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Editorial

Pregătiți pentru 
schimbare?

Evoluția comerțului în 2020 
a venit cu schimbări de 
clasament, fie că vorbim 
de comerțul modern sau 
de cel tradițional. Piața 

locală are noi lideri după un an în care 
discounterii și proximitatea au fost 
factorii cheie în deciziile de achiziție. 
Rezultatele financiare arată că, dacă în 
urmă cu câțiva ani era greu să estimezi 
că un discounter va ajunge lider de 
piață, criza sanitară a reașezat prio-
ritățile shopperilor și primii retaileri 
care au venit în întâmpinarea lor sunt 
și cei care se bucură acum de o cotă 
de piață extinsă. Analiștii spun că 
această creștere va rămâne constantă, 
însă este constanța un rezultat care să 
îi mulțumească pe retaileri? Dacă luăm 
în calcul investițiile în digitalizare și 
în reorganizarea businessurilor, pare 
că nu. Online-ul continuă să câștige 
teren, iar cine nu este încă prezent 
în digital, nu poate spera la o luptă 
de la egal la egal pentru câștigarea 
de noi clienți. Fidelizarea acestora 
rămâne o provocare continuă, cu atât 
mai mult cu cât unii dintre ei sunt 
mult mai atenți la cheltuieli din cauza 
instabilității financiare. Iar la polul 
opus, acolo unde partea financiară nu 
reprezintă o problemă, shopperii caută 
experințe noi, pun accent pe povestea 
produsului și, nu în ultimul rând, pun 
mare accent pe sustenabilitate. Acest 
număr al revistei Progresiv cuprinde o 
analiză extinsă de piață și o afirmație 
care mi-a rămas în minte se regăseș-
te în materialul semnat de Sebastian 
Rennack. „Ancorarea locală este o 
strategie importantă pentru crește-
rea pe piețele emergente din Europa 
Centrală și de Est”, spune acesta, și 
da, dacă ne gândim la schimbările de 
comportament în contextul pandemiei, 
orientarea către produsele locale pare 
să devină deja un obicei permanent, 
un detaliu cheie în orice strategie de 
dezvoltare a retailerilor activi pe  
piața locală. ç

„Este constanța un rezultat 
care să îi mulțumească pe 
retaileri? Dacă luăm în calcul 
investițiile în digitalizare și în 
reorganizarea businessurilor, 
pare că nu.”

Simona Popa
Editor coordonator
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cu sprijinul

Cea de-a 11-a ediție Inspiro, evenimentul care îți 
prezintă OMUL în afara carierei, cu deciziile sale cele 
mai bune sau rele și cu drumul său de la proiect la 
reușită, a adus pe scenă oameni care au reușit să își 
demonstreze că este posibil să găsești cea mai bună 
variantă a ta, indiferent de cât de sinuos poate fi 
traseul. Un plan de business are de cele mai multe ori 
cifre „reci” în spate. Un plan de viață are la bază decizii 
emoționale. INSPIRO este locul în care cele două planuri 
sunt îmbinate pentru că nu există nici business fără 
emoție, nici viață fără cifre. Este evenimentul care îi 

provoacă pe oamenii din spatele funcțiilor să vorbească 
despre toate acestea.
Într-o lume care își pierde treptat reperele constructive, 
cu toții avem nevoie de modele și de surse noi de 
inspirație. Tocmai de aceea, cea de-a 11-a ediție INSPIRO 
a fost dedicată leadershipului, valorilor și motivațiilor.
The New Me este tema sub care am adunat poveștile 
unor oameni care, într-un context nu tocmai favorabil, 
dar deosebit de ofertant din perspectiva adaptării, s-au 
transformat atât pe ei, cât și businessurile pe care  
le reprezintă. 
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„Fiecare zi în care 
alegi să faci ceva ce 
face bine sau ceva 
ce îți face bine e o 
zi de bine.”  
Luciana Zaharia

„Nu tot timpul am fost campion și începuturile nu 
sunt întotdeauna ușoare. Cu două luni înainte de 
Campionatul Mondial din anul 1996 mi-am pierdut 
laba piciorului într-un accident. După doi ani de 
regăsire, m-am întors la prima dragoste, sportul. Și 
am început antrenamentele de ciclism. Concluzia? 
Fiecare dintre noi poate fi The Mew Me de câte ori 
vrea.” Eduard Novak



povestea continuă în 2022

„Nu vreau și nu pot 
să despart existența 
mea profesională, 
artistică, de ceea 
ce înseamnă Maia 
omul - cu dezamăgiri 
și cu speranțe.” Maia 
Morgenstern 

„Am trăit mereu cu 
dorința de a strânge 
lângă mine oameni 
care gândesc la 
fel, care își doresc 
aceleași lucruri ca și 
mine și care respectă 
valorile.”  
Bogdan Colea

„Pierdem toate lucrurile 
care fac România unică. 
Eu am spus întotdeauna 
că poți să combini tot 
ceea ce este bun din 
lucrurile vechi cu ceea 
ce este bun din lucrurile 
noi.” Charlie Ottley

„Eram sigură că atât timp cât pot 
menține autenticitatea și sinceritatea, 
oamenii vor înțelege. Misiunea mea este 
să ajut oamenii din companie să aibă 
succes, pentru că businessul înseamnă în 
primul rând oameni.” Vanya Panayotova 
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ç Caroli Foods se extinde pe 
piața produselor ready-to-eat;
ç 80% dintre români preferă 
mâncarea gătită în casă;
ç Evergent Investments intră în 
acționariatul Lăptăria cu Caimac;
ç Lidl mai pune două magazine 
pe harta expansiunii;
ç Profi introduce robotul „Ana” 
în cadrul departamentului de HR.

