
una organică și să aducem plus valoare printr-o lansare 
de produs nou. Din punctul de vedere al promovării, 
vom continua să investim în acțiunile specifice de trade 
marketing pentru clienții-cheie și, de asemenea, în 
promovarea digital media”, precizează Monica Eftimie, 
Sphera Franchise Group. 
Și producătorul Sultan este rezervat când vine vorba 
despre rezultatele așteptate anul acesta. „Este posibil 
ca majorarea ratei șomajului, respectiv lipsa de bani din 
piață să se reflecte în vânzări, în toate categoriile de 
bunuri de larg consum. Cert este că volumele generate 
de pandemie în anul anterior nu vor mai fi atinse anul 
acesta. Încercăm să generăm creșteri de vânzare, bazân-
du-ne pe inovație, pe diversificarea gamei și alinierea 
la necesitățile și trendurile din piață. De exemplu, anul 
acesta vom intra în piață cu un produs nou, Ketchup 
Zero Zahăr, îndulcit cu stevie”, explică Aura Ozbay 
(Sahprod Meteor).
Pentru Parmafood, distribuitorul brandurilor internați-
onale Tabasco, Flying Goose și Huy-Fong 2021, va fi un 
an de creștere susținută. „Toate cele trei branduri au 
crescut spectaculos în ultimii doi ani, chiar dacă piața 

de HoReCa a suferit o scădere mare a cifrei de afaceri. 
Pentru Parmafood categoria de sosuri (excluzând orice 
sos pe bază de roșii) a însumat anul trecut 8 milioane de 
lei și pentru 2021 ne-am setat vânzări de 10 milioane”, 
spune Elena Marin, Development Director Parmafood. 
Pe lângă sosurile picante, compania are în portofoliu 
și Develey, cu o gamă completă de sosuri clasice, la 
care din aprilie s-a adăugat BBQUE, un brand de sosuri 
gourmet pentru grătar, produse în Germania, cu arome 
puternic afumate, împreună cu ingrediente locale foarte 
populare, cum ar fi afine, bere, hrean sau miere.
Și reprezentanta Kamis se așteaptă la un 2021 pe trend 
ascendent. „Piața de sosuri în 2020 a continuat să 
crească, păstrând în mare aceiași jucători, atât lo-
cali, cât și multinaționali. Anul acesta ne așteptăm să 
crească în continuare mizând și pe vaccinare, dar și pe o 
oarecare relaxare a restricțiilor cât mai curând”, spune 
Andreea Turean. 
Pentru Marathon, 2021 este un an în care e greu să 
faci prognoze. „Ipotezele obișnuite pe care le facem pe 
parcursul unui an normal au șanse mari să fie anulate 
sau să fie impactate pozitiv sau negativ în funcție de 
evoluția pandemiei”, spune Mert Tural. În acest context, 
importanța momentului de consum „la grătar” rămâne 

Cele mai promovate mărci de ketchup
Marca\Anul 2019 2020 Evoluție
Tomi 170 123 -28%
Hellmann's 65 67 3%
Heinz 80 58 -28%
Univer 32 46 44%
La Minut 45 44 -2%
Alte mărci 101 115 14%
Cele mai promovate mărci de maioneză
Marca\Anul 2019 2020 Evoluție
Hellmann's 81 92 14%
Univer 47 35 -26%
Kania 10 13 30%
Regal 6 6 0%
Spring 2 6 200%
Alte mărci 59 39 -34%
Cele mai promovate mărci de muștar
Marca\Anul 2019 2020 Evoluție
La Minut 124 133 7%
Knorr 83 99 19%
Olympia 57 55 -4%
Bunătăţi de la 
Bunica 58 46 -21%
Kania 20 33 65%
Mustardino 38 32 -16%
Alte mărci 191 219 15%

1. Promoții pentru sosuri
Categoria\Anul 2019 2020 Evoluție
Ketchup 493 453 -8%
Maioneză 203 185 -9%
Muștar 571 585 2%
Sosuri de bază 651 575 -12%
Sosuri - altele 418 469 12%
Total 2336 2267 -3%

Sursa:
Legendă: total promoţii de preţ comunicate 
de retaileri în revistele proprii,  
spoturi radio și TV

Focus sosuri
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și el cu semnul întrebării. „În cazul sosurilor noastre, 
consumul a înregistrat o ușoară creștere. Consumatorii 
au adaptat momentul de consum «la grătar» la unul re-
strâns, la grill făcut acasă indiferent de anotimp”, spune 
Anda Voicu (Fuchs). 
„Grătarul este în continuare un moment bun de consum. 
Suntem un popor creativ din fire și chiar și în pandemie 
românii au găsit o cale să savureze aceste momente de 
consum, chiar dacă în forme mai restrânse sau la inte-
rior. Cu atât mai mult, dacă avem noroc de vreme bună, 
anul acesta probabil va fi un sezon mai bun pentru gră-
tar. Noi suntem pregătiți, deschidem deja sezonul și vom 
avea extra vizibilitate, pe ambele canale, atât la raft, cât 
și prin plasări secundare. Mixul propus de noi pentru 
acest sezon de grill este compus atât din condimente,  
cât și din muștaruri și sosurile Frank’s RedHot, sosurile 
nr.1 în America, pe care le lansăm cu această ocazie și în 
România”, adaugă reprezentanta Kamis. 
Pe inovație, acțiuni de marketing și calitatea produselor 
mizează și producătorul Crenvurștilă. „Chiar dacă sun-
tem compania cu cea mai diversificată ofertă de muștar 
pentru consumatorul final suntem mereu deschiși la 
realizarea de noi produse de muștar. De altfel, suntem 
optimiști că gama diversificată, alături de ceilalți factori 
menționați pot susține o creștere pe termen lung”, con-
sideră reprezentanții Ferma Honigberg.   