Consumatorii români nu vor re-
veni la obiceiurile de cumpărare 
anterioare pandemiei
Românii s-au îndreptat cu precădere 
spre canalele digitale pentru a-și face 
cumpărăturile, 56% dintre aceștia 
afirmând că nu vor reveni la obiceiu-
rile anterioare. Doar 29% declară că 
se vor întoarce la „vechiul normal”, iar 
cca. 34% spun că vor folosi chiar mai 
multe aplicații digitale decât utilizea-
ză în prezent, arată un studiu SAS.

Izvoarele Călimani, investiții 
de 10 mil. euro până în 2024

Profi duce conceptul Monaco 
în zonele extraurbane

cora a deschis a doua locație 
de proximitate cora Urban

cora continuă dezvoltarea conceptului cora Urban 
prin deschiderea unui nou magazin în București, în 
urma unei investiții de 86.000 de euro. Retailerul 
urmează să deschidă o a treia locație până la fina-
lul anului și vizează extinderea în marile orașe ale 
țării, Clujul fiind pus pe harta expansiunii pentru 
anul următor.
Situat în zona Piața Victoriei, pe Bd. Ion Mihalache 
nr. 40, cora Urban Mihalache este a doua unitate 
de proximitate a retailerului franco-belgian Louis 
Delhaize, după ce a intrat pe acest segment în fe-
bruarie cu o primă locație în Militari Residence. Noul 
magazin cora Urban are până la 2.500 de produse la 
raft, funcționează ca pick-up point pentru ridicarea 
comenzilor online de pe cora.ro și înglobează și ser-
viciul cora Express, prin care consumatorii primesc 
comenzile acasă în maxim o oră prin intermediul 
partenerilor foodpanda și Glovo.
Dispus pe o suprafață de 100 metri pătrați, ma-
gazinul comercializează legume, fructe, alimente 
și produse bio, sortimente ready to eat, mâncare 
pentru animale, băuturi, precum și articole pen-
tru casă sau pentru bebeluși. Mai mult, în lunile 
următoare în magazin vor fi disponibile și servicii 
pentru plata facturilor.

Aqua Bilbor, producătorul brandului de apă de izvor 
plată și carbogazificată Izvoarele Călimani, are în 
plan să investească aproximativ 10 milioane de euro 
în următorii doi ani și jumătate pentru a ajunge la 
o capacitate de producție de peste 100 milioane de 
litri pe an la sfârșitul anului 2023. 
Acest lucru va însemna achiziția de terenuri în 
vederea construirii unor noi capacități de îmbute-
liere și depozitare, dezvoltarea unor noi surse de 
apă și achiziția de utilaje. Între anii 2022 și 2023, 
producătorul și-a planificat investiții în valoare de 
7,5 milioane de euro pentru creșterea capacității de 
producție și depozitare la peste 100 milioane de li-
tri/an. Finanțarea pentru extindere provine din capi-
tal propriu, bănci și fonduri europene. Aqua Bilbor a 
cumpărat Bilbor Mineral Water în 2019, iar în ultimii 
doi ani a investit 5 milioane de euro în companie.

Profi continuă investițiile în extinderea rețelei de 
magazine și inaugurează prima unitate Profi Loco 
ce prezintă avantajele conceptului numit intern 
Monaco. Magazinul a fost inaugurat recent în județul 
Timiș, în localitatea Jebel. „Entuziasmul localnicilor 
și cifrele de vânzări de până acum confirmă că acest 
format se bucură de succes și în localitățile extraur-
bane,” a declarat Pawel Musial, directorul general 
al rețelei de magazine Profi. Inaugurat în Ploiești în 
luna septembrie a anului trecut și extins în Craiova, 
Timișoara, Dej și București, noul concept urmează 
să fie extins treptat la numeroase alte magazine 
Profi din întreaga țară.

Next events

28 – 30 
sept.

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

31 aug – 
3 sept.

Cibus Connect
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www.cibus.it

20 – 22 
oct .

Conferința Progresiv
Locația: Sinaia, România
www.conferintaprogresiv.ro
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Ferma Caprele Irinucăi a oprit 
activitatea după 10 ani

Artesana, primul centru de 
colectare a ambalajelor din sticlă

După aproape un deceniu de activitate, fondatorii 
businessului Caprele Irinucăi pun punct produc-
ției după un an în care, potrivit datelor publice, 
compania a reușit să intre pe profit. Producția a 
fost oprită pe 15 iunie și, totodată, a fost închis și 
magazinul pe care compania îl are în Iași. Toată 
producția fermei era vândută prin intermediul 
acestui magazin propriu, dar și cu ajutorul unor 
carmangerii partenere din Iași, mai ales în peri-
oadele cu vârf de producție, adică vara. Datele 
raportate către Ministerul Finanțelor Publice arată 
că firma care administra ferma avea în 2020 doar 
doi salariați, față de patru în 2019. 
„Dragi colaboratori și prieteni, aventura noastră 
cu natură, iubire și căprițe se apropie de final. Am 
învățat incredibil de multe lucruri, chiar dacă multe 
dintre lecții au fost mai mult amărui. Lipsa constan-
tă de personal, dar și schimbările bruște în relațio-
narea cu acesta ne-au obosit și ne-au determinat să 
ne retragem. Este un domeniu frumos, dar un lanț 
complex de la firul ierbii la caserolele cu brânză din 
magazin”, spune Irina Ciochină într-un mesaj public.

Producătorul român de lactate artizanale Artesana, 
împreună cu partenerul său Reciclad’OR, au deschis 
primul lor centru de colectare a ambalajelor de 
sticlă, în vederea reciclării. Punctul de reciclare a 
fost organizat în incinta Operei Comice pentru Copii, 
din Calea Giulești nr. 16, Sector 6, București. Centrul 
va funcționa în perioada verii și este un prim pas 
dintr-o strategie mai largă a Artesana de a îngriji 
comunitatea și natura prin produse curate, dar și 
prin reciclare. „Ne dorim ca în trei ani Artesana 
să devină unul dintre cei mai mari jucători inde-
pendenți de pe piața lactatelor, iar acest obiectiv 
presupune și îndeplinirea responsabilității sociale 
a companiei. Reciclarea nu mai este un deziderat al 
viitorului, ci o nevoie a prezentului. Sticla produsă 
din sticlă reciclată reduce poluarea aerului cu 20%, 
iar poluarea apei cu 50%, față de sticla produsă din 
materii prime crude”, a spus Miruna Popa, membru 
al Boardului Artesana din partea ROCA Investments.

Știri interne



RetailRetail

MarketMarket

OverviewOverview

După un an atipic în care, ca în orice 
luptă, am avut și învingători, dar și 
pierzători, am considerat că merită să 
facem o analiză mai aprofundată asu-
pra evoluțiilor din piață. Ce s-a întâm-
plat cu shopperul? Cum s-a schimbat 
comportamentul acestuia de cumpăra-
re? Care sunt armele care le-au adus 
o șansă în plus retailerilor pentru a-și 
câștiga un loc la masa câștigătorilor, 
dar și ce se întrevede pentru viitor? 
Acestea sunt doar o parte dintre între-
bările la care am încercat să răspun-
dem în acest dosar. 
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Comerțul modern și-a consolidat importanța 
anul trecut, ajungând să acopere 68% din 
cheltuielile pe bunuri de larg consum, potri-
vit datelor GfK. Însă pandemia de COVID-19 
a venit la pachet cu o serie de modificări în 

comportamentul de cumpărare, determinate de impune-
rea restricțiilor de circulație, ascensiunea comerțului on-
line în industria alimentară și comportamentul în conti-
nuă schimbare al consumatorilor. Raportările oficiale ale 
companiilor de retail la Ministerul de Finanțe, publicate 
recent, arată că, deși pandemia de COVID-19 a venit cu 
multe pietre de încercare, în 2020 jucătorii din piață și-au 
adaptat afacerile astfel încât majoritatea au înregistrat 
creșteri ale vânzărilor, comparativ cu anul anterior.
Cea mai mare creștere a bifat-o Lidl, cu un plus de 31% 
în 2020 în comparație cu 2019 și care a ajuns la afaceri 
de 12,86 miliarde lei de la 9,7 miliarde lei cât obținuse în 
anul anterior. Într-un interviu acordat Progresiv în toam-
na anului 2019, Frank Wagner, CEO-ul Lidl, spunea că 
obiectivul setat este de a ocupa prima poziție în topul 
celor mai mari jucători din retail, lucru care s-a întâm-
plat în acest an. Demn de notat în creșterea Lidl în 2020 
este expansiunea discounterului, care s-a accentuat în 
cel de-al doilea semestru al anului. Astfel, Lidl a deschis 
27 de unități noi în primul an al pandemiei și a remode-
lat alte șase unități, terminând 2020 cu o rețea de 288 
de magazine și apropiindu-se vertiginos de pragul de 
300 de locații de tip discount pe piața locală.
La o distanță de doar 25 milioane de lei de Lidl se 
clasează Kaufland, care a deținut poziția fruntașă ani 
la rând. Retailerul german, parte a grupului Schwarz, 
aceeași companie care deține și Lidl, a înregistrat anul 
trecut o cifră de afaceri de 12,83 miliarde lei, mai mare 
cu 9% față de 2019, păstrând aceeași rată de creștere 
înregistrată și în 2018. Valer Hancaș, Director Corporate 

Anul schimbării în 
topul retailerilor 
internaționali
2020 a venit cu provocări pentru industria de 
retail, dar și cu schimbări importante în ceea ce 
privește liderul retailerilor alimentari. Cu un plus 
de 8,1 miliarde lei în 2020, în ritm cu creșterea 
înregistrată în 2019, 2020 a adus pentru 
majoritatea jucătorilor din piață o majorare a 
afacerilor, însă suprinza a venit din partea 
discounterului Lidl, cel care a detronat Kaufland, 
jucătorul care a deținut poziția de lider în ultimii 
10 ani. De Andra Imbrea.

Top IKA 2020
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internaționali rămâne neschimbat în 2020 față de 2019, 
următoarele poziții fiind ocupate de Profi, Mega Image, 
Metro, Auchan, Penny, Selgros, cora și dm drogerie 
markt.