Categorii pe val în viitor

Cât despre categoriile cu potențial de dezvoltare, dacă 
consumul de ketchup și de muștar sunt relativ asemă-
nătoare, dar cu reale posibilități de creștere în favoarea 
ketchupului, datorită versatilității acestui produs, în 
cazul maionezei există încă un consum redus, polarizat 
în special în jurul meselor festive. „Categoria de maione-
ză procesată are un potențial de creștere mare datorat 
nivelului mare de home made prezent încă în România, 
ceea ce face din acest segment unul foarte atractiv, în 
care brandurile trebuie să se străduiască să recruteze 
și să fidelizeze consumatori noi”, spune Alexandru Milea 
(Orkla Foods).
Cu potențial mare de creștere sunt și sosurile speciale. 
„Piața de sosuri condimentate sau picante este în creș-
tere, iar consumatorii caută un sos picant mai complex și 
mai exotic. Potrivit unei analize a pieței globale a Fortune 
Business Insights, se așteaptă ca piața sosurilor să creas-
că cu 6,5% între 2019 și 2026, până la o valoare estimată 
de 3,77 miliarde de dolari. Cererea provine din creșterea 
dată de bucătăria pan-asiatică și latină în care se distinge 
bucătaria mexicană”, precizează Elena Marin (Parmafood).
„Subcategoria de sosuri cu usturoi este foarte popula-
ră și iubită în România, având o evoluție constantă, la 
care a contribuit și introducerea pe piață a brandului 
KFC. Totodată, tendințele actuale de consum, specifici-
tatea generației Z, precum și schimbările generate de 
contextul pandemiei de Covid-19, plasează categoria 
de sosuri gata de consum într-o poziție optimă pentru 
consumatori. Totuși, pentru a evita posibilele capcane 
pentru această categorie complementară, este nece-
sar să inovăm constant atât la nivel de produs, cât și 
de promovare”, atrage atenția reprezentanta Sphera 
Franchise Group. 
În acest sens, KFC le pregătește deja lansarea unui 
nou produs. Un alt factor decisiv pentru procesul de 
achiziție este execuția la raft, motiv pentru care este 
foarte important că există deja retaileri care abordează 
schimbări în managementul categoriei, sesizând trendul 
și oportunitatea de creștere.
Cât despre Orkla Foods, strategia companiei are în cen-
tru consumatorul și înțelegerea nevoilor acestuia, ur-
mărirea trendurilor de nutriție, dar și de sustenabilitate. 
„De exemplu, lucrăm la rețete să reducem cantitatea de 
zahăr, să integrăm ingrediente bio, să reducem plasticul 
din ambalaje, dar și să lansăm rețete locale, adaptate 
românilor, care să susțină dezvoltarea sustenabilă, pe 
termen lung a categoriilor în care activăm”, punctează 
reprezentanții Orkla Foods. 
Creșteri sunt așteptate și de Fuchs. „Așa cum spuneam, 
cu referire la brandurile noastre, în 2020 categoria a 
înregistrat creștere și ne așteptăm la aceeași tendință în 
viitor. Inovația este doar un motor al creșterii categoriei. 
Ne concentrăm însă și pe produsele tradiționale pentru a 
răspunde cerințelor consumatorilor cum ar fi preferința 
pentru produse naturale”, concluzionează Anda Voicu. ç 

Focus sosuri

Cum stă categoria la capitolul promovare?

Jucătorii activi în categorie vorbesc la unison despre impor-
tanța promoțiilor și receptivitatea clienților. Dacă ne uităm 
însă mai atent la cum stă categoria la capitolul promovare 
în 2020 versus 2019, datele Markant indică o scădere a pro-
moțiilor de preț comunicate de retaileri în revistele proprii, 
spoturi radio și TV. Astfel, segmentele de ketchup și maione-
ză au raportat un declin promoțional de 8%, respectiv 9%, în 
timp ce categoria de muștar a raportat un plus de 2%. 
Dacă ne oprim asupra segmentului de ketchup, în 2020 
au fost difuzate trei spoturi radio și două la TV, prin care 
retailerii promovau articole din subcategoria de ketchup. 
Carrefour este cel mai activ retailer la capitolul promoții 
pentru ketchup comunicate în 2020, cu 79 de promoții. Cât 
despre cele mai active branduri, Tomi domină promoțiile 
din subcategoria de ketchup, chiar dacă în 2020 a înregistrat 
un declin promoțional mai accentuat, -28%, comparativ cu 
întreaga subcategorie, -8%.
Situația este similară și dacă ne referim la maioneză, în 
2020 fiind difuzate 2 spoturi radio și 3 la TV, prin care 
retailerii promovau articole din subcategoria de maioneză. 
Selgros a avut 38 de promoții  de preț pentru maioneză 
comunicate în revista proprie, spoturi radio și TV, fiind cel 
mai activ retailer. Cât despre branduri,  în anul 2020 primele 
cinci mărci au cumulat aproape 80% din promoțiile subca-
tegoriei, Hellmann’s fiind de departe liderul segmentului. 
Cât despre muștar, în 2020 au fost difuzate 4 spoturi radio 
și 1 la TV, prin care retailerii promovau articole din subca-
tegoria de muștar, Selgros și Carrefour fiind cei mai activi 
retaileri cu 100, respectiv 97 de promoții de preț comunicate 
anul trecut.
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Industria FMCG, în criză.  
What’s next?

Obiceiurile de consum s-au schimbat drastic odată cu izbucnirea pandemiei de 
COVID-19, care a creat atât provocări, cât și oportunități pentru industria FMCG. Cu 
restricții majore impuse, consumatorii și-au rărit vizitele la supermarket și au 
migrat în online, iar retailerii au lansat servicii de livrare pentru a suplini cererea în 
creștere. Toate aceste modificări ale comportamentului de consum și categoriile 
FMCG care au prosperat sau, din contră, au suferit de la debutul crizei pandemice 
au fost analizate în cadrul raportului internațional „Consumer goods in a crisis”, 
realizat de YouGov. De Andra Imbrea.