2020, anul discounterilor și al proximității

În 2020 doar două mari lanțuri de retail au înregistrat 
scăderi ale businessului: cora (-5,65%) și dm drogerie 
markt (-1,67%). Toate celelalte rețele de retail luate în 
calcul în analiza Progresiv au bifat afaceri în creștere, 
Selgros și Auchan fiind retailerii care au rămas aproxi-
mativ la același nivel din 2019, cu rate de creștere mo-
deste, în jurul a 1%, în 2020 comparativ cu anul anterior.
Marii câștigători ai anului 2020 sunt magazinele de tip 
discount, cota lor de piață majorându-se cu 3 puncte 
procentuale, evoluție care i-a adus pe poziția a doua 
în topul celor mai importante canale de vânzare din 
comerțul modern după hypermarketuri, care au pierdut 
1 punct procentual, arată datele GfK. În ceea ce priveș-
te magazinele de proximitate, segmentul care a fost 

Affairs Kaufland România, justifică evoluția Kaufland 
prin intermediul expansiunii (11 magazine noi în 2020), 
precum și prin extinderea livrărilor la domiciliu prin co-
menzi online și dark store-uri. „Nu am fi ajuns la această 
cifră dacă anul trecut am fi oprit investițiile și am fi 
așteptat să vedem ce se întâmplă. Credem că acesta 
nu este un rezultat al consumului și este un rezultat al 
eforturilor constante de a răspunde la nevoile clienți-
lor”, a explicat Valer Hancaș.
Carrefour, care în anii trecuți se „bătea” cu Kaufland 
pentru poziția de lider, a ajuns pe cea de-a treia poziție 
în piață, cu afaceri totale (pentru toate cele patru 
firme prin intermediul cărora operează pe piața locală 
conceptele Carrefour Express, Carrefour Market, Supeco 
și hypermarketurile) de 12,69 miliarde lei, în creștere cu 
7,7%. Merită menționat faptul că din cele patru companii 
operate de francezi, Carrefour România SA și-a majorat 
afacerile de la 8,1 miliarde lei la 9 miliarde lei în 2020 
și a fost singura companie care a înregistrat un pro-
fit net de 235 milioane lei, celelalte trei firme fiind pe 
pierdere anul trecut. Restul clasamentului retailerilor 

TOPUL REȚELELOR INTERNAȚIONALE DE RETAIL

Poziție Dinamică Compania

Cifra de afaceri (mil. lei) Profit net / pierdere (mil. lei) Număr de 
magazine

2020 2019 Dinamică 
2019 vs. 2018 2020 2019 Dinamică 2020 

vs 2019 2020 2019

1 é Lidl 12.862,96 9.765,13 31,7% 756,37 491,39 53,92% 288 261

2 ê Kaufland 12.835,83 11.877,24 8% 970,38 847,66 14,47% 138 127

3 ê Carrefour 12.694,86 11.785,81 7,7% 194,57 156,84 24% 399 376

4 = Profi 8.837,06 7.264,76 21,6% -124,32 -35,65 -248% 1404 1181

5 = Mega Image 7.226,92 6.650,44 8,5% 159,49 272,60 -41,49% 851 761

6 = Metro 6.120,18 5.824,05 5% 77,44 93,27 -16,9% 30 30

7 = Auchan 5.553,28 5.480,38 1,33% 101,01 28,16 258% 69 59

8 = Penny (Rewe) 4.731,20 3.961,09 19,44% 85,00 55,14 54% 272 252

9 = Selgros 3.869,92 3.831,43 1% 62,34 82,40 -24% 23 23

10 = Cora 1.626,04 1.723,50 -5,65% 4,79 -1,14 a trecut pe profit 11 11

11 = dm drogerie markt 454,36 462,11 -1,67% -3,02 1,35 a trecut pe 
pierdere 114 109

TOTAL 76.812,61 68.625,94 11,9% 3.599

Note: *Cifra de afaceri și profitul Carrefour cumulează rezultatele raportate de cele patru firme prin care grupul francez operează în retailul 
local: Carrefour România SA, Artima SA, Supeco Investment SRL și Columbus Operational SRL. 
Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, www.universulderetail.ro, companii
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de departe anul trecut în top la capitolul expansiune, 
acest canal a crescut cu aproape 1 punct procentual 
și acoperă în prezent 5% din valoarea pieței de retail 
și FMCG. Valoarea coșului de cumpărături a crescut cu 
19% în magazinele de proximitate, în timp ce frecvența 
de achiziție s-a menținut relativ constantă, iar numărul 
de shopperi a crescut cu aproape 10%. În 2020, jumăta-
te din gospodăriile din România au cumpărat cel puțin 
o dată din acest tip de magazin, mai arată datele  
GfK România.
După Lidl, rețeaua de retail care și-a crescut cel mai 
mult vânzările în 2020 (+31,7%), fapt ce l-a propulsat în 
fruntea clasamentului, Profi vine puternic din urmă. 
Rețeaua deținută de fondul de investiții Mid Europa 
Partners a bifat un avans de 21,6%, similar cu rata de 
creștere din 2019 (+23%), datorat în mare parte și ritmu-
lui agresiv de extindere a rețelei de magazine. Numai 
anul trecut, Profi a pus pe harta expansiunii 235 de noi 
locații și a remodelat alte două, la Ploiești și Craiova, 
sub conceptul care în interiorul companiei poartă nu-
mele Monaco. Astfel, Profi a încheiat anul cu 1.404 ma-
gazine și cu cea mai extinsă rețea de retail din România. 
În termeni like-for-like însă, creșterea Profi în 2020 
a fost de 7%, deși înaintea declanșării pandemiei de 
COVID-19, estimările au luat în calcul un avans de două 
cifre. Pawel Musial, Directorul General al rețelei Profi, 
a explicat că în 2020 au resimțit un impact semnificativ 
asupra vânzărilor, în special în orașele mari, acolo unde 
magazinele aveau program până la miezul nopții sau 
chiar non-stop. Și discounterul german Penny, deținut 
de grupul Rewe, a înregistrat o creștere semnificativă a 
businessului în 2020, de 19,44%. Tot la nivelul canalelor 
de vânzare, în 2020 s-a remarcat o apetență a românilor 
pentru formatul de proximitate, comportament impus și 
dezvoltat odată cu pandemia de COVID-19, ce a limitat 
circulația și a împins cumpărăturile către formate din 
apropierea locuinței. Pe lângă lansarea conceptului 
Monaco al Profi, Mega Image a mai mizat pe acest tip de 
comportament și a extins agresiv rețeaua de magazine, 
bifând 90 de deschideri. 
Deși formatul de hypermarket a fost mai puțin tranzi-
tat în perioada restricțiilor de circulație, majoritatea 
jucătorilor din piață au reușit să recupereze odată 

cu relaxarea limitărilor: Kaufland (+9%), Carrefour 
Hypermarkets (+10%), Auchan (+1,33%). În ceea ce 
privește segmentul cash&carry, cei doi mari retaileri 
ce activează pe acest canal, Metro Cash & Carry și 
Selgros, au avut o evoluție organică, niciunul dintre cei 
doi jucători neavând investiții în expansiunea rețele-
lor anul trecut. Metro a terminat 2020 cu un avans de 
5% și afaceri de 6,1 miliarde de lei. Extinderea a venit 
pentru Metro din partea formatului LaDoiPași, rețeaua 
de francize atrăgând anul trecut 360 de antreprenori 
independenți și ajungând la 1.470 de magazine în luna 
martie a acestui an. Selgros, în schimb, a rămas la un 
nivel similar celui din 2019.

Vânzări în creștere, profituri în scădere

Dacă la nivelul cifrei de afaceri 2020 a fost un an bun, 
cu majoritatea jucătorilor având afaceri în creștere, nu 
același lucru se poate spune și despre profitabilitate. 
Dinamica pozitivă înregistrată pe segmentul de dis-
count și proximitate se remarcă și în cazul profitului net. 
Astfel, Lidl și-a majorat profitul net cu 53,92% în 2010, 
bifând 756 milioane de lei, în timp ce Penny a înregistrat 
un profit de 85 milioane lei, mai mare cu 54% față de 
2019. Însă cea mai mare surpriză în privința profitului net 
vine din partea Auchan, care, deși la nivel de business a 
rămas constant nivelului din 2019, a reușit să-și crească 
considerabil profitul: +258%, bifând astfel o cifră netă de 
101 milioane lei. Kaufland rămâne însă retailerul cel mai 
profitabil din România, rezultatele din 2020 arătând un 
profit net de 970 milioane lei, în creștere cu 14,47%.
La polul opus, Profi, retailerul cu cea mai mare rețea 
de magazine, și-a majorat pierderile în 2020, de la -35 
milioane lei la -124 milioane lei. Și Mega Image a avut o 
dinamică negativă în privința profitului în comparație 
cu 2019, însă a reușit să termine anul cu un profit net de 
159 milioane lei. Aceeași situație se remarcă și în cazul 
Selgros (profit de 62 milioane lei, în scădere cu 24% față 
de 2019) și Metro (profit de 77 milioane de lei, în scădere 
cu 16,9% față de 2019), în timp ce dm drogerie markt a 
trecut pe pierdere în 2020, după un an în care bifase 1,35 
milioane lei profit. Cora, în schimb, a reușit în anul ce 
a trecut să reducă din pierderi și a terminat anul cu un 
profit modest de 4,79 milioane lei. ç

Top IKA 2020
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de 7%, un rezultat sub ritmul de creștere al pieței, care a 
raportat un avans de 11% potrivit datelor GfK. 
În ceea ce privește clasamentul, pentru prima dată după 
mulți ani vedem schimbări importante, iar acest lucru 
este un semn clar că investițiile în extindere și în conso-
lidarea businessului nu rămân fără ecou, ba din contră. 
Astfel, retailerul vâlcean Annabella, business deținut 
de familia Mutu, își adjudecă pentru prima dată poziția 
de lider al pieței locale de retail, cu o cifră de afaceri de 
346,44 de milioane de lei. Prin comparație cu 2019, retaile-
rul a bifat un avans de 9%, evoluție care vine în contextul 
în care acesta a reușit să nu se abată de la obiectivele de 
extindere și modernizare a rețelei. Astfel, în urma unei 
investiții de aproape 2 milioane de euro, Annabella a adă-
ugat 16 magazine noi rețelei, ajungând la finalul lui 2020 
la 90 de magazine în județele Vâlcea, Argeș și Olt. 
Investiții importante a bifat și Unicarm, retailerul 
independent cu cea mai extinsă rețea din România. 
Unicarm, care operează 120 de unități comerciale, s-a 
focusat anul trecut pe modernizarea magazinelor. Cu 
toate acestea, 2020 a adus o scădere a cifrei de afaceri 
de 14% prin comparație cu 2019, până la 335,66 de mili-
oane de lei, rezultat care plasează compania pe locul al 
doilea în topul celor mai importanți jucători locali după 

2020, un an cu profit și venituri 
modeste pentru retailerii independenți 

După doi ani cu creșteri pe linie, 2020 a adus evoluții modeste celor mai importanți 20 de 
retaileri independenți. Dacă în dreptul cifrei de afaceri vorbim despre un avans mediu de 
doar 7%, inferior ritmului de creștere al pieței, la capitolul profit lucrurile stau mai bine. 
Sau cel puțin pentru o parte dintre jucători. De Alina Dragomir.