Î
n 11 piețe, jumătate dintre consumatori și-au schim-
bat comportamentul de consum, procentul variind de 
la 44% la 83%. În Europa, Marea Britanie conduce cla-
samentul, cu 66% dintre britanici care declară acest 
lucru, urmată de Suedia (60%), în timp ce în Franța 

46% dintre consumatori declară că și-au schimbat compor-
tamentul de consum din cauza pandemiei, iar în Danemarca 
44%, arată raportul internațional YouGov, care se bazează 
pe analiza a 17 piețe folosind date din sondajele YouGov și 
BrandIndex, alături de cercetări de piață calitative. 
„Pandemia nu a avut un impact unic asupra comporta-
mentului de consum în industria FMCG. Există diferențe 
reale între diferite piețe la nivel global și va fi interesant 
de urmărit modul în care aceste comportamente vor 
continua să se schimbe sau dacă lucrurile vor reveni la 
modul în care erau înainte de pandemie”, declară Chris 
Todd, VP of New Business Sales - US.

Studiul arată că în majoritatea piețelor analizate este 
mult mai probabil ca populația să-și facă cumpărăturile 
la supermarketuri sau magazine alimentare decât la 
magazinele din colț sau cele de conveniență. La nivel 
european, supermarketurile domină clasamentul cana-
lelor de vânzare, cu 89% dintre consumatorii din Italia și 
77% dintre cei din Suedia optând pentru supermarketuri 
atât pentru cumpărături in-store, cât și online. Există o 
variație semnificativă în ceea ce privește cumpărăturile 
din magazinele de conveniență: în timp ce în Polonia 
49% dintre respondenții studiului optează pentru acest 
format, în Germania procentul ajunge la doar 4%. Chiar 
și în rândul țărilor nordice se remarcă aceeași discre-
panță: în Suedia, o treime dintre consumatori cumpără 
de la magazinul din colțul străzii, în timp ce doar 8% 
dintre danezi spun același lucru. Raportul arată că 
există un trend clar al declinului piețelor locale și retai-
lerilor specializați, în unele cazuri acest aspect făcând 
parte dintr-o schimbare pe termen lung în comporta-
mentul consumatorilor. De exemplu, în SUA, piețele loca-
le au înregistrat scăderi anuale încă din 2018, iar același 
lucru se poate constata și în ceea ce privește magazine-
le specializate, precum brutăriile sau băcăniile, în 2020 
procentul consumatorilor care au ales acest format fiind 
de până la 20%. 

Dinamica serviciilor de livrare pentru 
cumpărăturile online

Pandemia nu a oprit consumatorii din a-și face cumpă-
rături în magazinele fizice. În medie, 81% dintre consu-
matorii din cele 17 piețe analizate au făcut cumpărături 
în magazinele fizice în luna anterioară studiului. Același 
studiu arată că există o intenție de a utiliza tot mai mult 
serviciile de online delivery și click & collect, cu procente 
care variază de la 24% la 67% în întreaga lume. În cazul 
Europei, este mai puțin probabilă folosirea acestor servi-
cii, după cum arată datele studiului, cu procente de 38% 
dintre consumatori care optează pentru acesta în Marea 
Britanie, 26% în Germania și Franța și 24% în Danemarca.

Tendințe
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tartinabile sau conserve, la nivel global există variații, pre-
cum în Danemarca unde 10% au cumpărat mai multe astfel 
de produse, în timp ce în Suedia, procentul a fost de 18%.
În ceea ce privește achiziția și utilizarea produselor cos-
metice pe perioada pandemiei, în toate țările analizate 
consumatorii au raportat o scădere a achizițiilor pe aceas-
tă categorie. În Marea Britanie, doar 3% dintre respondenți 
și-au mărit consumul, în timp ce 28% l-au redus. Procentul 
celor care au folosit mai multe cosmetice în pandemie 
este de 6% în Franța, 7% în Germania și 8% în Spania.
La nivel global, în 2020, s-au cumpărat mai multe 
alimente congelate. Procentul celor care și-au mărit 
consumul de astfel de produse a depășit semnificativ 
proporția celor care și-au scăzut consumul în aproape 
toate piețele, cu excepția Indiei și a Chinei.
În țările europene, cea mai mare pondere s-a înregistrat 
în Spania și Italia, cu 31% și 30%, ceea ce înseamnă că 3 
din 10 consumatori au cumpărat mai multe alimente con-
gelate. Totuși, proporția celor care și-au mărit consumul 
a fost mai mică decât media globală de 29%, în Germania 
procentul fiind de 18%, iar în Danemarca de 12%.
Consumul de alcool în pandemie a crescut în majoritatea 
celor 17 țări analizate, cu 19% dintre consumatori declarând 
o creștere și 14% o scădere. În Europa, consumul de alcool 
a variat în pandemie: în timp ce britanicii conduc clasamen-
tul cu 24% dintre ei care și-au mărit consumul, tot Marea 
Britanie a înregistrat cea mai mare scădere a consumului: 
16% față de 14% media globală. În Germania, în schimb, 
este mai mare proporția celor care au redus consumul de 
alcool față de cei care l-au crescut (13% vs 11%), la fel și în 
Danemarca (14% față de 12%) și Suedia (16% vs 12%).
O altă tendință interesantă la nivel global este crește-
rea produselor de curățenie, cu 41% dintre consumatori 
cumpărând mai multe astfel de produse în ultimul an. 
La nivel european, consumul de produse de curățenie 
nu pare să se fi schimbat drastic, doar 5 din cele 17 țări 
analizate înregistrând creșteri ale categoriei: Germania 
(15%), Franța (15%), Danemarca (19%), Suedia (23%) și 
Marea Britanie (31%). Spania (52%) și Italia (45%) sunt 
singurele piețe cu o proporție mai mare a cumpărături-
lor pentru produse de curățenie față de media globală.

În loc de concluzii

Schimbările în comportamentul de consum generate de 
pandemia de COVID-19 au contribuit la accentuarea unor 
tendințe care vor asigura dominația anumitor formate, 
canale de vânzare sau categorii de produse. În 2020, 
stocarea a devenit foarte importantă pentru consu-
matorii care s-au trezit închiși în case și au fost nevoiți 
să cumpere cantități considerabile și în bulk. Tot 2020 
pandemic a dus la dominația supermarketurilor asupra 
micilor comercianți, mai ales că în cazul lanțurilor de re-
tail o bună parte dintre aceștia au implementat și oferit 
livrare online și click & collect, servicii ce s-au dovedit și 
vor continua să-și dovedească utilitatea într-o perioadă 
în care lupta cu COVID-19 nu s-a încheiat. ç

În 16 din cele 17 țări analizate, serviciile de livrare pentru 
cumpărături online sunt mult mai populare decât cele 
de click & collect. Excepția de la regulă este Franța, unde 
click & collect se bucură de un avans de 5% față de online 
delivery, cu 18% consumatori optând pentru a-și ridica 
personal cumpărăturile online. Există mai mulți factori care 
susțin acest tip de comportament: nu numai că livrarea 
alimentelor este mult mai convenabilă decât ridicarea lor,  
luând chiar în considerare și taxele aferente acestor servi-
cii, dar cu multe regiuni sub restricții și limitări de circu-
lație, consumatorii au ales să nu-și părăsească locuințele 
decât în cazuri extrem de importante. Astfel, în țări cu o 
populație densă serviciul click & collect poate fi considerat 
mai puțin atractiv, în timp ce reversul poate fi valabil în 
cazul țărilor cu o populație mai puțin densă. Intenția de a 
utiliza serviciile de livrare online variază astfel în funcție de 
specificul pieței, dar și de regiune, cu procente de 24% din-
tre consumatori care optează pentru aceste servicii până la 
67% dintre consumatori, în cadrul celor 17 țări analizate.

Shopping planificat versus achiziții de impuls 

4 din 5 respondenți din cele 17 țări au declarat că au 
o rutină de cumpărături regulară. În rândul regiunilor 
analizate, Europa are cele mai mari variații în ceea ce 
privește rutina de cumpărături. În Italia, de exemplu, 
95% dintre consumatori își plănuiesc vizitele la cumpă-
rături, în timp ce în Danemarca procentul scade la 68%.
Tot pandemia a determinat ca vizitele planificate în 
magazine să devină tot mai populare în rândul consuma-
torilor, în anumite piețe aceștia dezvoltându-și rutine de 
shopping în perioada pandemiei. Această creștere s-a ac-
centuat în mod particular în Germania, unde două treimi 
dintre consumatori (77%) spun că și-au planificat sesiuni-
le de cumpărături prin comparație cu doar 58% din 2019. 
În Franța 7 din 10 (71%) consumatori au avut o rutină în 
2019, iar procentul a crescut în 2020 până la 88%. 

Schimbări în categoriile de consum

Pandemia și-a lăsat amprenta și în coșul de cumpără-
turi. Din cele 17 țări vizate de studiu, 38% dintre respon-
denți spun că mănâncă mai multe fructe și legume și 
doar 6% declară contrariul. În același timp, consumul 
de junk food a păstrat aceleași proporții, cu 27% dintre 
respondenți care consumă mai multe astfel de produse, 
în timp ce 28% mai puțin. Consumul de lactate a crescut 
pentru 24% dintre consumatori și a scăzut pentru 6%, în 
timp ce pentru produsele de panificație s-a înregistrat 
o creștere pentru 22% dintre consumatori și o scădere 
pentru 13%. În ceea ce privește alcoolul, 26% dintre res-
pondeți au consumat mai mult în ultimul an, în timp ce 
20% au redus consumul, iar categoria cosmeticelor s-a 
lovit de un declin în perioada pandemiei, cu 32% dintre 
consumatori cumpărând mai puține produse.
În timp ce trei din 10 respondenți (30%) și-au crescut con-
sumul de alimente preambalate precum paste, orez, creme 

Tendințe
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Nestlé, creștere organică de 7,7% după 
primele trei luni ale anului

Nestlé a raportat pentru primul 
trimestru al acestui an o creștere 
organică de 7,7%, cu o creștere 
internă reală (RIG) de 6,4% și pricing 
de 1,2%. Această creștere este 
dublă față de estimările inițiale ale 
analiștilor, potrivit Financial Times. 
Cea mai mare contribuție la această 
performanță a avut-o segmentul 
de cafea, cu un aport semnificativ 
al vânzărilor de capsule Nespresso, 
al brandului Starbusck, cât și al 
cafelei instant Nescafé.
După primele trei luni ale anului, 
vânzările totale raportate de com-
panie au crescut cu 1,3%, până la 
21,1 miliarde de franci elvețieni, față 
de 20,8 miliarde de franci elvețieni 

în aceeași perioadă a anului 2020. 
Totuși, schimbul valutar a redus 
vânzările cu 5,3% din cauza aprecierii 
continue a francului elvețian față de 
majoritatea monedelor.
În Europa, Orientul Mijlociu și Africa 
de Nord (zona EMENA), creșterea 
organică a fost de 4,4%, iar creșterea 
internă reală de 3,8%, susținută de 
un mix favorabil. 