Anul 2020 a fost unul cu multe provocări 
și necunoscute pentru piața de retail, iar 
acest lucru s-a tradus printr-o nevoie mai 
mare de rapiditate și adaptare, lucru care 
nu a fost la îndemână tuturor jucătorilor, 

iar retailerii independenți nu au făcut excepție. De altfel, 
câștigătorii clari ai anului 2020 sunt discounterii, cota 
lor de piață majorându-se cu 3 puncte procentuale, 
evoluție care i-a adus pe poziția a doua în topul celor 
mai importante canale de vânzare din comerțul modern, 
după hypermarketuri. Cât despre retailerii independenți, 
pentru prima dată, cota de piață a acestora a ajuns să 
reprezinte mai puțin de o treime din valoarea pieței. Cu 
toate acestea, dacă vorbim strict despre rezultatele fi-
nanciare raportate de cei mai importanți jucători locali, 
situația nu mai pare chiar atât de sumbră. 

Cum s-a reașezat clasamentul?

Înainte de a vedea care sunt efectiv schimbările în top, 
trebuie menționat că 2020 nu a mai fost anul creșterilor 
pe linie, ba din contră, dacă ne gândim la evoluția ulti-
milor ani. Astfel, cei mai importanți 20 de comercianți 
independenți au avut o creștere medie a cifrei de afaceri 

Market overview
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mai bine de 10 ani în care a ocupat poziția de lider. 
Clasamentul este completat de Supermarketul La Cocoș, 
retailer care cu doar două magazine a reușit să încheie 
anul 2020 cu o cifră de afaceri de 319,55 de milioane de 
lei, bifând un plus de 26% față de 2019. Creșterea vine 
din expansiune, retailerul inaugurând anul trecut a doua 
unitate comercială și primul său magazin din Capitală, o 
piață extrem de competitivă care a închis multe busi-
nessuri în retailul local. 
Și retailerul vâlcean Diana și-a consolidat poziția în 
topul celor mai mari jucători din retailul independent 
local, surclasând businessul Elan-Trio. Rețeaua Diana 
a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de 247,50 de 
milioane de lei, marcând un avans de 13% față de 2019. 
Evoluția a fost susținută prin extinderi și remodelări, 
investițiile realizate anul trecut ridicându-se la peste 1 
milion de euro. „Chiar dacă a fost un an intens și plin de 
provocări, am deschis patru magazine noi și am relocat/
remodelat șapte locații. Am închis 2020 cu 62 de unități 
comerciale și ne-am bifat toate planurile. Am inaugu-
rat încă o locație Diana Gourmet și am lansat primul 
concept store in store – Corner Store Diana Gourmet”, 
declară Adina Crăciunescu, Managing Partner al  
rețelei vâlcene. 
Și Paco Supermarkets a urcat câteva poziții în clasa-
ment, asta după ce a ales să vadă mai degrabă oportu-
nitățile cu care a venit 2020 și nu amenințările. Astfel, 
retailerul a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de 
143,38 de milioane de lei, în creștere cu 19% față de anul 
precedent. Performanța a fost susținută de expansiune, 
dar și de migrația cumpărătorilor către segmentul de 
proximitate de la declanșarea pandemiei. „Trebuie să 
recunosc că pentru noi pandemia a avut și o parte plină 
a paharului și trendul de orientare către magazinele de 
proximitate ne-a ajutat pentru că în ultimii ani creșterea 
organică a fost tot mai greu de obținut. Astfel, vorbim 
despre o creștere a frecvenței de cumpărare, mai ales în 
prima parte a anului când cumpărătorii au ales locațiile 
noastre în defavoarea magazinelor marilor lanțuri. La 
începutul pandemiei avansul de vânzări a fost de 70%, 
apoi ritmul a încetinit pentru că oamenii își făcuseră 
deja foarte multe provizii”, explică Feliciu Paraschiv, 
proprietarul rețelei. În plus, pentru Paco Supermarkets, 
2020 a fost unul dintre anii cu cele mai mari investiții. 
Per total, bugetul de investiții s-a ridicat la peste 2 mili-
oane de euro, o valoare de aproape trei ori mai mare de-
cât media investițiilor anuale din ultimii ani. Principalul 
„vinovat”? Primul magazin Paco Supermarkets de tip 
cash&carry, inaugurat la finalul anului trecut. 

Campionii la capitolul creștere

Dacă la începutul analizei precizam că media de creș-
tere a principalilor retaileri locali a fost sub ritmul de 
evoluție a pieței, trebuie însă să dăm Cezarului ce-i al 
Cezarului și să spunem că anul trecut au fost și jucători 
care au avut o performanță foarte bună. Iar la acest 