Știri externe

Meggle închide 
fabrica din Bulgaria

Prezent pe piața din Bulgaria 
din 2009, Meggle Group a anun-
țat că oprește producția fabricii 
din Shumen, nord-estul țării. 
Potrivit informațiilor Lebensmittel 
Zeitung, unitatea de producție 
care va fi închisă până la sfârșitul 
lunii septembrie avea o capacita-
te anuală de procesare de 20 de 
milioane de kilograme de lactate.
Compania va rezilia contractele 
a aproximativ 95 de angajați ca 
parte a restructurării operațiu-
nilor sale din sud-estul Europei, 
proces accelerat de pandemie. 
Compania va opera în Bulgaria 
sub un model diferit de business, 
dar nu va ieși de pe piața loca-
lă. Anul trecut, compania croată 
Belje Plus, membră a Fortenova 
Group, a semnat un acord pentru 
cumpărarea capacităților locale 
de producție ale Meggle. 

Coca-Cola, o nouă divizie 
de business în Europa

Impossible Foods ia 
în calcul listarea  
la bursăCoca-Cola unește diviziile din Europa de Vest 

și Europa Centrală și de Est pentru a crea o 
nouă divizie de business în Europa, decizia fă-
când parte din planul strategic de a accelera 
creșterea businessului post-pandemie. Noua 
divizie este condusă de Nikos Koumettis și acoperă peste 40 de 
state, de la Marea Britanie până în Rusia, iar funcția de Director de 
Marketing a fost preluată de Michael Willeke, anterior director de 
marketing pentru Germania, Danemarca și Finlanda. Restricțiile so-
ciale impuse de pandemie au afectat rezultatele Coca-Cola la nivel 
global. Numai în trimestrul al patrulea al anului trecut vânzările 
au scăzut cu 5%, până la 8,61 miliarde de dolari. Vânzările totale 
pe 2020 s-au micșorat cu 11%, până la 33 de miliarde de dolari. În 
volum, scăderea a fost de 6%, cele mai afectate divizii fiind apele 
(-11%), dar și ceaiul și cafeaua (-17%).
În aceste condiții, Coca-Cola a accelerat restructurarea forței de 
muncă, dar și a portofoliului de băuturi. 

Impossible Foods, producător de 
carne pe bază de plante, ia în con-
siderare să se listeze la bursă, eve-
niment ce ar urma să aibă loc în 
următoarele 12 luni. Producătorul 
american ar putea ajunge să fie 
evaluat la 8,4 miliarde de dolari, 
după ce anterior, în cadrul unei 
runde private de finanțare din 
2020, Impossible Foods era evaluat 
la 4 miliarde de dolari. Impossible 
Foods a reușit să atragă 1,5 miliar-
de de dolari în mai multe runde de 
finanțare în ultimii ani. Compania a 
fost fondată în 2011.

PepsiCo vrea extinderea practicilor de 
agricultură regenerabilă pe 2,8 mil. hectare
PepsiCo va extinde până în 2030 practicile de agricultură regenerabilă pe 
7 milioane acri (2,8 milioane hectare), suprafață aproape egală cu întreaga 
sa amprentă în agricultură. Compania estimează că va elimina cel puțin 3 
milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră, până la sfârșitul dece-
niului. Adițional obiectivelor din agenda pentru 2030, PepsiCo va îmbunătăți 
inclusiv viețile a mai mult de 250.000 de oameni care fac parte din lanțul 
agricol de aprovizionare și va obține 100% din ingredientele sale cheie din 
surse sustenabile. Reprezentanții companiei susțin că, fiind unul dintre lide-
rii industriei de produse alimentare și băuturi răcoritoare, promovarea unui 
sistem alimentar rezilient este esențială pentru businessul PepsiCo.
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Lavazza, venituri de 2 miliarde de euro în 2020
Grupul italian Lavazza a raportat, 
anul trecut, venituri totale de peste 
2 miliarde de euro, într-un context 
economic și social dificil, în care 
piețele globale au fost grav afectate 
de COVID-19. Totodată, Lavazza a 
înregistrat un cash operațional de 125 
milioane de euro, similar cu rezulta-
tele obținute în 2019, dar și o creș-
tere semnificativă în sectorul retail 
pe principalele sale piețe. Lavazza 
a raportat o majorare de 17,3% a 
veniturilor din sectorul de retail, cu 
o creștere mult peste media pieței, 
în țările cheie și pe toate segmentele 
de cafea – cafea prăjită și măcina-
tă, capsule, boabe. De altfel, cifrele 
confirmă tendința ascendentă pe 
segmentul boabe, cel mai dinamic din 
industrie, care a raportat o perfor-
manță de peste 30% ori cu 10 puncte 

procentuale mai mare decât piața de 
referință (+20,1%). Luând în considera-
re cele 15 piețe cheie, grupul Lavazza 
deține poziția de lider pe segmentul 
boabe, cu o cotă valorică a pieței în 
valoare de 15,1%. Și la nivel geografic, 
grupul a raportat rate excelente de 
creștere: în Germania (+35%), Statele 
Unite (+22%), Regatul Unit al Marii 
Britanii (+15%), Rusia (+30%) și  
Polonia (+10%).

Știri externe

O insectă, autorizată 
ca aliment

Statele membre au aprobat o pro-
punere a Comisiei Europene care 
permite utilizarea viermilor de făi-
nă galbeni uscați ca aliment nou. 
Această primă autorizare de intro-
ducere a insectelor pe piața UE ca 
alimente noi are loc în urma unei 
evaluări științifice riguroase efec-
tuate de Autoritatea Europeană 
pentru Siguranța Alimentară. Noul 
aliment se poate consuma ca gus-
tare, sub formă de insecte uscate 
întregi, sau ca ingredient al unor 
produse alimentare, de exemplu 
sub formă de pudră în produse 
proteice, biscuiți sau produse pe 
bază de aluat.
Conform Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (FAO), insectele sunt 
o sursă alimentară sănătoasă și 
foarte nutritivă, cu un conținut 
ridicat de grăsimi, proteine, vita-
mine, fibre și minerale.

Daniel Kretinsky intră pe 
piața spaniolă de retail

Schimbare la vârful 
Tetra Pak 

Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, cunos-
cut pentru a fi implicat în afacerile Metro, 
Casino sau Sainsbury’s, se extinde pe 
piața de retail din Europa. Kretinsky a 
achiziționat o participație de 50% în cadrul 
companiei Supratuc 2020, care deține lanțurile de retail Eroski și 
Caprabo în Spania. Retailerul spaniol era în căutarea unui par-
tener de business cu ajutorul căruia să-și consolideze afacerile 
încă de la finalul anului 2018. Intrarea lui Kretinsky în acționa-
riat ar trebui să-i permită companiei să-și reducă din datorii, 
dar și să faciliteze noi investiții în lanțul de retail Caprabo din 
Catalonia și Eroski din Insulele Baleare.
Daniel Kretinsky este unul dintre cei mai importanți investitori 
din comerțul alimentar european, alături de partenerul său slo-
vac Patrik Tkac. Omul de afaceri a încercat de-a lungul timpului 
să preia grupul Metro, ajungând acum să dețină peste 40% din 
drepturile de vot în cadrul companiei.

Tetra Pak anunță numirea lui 
Lyndsey Loyden-Edwards în 
funcția de director general pentru 
operațiunile companiei în Europa 
de Est. Lyndsey Loyden-Edwards 
îl înlocuiește pe Guillaume 
Latourrette, care a părăsit com-
pania la sfârșitul lunii martie.
Lyndsey Loyden-Edwards are o 
experiență de peste 15 ani în in-
dustrie, deținând anterior diverse 
funcții de conducere în vânzări și 
marketing în sectorul ambalaje-
lor și în retail. S-a alăturat Tetra 
Pak în 2018 în calitate de Key 
Accounts Director pentru Marea 
Britanie și Irlanda. 

Nestlé reorganizează businessul din UK  
și închide o fabrică
Nestlé a luat decizia de a închide fabrica din Fawdon, Newcastle, până la 
finalul anului 2023, ca parte a unui set mai larg de măsuri privind reorgani-
zarea producției din Marea Britanie. 
Potrivit informațiilor FoodBev Media, planurile gigantului alimentar pun în 
pericol 573 de locuri de muncă. Producția fabricii din Fawdon ar urma să 
fie mutată în alte unități de producție din Marea Britanie, planul companiei 
implicând inclusiv o investiție de 29,4 milioane de lire sterline în fabricile 
din York și Halifax.
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Un manager  
din linia întâi

Cu o experiență de peste 30 de ani în industria 
FMCG, Antonio Matei se numără printre 
managerii care au crescut odată cu piața. Anul 
trecut a fost numit la conducerea SC Johnson, o 
companie pentru care locul al doilea nu există. 
Care este rețeta succesului? Echipa și cultura 
încurajării greșelii. De Alina Dragomir.

Profil de manager

interesează experiența și cunoștințele, cât mai degrabă 
atitudinea și unde se vede acea persoană în următorii 
ani. Important este ce are de gând să învețe acea persoa-
nă în cinci ani, nu unde se vede peste cinci ani. Poți să 
rămâi pe aceeași poziție, dar este important ca în fiecare 
zi să faci ceva pentru a te dezvolta și asta le transmit 
colegilor mei”, consideră reprezentantul SC Johnson. 

Pornind de la acest crez, Antonio Matei nu a făcut foarte 
multe schimbări în carieră, alegând să profite la maxi-
mum de lecțiile fiecărei experiențe. „La Cosmos am avut 
prima interacțiune, însă o dezvoltare cu adevărat impor-
tantă am avut-o în cadrul Nestlé, unde am avut o deschi-
dere și o perspectivă internațională. Am făcut parte din 
echipa internațională care a dezvoltat și implementat 
proiectul de route to market, iar șansa de a vedea cum 
se proiectează această abordare a pieței din România de 
la zero a fost o adevărată oportunitate care mi-a dat un 
avans de ani de zile față de tot ce se întâmpla în piața lo-
cală la acel moment”, spune reprezentantul SC Johnson.
Echipei SC Johnson i s-a alăturat în 2004, după ce și-a dat 
seama că este dependent de vânzări. „Ultimele luni în 
Nestlé au fost pe zona de pharma, o experiență intere-
santă pentru că era pentru prima oară când nu aveam 
pe nimeni în subordine. La stârșitul acestui proiect mă 
aștepta un job în trade marketing și, la acel moment, 
nu era pasul pe care mi l-aș fi dorit. Sunt o persoană de 
vânzări și îmi place în linia întâi. Așa că am acceptat un 
proiect interesant de la Heineken, însă mi-am dat seama 
repede că era o poziție laterală, în care vânzările nu erau 
în prim-plan”, mai spune Antonio Matei. Când a acceptat 
primul interviu la SC Johnson, Antonio Matei nu știa mare 

Un om de vânzări 100%, Antonio Matei face 
parte din liga managerilor cu peste 30 de 
ani de experiență în industria bunurilor 
de larg consum, timp în care a evoluat de 
la poziția de agent de vânzări la cea de 