capitol, retailerii care se detașează sunt Supermarket 
La Cocoș, Ovisim, Coralia, Trans Agape și Lorimer, fiecare 
dintre cei patru jucători bifând un plus de peste 20% 
la nivelul cifrei de afaceri. Cu o creștere de 26% a cifrei 
de afaceri versus 2019, Supermarket la Cocoș a raportat 
pentru anul trecut cel mai bun ritm de creștere dintre 
retailerii analizați. Evoluția are însă la bază intrarea 
pe piața din București, retailerul inaugurând în luna 
noiembrie un supermarket cu o suprafață de vânzare de 
5.000 de metri pătrați, o investiție de peste 4 milioane 
de euro. Ovisim a raportat o cifră de afaceri netă de 
138,76 de milioane de lei, în creștere cu 24% față de 2019, 
rezultat care poziționează compania pe locul al zecelea 
în clasamentul celor mai importanți retaileri indepen-
denți naționali și pe poziția a doua în topul regional 
(Moldova), după Paco Supermarkets.
Coralia a bifat anul trecut venituri de 55,86 de milioane 
de lei, marcând un plus de 23% față de 2019. Rezultatul 
nu a fost însă suficient pentru a intra în top 20, com-
pania clasându-se pe poziția 21. Cât despre Trans 
Agape, retailerul a încheiat 2020 cu un avans de 21%, 
performanța fiind susținută în principal de expansiune, 
dar și de orientarea cumpărătorilor către canalele de 
proximitate. „Am încheiat anul 2020 cu 33 de magazi-
ne, dintre care 30 sunt pe format de proximitate. Am 
reluat expansiunea la finalul anului, când am bifat două 
deschideri și vom continua investițiile și anul acesta, pe 
listă regăsindu-se trei magazine noi”, a explicat Cornel 
Presecan, Directorul de Marketing al rețelei. 
Rezultate foarte bune (+20%) au raportat și Euromarket 
sau Harghita Retail. Euromarket a încheiat anul 2020 
cu 42 de supermarketuri și o cifră de afaceri de aproa-
pe 180 de milioane de lei. Cât despre Harghita Retail, 
compania a trecut într-o nouă etapă de dezvoltare după 
separarea de businessul de distribuție în 2017. Astfel, 
după șase inaugurări în pandemie, retailerul a ajuns să 
opereze 20 de puncte de vânzare în județele Harghita și 
Covasna, dintre care două unități engross, 15 supermar-
keturi Amigo și trei unități sub brandul Kompakt. 
La polul opus, cu rezultate în scădere anul trecut, se află 
Unicarm, Palas, Remarkt și Sergiana. În cazul Unicarm 
declinul a fost de 14%, în timp ce Palas a raportat un mi-
nus de 8%, până la 112,28 de milioane de lei. Cât despre 
magazinele Remarkt, retailerul a raportat anul trecut o 
cifră de afaceri 220,86 de milioane de lei, în scădere cu 
7% față de 2019. Retailerul operează 10 magazine, dintre 
care 6 supermarketuri, 2 hypermarketuri și 2 magazine 
de tip outlet, în zona de vest a țării. De altfel, rețeaua a 
fost construită pe bazele a două magazine Real și s-a 
dezvoltat de la un an la altul. 

Evoluții extreme la capitolul profit net

Dacă la capitolul evoluție a cifrei de afaceri, aceasta a 
fost în linii mari una ascendentă, nu același lucru putem 
spune și despre profit. De fapt, în acest caz cuvintele 
potrivite ar fi evoluții extreme pentru că vorbim despre 
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Top 20 rețele independente din România

Poziție Companie Localitate CA 2020 (mil. lei) Evoluție CA 
rețea 2020 vs. 
2019

Profit/Pierdere 
2020 (mil. lei)

Evoluție profit /
pierdere 2020 
vs. 2019

Număr 
magazine*

Vânzări / 
magazin

Rata 
profituluiCompanie Rețea

1 Annabella Râmnicu 
Vâlcea 346,44 346,44 9% 14,85 10% 90 3,85 4%

2 Unicarm Satu Mare 671,33 335,66 -14% 25,50 102% 120 2,80 8%

3 Supermarket  
La Cocoș Ploiești 319,55 253,29 26% 10,25 26% 2 159,78 3%

4 Diana Râmnicu 
Vâlcea 555,27 247,50 13% 7,11 4% 62 3,99 3%

5 Remarkt Oradea 220,86 220,86 -7% pierdere 24,97 68% 10 22,09

6 Elan-Trio Odorheiu 
Secuiesc 218,38 218,38 1% 2,01 -33% 13 16,80 1%

7 Sergiana Brașov 180,61 180,61 -4% 6,89 155% 58 3,11 1%

8 Danemar 
Company Băbeni 179,70 179,70 20% 14,76 63% 42 4,28 8%

9 Paco 
Supermarket Focșani 143,38 143,38 19% pierdere 0,27 a trecut pe 

pierdere 16 8,96

10 Ovisim Impex Botoșani 138,76 138,76 24% 8,07 34% 13 10,67 6%
11 Bertis Sf. Gheorghe 215,84 118,71 1% 2,27 -54% 11 10,79 2%
12 Dacia Alba Iulia 115,41 115,41 13% 6,47 8% 11 10,49 6%

13 Palas (Palas, 
Ponderosa)

Târgu 
Mureș 112,28 112,28 -8% 9,98 -38% 16 7,02 9%

14 Harghita Retail Miercurea 
Ciuc 94,78 94,78 20% 0,94 -48% 19 4,99 1%

15 Darina Târgu Mureș 200,00 100,00 0% 17,15 -8% 16 6,25 17%

16
Best Market 
(Livorno & Green 
Food)

Dâmbovița 93,47 93,47 15% 2,37 169% 15 6,23 3%

17 Trans Agape Sibiu 126,65 75,99 21% 2,13 -36% 33 2,30 3%
18 Barta Ati Satu Mare 134,01 77,72 19% 6,55 22% 17 4,57 8%
19 Alfa Beta Constanța 64,92 64,92 11% 1,81 166% 8 8,12 3%
20 Lorimer Iași 56,36 56,36 21% 1,44 78% 18 3,13 3%

TOTAL 3.240,48 7% 106,32 8% 590
Notă: *Număr de magazine la 31 decembrie 2020
Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, date furnizate de companii

la profitabilitate lucrurile sunt interesante. Dintre cei 
20 de retaileri analizați, 11 se poziționează în zona 1-5%, 
companiile cu cea mai bună marjă netă de profit fiind 
Darina (17%) și Palas (9%). 