Director General. „Cred cu tărie că anii de început sunt 
cei care m-au format. Primul contact cu piața FMCG 
a fost în anul trei de facultate, când m-am angajat la 
Cosmos Trading, unul dintre cei mai importanți dis-
tribuitori la acea vreme. Am avut norocul să fiu într-o 
perioadă de pionierat în care te puteai angaja fără nicio 
experiență și această aventură a pus bazele formării 
mele ca om de vânzări”, povestește executivul. 
După trei ani ca agent de vânzări sub îndrumarea lui 
George Ștefănescu, Antonio Matei l-a cunoscut pe David 
Watson, un englez din Africa de Sud, care a venit cu o 
viziune nouă în companie și care i-a propus poziția de Key 
Account Manager. „Sincer, la acel moment nu am văzut-o ca 
pe o promovare. Key Account Manager însemna că gesti-
onez trei-patru magazine Mega Image, un Metro și, câteva 
unități La Fourmi. Însă am ales să am încredere în el și 
după ce am participat la un training Gillette la Praga, am 
înțeles exact cum arată viitorul. În 1996, în Cehia, undeva 
la 30% din piața de retail era deja reprezentată de modern 
trade”, își amintește Antonio Matei. 
Alegerea s-a dovedit a fi un drum bun, iar principala 
lecție pe care a învățat-o a fost că ceea ce face diferen-
ța între un om de vânzări și un om de vânzări bun este 
formarea unei echipe performante, pe care să o moti-
vezi încontinuu să crească. „Atitudinea de învingător, 
tenacitatea și dorința de învățare sunt poate cele mai 
importante atribute pentru un om de vânzări, însă ca să 
devii un sales manager bun trebuie să ai o echipă moti-
vată. Și acum, când avem interviuri de angajare, nu mă 

Aventura și lecția învățării
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lucru despre acest business și chiar i se părea o compa-
nie mică prin comparație cu Nestlé sau Heineken. Însă 
l-a atras pasiunea pe care a afișat-o Lucian Lazarovici, 
la acel moment Sales Manager, și perspectiva de a lucra 
într-o afacere de familie. „M-a convins faptul că SC 
Johnson era lider de piață în trei din cele patru categorii 
în care activa cu cote puternice și relevante. România era 
una dintre cele mai puternice subsidiare ale SC Johnson 
din Europa și de la un an la altul lucrurile au evoluat și 
am continuat să câștigăm cotă de piață. Până la urmă, pe 
piața locală sunt multe companii care au cele mai bune 
rate de creștere versus celelalte subsidiare europene însă 
asta se datorează dinamicii pieței. Puține companii se 
pot lăuda, însă că sunt nr. 1 în categoriile lor de peste 15 
ani. Iar poziția de atunci am consolidat-o și n-am pierdut 
leadershipul în nicio categorie din 2004, de când m-am 
alăturat echipei Johnson”, adaugă acesta. 

Fără doar și poate piața bunurilor de larg consum a 
trecut prin multe schimbări de-a lungul celor 30 de ani 
de când Antonio Matei a avut prima interacțiune cu acest 
sector și de multe ori acestea au fost mai rapide decât în 
alte piețe. Însă de la început și până astăzi, adaptabilita-
tea și conectarea la ce e nou au reprezentant constanta 
fiecărei experiențe profesionale. „În plus, din momentul 
în care am devenit manager cred că partea de creștere 
a oamenilor și dezvoltarea lor continuă este parte a 
succesului meu. Eu le spun tuturor că mare lucru nu fac 
la birou, doar vin și îi motivez pe ceilalți să lucreze. Cred 
că cel mai important lucru este ca tot timpul să ai pute-
rea să angajezi oameni cel puțin la fel de buni sau mai 
buni ca tine. Aceasta e menirea mea în companie, nu să 

conduc și să le zic ce să facă. Obiectivul meu este îi pun 
în situația de a se dezvolta și de a da tot ce e mai bun 
din ei”, consideră Antonio Matei. 
Astfel, niciodată managerul nu a făcut parte de mi-
cromanagement, ci a ales să încurajeze fiecare om să 
lucreze ca o echipă. „Apartenența la echipă și faptul că 
fiecare trebuie să facă cât de mult poate, asta ne asigu-
ră succesul zi ce zi”, mai spune executivul. 
Iar succesul este garantat și de promovarea unei culturi 
organizaționale care încurajează greșeala.„Cum poți aș-
tepta rezultate mai bune dacă ai aceeași abordare? Drept 
urmare, întotdeauna s-a încurajat venirea cu abordări 
noi. Clar nu poți să faci aceeași greșeală de două ori, însă 
prin această abordare am crescut. Le-am spus și colegi-
lor mei. Până la urmă care este diferența între noi și altă 
subsidiară Johnson? Avem aceleași produse, investițiile 
sunt mai mult sau mai puțin la fel. Și atunci noi de ce 
creștem și alții nu cresc? Noi exprimentăm tot timpul, 
avem o execuție excelentă și o echipă performantă pen-
tru care locul doi nu există”, punctează Antonio Matei. 
Astfel, contrar așteptărilor, nu garanția succesului pe 
viitor a reprezentat principala provocare pentru Antonio 
Matei când a fost numit în poziția de Country Manager, 
în aprilie anul trecut. „Tranziția s-a făcut ușor pentru 
că alinierea dintre mine și Lucian Lazarovici, ex-CEO-ul 
companiei, era destul de mare. Lucrând atât de mult timp 
împreună a fost o continuitate evidentă. Pandemia a fost 
marea provocare pentru că eram obișnuiți să interacțio-
năm, să mergem pe teren. În primă fază am intrat într-un 
lockdown total, însă în vânzări nu îți permiți perioade de 
deconectare. Am avut norocul ca martie să fie cea mai 
bună lună din istorie pentru noi. În aprilie ne-am dat sea-
ma că nu vom putea să stăm izolați și în două săptămâni 
am început să fac câte trei call-uri pe săptămână cu abso-
lut toată echipa. Era ceva destul de neobișnuit, dar fiind 
acasă, voiam să îi mențin pe toți în priză. A fost o comuni-
care de 10 ori mai intensă decât era până atunci. Zic eu că 
asta a dus la trecerea cu succes și peste luna aprilie, iar 
din mai am revenit pe teren”, mai adaugă managerul. 

Cât despre viitor, Antonio Matei are ca principală prio-
ritate menținea SC Johnson pe același trend ascendent. 
„Sunt mândru că au venit colegi din Franța sau din 
Germania să vadă cum lucrăm, ce ar putea să învețe de 
la noi pentru că rezultatele lor nu sunt chiar la nivelul 
nostru. Și știm cu toții că de obicei se întâmplă invers, 
noi suntem cei care împrumutăm bune practici. Targetul 
este să rămânem la același nivel de performanță. Iar 
acest lucru se poate face doar printr-o echipă stabilă și 
puternică. Iar echipa din SC Johnson este cea mai impor-
tantă realizare a mea. Targetul îl poți face, poți crește 
businessul cu 10-20%, însă performanța ține și de con-
junctură, de investițiile companiei. Nu poți să ți le asumi 
100% ca fiind realizările tale, mai ales când lucrezi într-o 
multinațională”, spune Antonio Matei. ç

Profil

Cultura încurajării greșelii
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Produse noi

Nestlé extinde gama de batoane de cereale
Nestlé își extinde gama de batoane de cereale pen-
tru mic dejun cu un nou sortiment. 
Noul baton Nestlé Corn Flakes fără gluten conține 
fulgi de porumb, are cu 30% mai puține zaharuri 
față de media produselor similare din piață (sep-
tembrie 2020) și reprezintă o sursă de fibre. Acesta 
reprezintă varianta on-the-go a cerealelor Nestlé 
Corn Flakes pentru ca fiecare consumator să se 
poată bucura de gustul lor oriunde.

Logistică: folie, format de 22g;
Producător: Cereal Partners Poland Torun – Pacific, Polonia;
Distribuitor: Nestlé România SRL;
Adresă: Strada George Constantinescu, nr. 3, intrarea A, etaj 7, sector 2, București;
Tel.: 021 204 40 00; 
Contact: contact@ro.nestle.com.

Kandia Dulce relansează Papi
Papi, batonul de ciocolată în formă de ursuleț dedi-
cat copiilor și produs de Kandia Dulce, se relansea-
ză cu o nouă rețetă de produs și un nou ambalaj. 
Rețeta actuală are creme cu arome naturale și un 
conținut de zahăr mai scăzut față de rețeta prece-
dentă.  Noul design de ambalaj este plin de culoare 
și veselie și îl aduce pe ursulețul Papi în prim-plan, 
spre bucuria celor mici. Batonul ursuleț este dis-
ponibil în trei variante de produs: cremă de lapte, 
cremă de căpșuni și cremă de banane, toate cu  

înveliș de ciocolată cu lapte.
Logistică: Papi baton ciocolată cu lapte și cremă 27,5g – 32 bucăți/bax;
Producător: Kandia Dulce SA;
Adresă: Șos. Viilor, nr. 20, 050156, București, România;
Contact: office-romania@kandia.ro.

Ketchup Heinz  
într-un nou gramaj
Nordic Food, 
distribuitorul 
produselor Heinz 
pe piața din 
România, comple-
tează categoria 
de ketchup cu 
un nou ambalaj 
de 450 grame. 
Odată cu această 
lansare, Heinz 
acoperă toate segmentele de preț 
și consum. Noul sortiment de ket-
chup Heinz va fi disponibil în două 
variante: dulce și picant.
Logistică: 450 grame, ambalaj de 
plastic, top up;
Producător: Heinz; 
Distribuitor: Nordic Food;
Adresă: Green Court, Clădirea C, 
Etaj 7, Str. Gara Herăstrău nr. 4, S. 2, 
02033, București, România;
Tel.: +40 21 346 45 57;  
Fax: +40 21 346 45 56;
Contact : office@nordic-food.ro.

Noutăți de la Coca-Cola
Coca-Cola anunță lansarea unui nou model de 
design pentru brandul Coca-Cola, ce reunește va-
riantele Coca-Cola și Coca-Cola Zero Zahăr sub o 
versiune actualizată a strategiei „One Brand”, care 
s-a lansat în întreaga lume în 2016. Noul design 
este simplificat, eliminând elementele suplimen-
tare precum discul roșu, pentru a sublinia, într-un 

mod unitar la nivel global, elementele emblematice ale brandului, și plasea-
ză logo-ul Coca-Cola în partea de sus a etichetei. Noul design actualizat va 
fi disponibil pentru prima dată pe ambalajul de Coca-Cola Zero Zahăr, care 
lansează, totodată, o rețetă nouă ce aduce această variantă mai aproape de 
Coca-Cola Gust Original.
Producător și distribuitor:  Coca-Cola HBC România;
Adresă: Global City Business Park, Clădirea 02, Șoseaua București Nord, nr 10, 
Voluntari, Județul Ilfov;
Website: www.coca-colahellenic.ro.

Stalinskaya Gold, o 
nouă lansare Prodal 94
Stalinskaya, lider de piață 
în categoria de vodka, își 
extinde prezența pe piața 
din România prin lansarea 
unui sortiment super-pre-
mium: Stalinskaya Gold. 
Secretul Stalinskaya 
Gold constă în folosirea 
unei ape cu o compoziție 
minerală unică, extrasă 
de la o adâncime de 170m, 
trecerea prin cinci etape 
de filtrare, culminând 
cu una foarte lentă, prin 
nisip de cuarț și prin căr-
bune activ de mesteacăn.
Procesul de distilare cu patru co-
loane este destinat să modeleze un 
spirit viu și distinctiv, care păstrea-
ză caracterul ingredientelor sale.
Logistică: Sticlă 1L, 6 sticle/bax, 
40% vol.;
Producător: Prodal 94 SRL;
Adresă: Str. Drumul Între Tarlale, 
Nr.1, Cernica, Jud. Ilfov.