O privire spre viitor

Viitorul ridică multe întrebări în ceea ce privește 
evoluția retailului independent. Însă, dacă ne uităm 
la mișcările din piață din ultimii ani, un lucru e cert – 
supraviețuirea devine tot mai dificilă în contextul în 
care comercianții locali au în față un cumpărător tot 
mai pretențios, dar și o competiție greu de învins. Cu 
toate acestea, fără doar și poate retailul independent 
își păstrează importanța în piață și jucătorii „cu greu-
tate” mizează în continuare pe expansiune și consoli-
darea businessurilor. Iar Annabella, Diana, Euromarket, 
Jam Supermarket, Harghita Retail, Home Garden, Trans 
Agape sunt doar o mică parte dintre numele pentru care 
lupta merge mai departe, iar planurile de dezvoltare 
rămân o prioritate. ç

retaileri care au reușit performanța să-și dubleze profi-
tul net, dar și despre jucători pentru care 2020 nu a fost 
la fel de profitabil și au raportat scăderi ale rezultatelor 
nete sau chiar au intrat pe pierdere. Cu toate acestea, 
singurii jucători din top 20 LKA care sunt pe pierdere 
sunt Remarkt și Paco Supermarkets, în cazul din urmă 
rezultatul având la bază investițiile finalizate în 2020, 
atât în expansiune, cât și în măsurile de siguranță imple-
mentate ca urmare a pandemiei de COVID-19. Cât despre 
Remarkt, compania și-a adâncit pierderile, ajungând să 
raporteze o pierdere de scăderi importante ale profitu-
lui net au raportat Bertis (-54%), Harghita Retail (-48%), 
Trans Agape (-38%) sau Elan-Trio (-33%). 
La polul opus, rezultate foarte bune au raportat retaile-
rii Best Market, Alfa Beta, Sergiana sau Unicarm. În cazul 
magazinelor Best Market, operate sub două companii 
diferite, profitul s-a ridicat anul trecut la 2,37 de milioa-
ne de lei, în timp ce Alfa Beta a înregistrat un profit de 
1,81 de milioane de lei, iar Sergiana 6,89 de milioane de 
lei. Cât despre Unicarm, compania a raportat anul trecut 
un profit net de 25,50 milioane de lei. Și dacă ne uităm 

Market overview
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Deși vorbim despre un an cu multe provocări, nu 
ați pus investițiile pe hold. Care sunt investițiile 
care au generat cele mai bune rezultate? 
Vorbim despre un an în care am continuat să deschi-
dem magazine, să modernizăm, să aducem tehnologii 
noi (casele express și K-Scan), să dezvoltăm programele 
asumate (Porc Născut și Crescut în RO), să lucrăm la 
infrastructurile de sustenabilitate (automatele Tomra, 
Broscuța) – toate aceste proiecte fiind dezvoltate chiar 
și în pandemie. Investițiile s-au ridicat la 300 de mi-
lioane de euro în modernizare și expansiune, o cifră 
semnificativă, în niște condiții extrem de incerte aduse 
de fenomenul mondial al crizei pandemice. 

Cât de greu a fost să vă adaptați la noul cumpărător 
și care e cea mai importantă lecție a lui 2020?
2020 a fost un an care ne-a reconfirmat că dacă te adap-
tezi repede și acționezi ca un partener adevărat, poți fi 
mai bun. Majoritatea clienților s-au reorientat către un 
stil de viață mai sănătos. Calitatea a devenit factorul 
principal, cu cea mai mare creștere în importanță în 
timpul pandemiei, fiind urmată de preț. Migrarea către 
canale digitale s-a dovedit imperativă pentru multiple 
sectoare, implicit pentru retail. În plus, în pandemie s-a 
accelerat migrarea consumatorilor spre produse locale 
în detrimentul celor de import.
Pentru noi, adaptarea la tot ce a însemnat 2020 a fost 
peste noapte. Am instalat măsuri de siguranță, am făcut 
scenarii logistice pentru a asigura aprovizionarea în ori-
ce situație, am răspuns cererii atipice a consumatorilor, 
am mărit stocurile, ne-am pregătit pentru scenarii care, 
din fericire, nu s-au întâmplat. A fost un tur de forță, dar 
noi eram obișnuiți cu un ritm rapid. 
Lecțiile predate de 2020? Dacă nu construiești pe timp 
de liniște, nu poți să clădești pe timp de furtună. 

Cum arată rezultatele pentru prima parte a lui 
2021? Vorbim despre o performanță în linie  
cu ce v-ați setat la nivel de evoluție? 
În fiecare an am mizat pe o creștere constantă, organică. 
Și în prima parte a acestui an am continuat să dezvol-
tăm proiecte în direcțiile care ne-au adus plus valoare: 

„Dacă nu construiești pe timp de liniște, 
nu poți să clădești pe timp de furtună”

Într-un an care a pus la grea încercare întregul peisaj economic, Kaufland a pariat pe conti-
nuarea investițiilor, iar strategia s-a tradus printr-un plus de 9% la nivelul cifrei de afaceri. Un 
rezultat bun, dar nu suficient pentru a-și menține poziția de lider de piață. Astfel, pentru 2021 
retailerul mărește miza, bugetul de investiții ridicându-se la 375 de milioane de euro, o sumă 
record pentru piața locală. Mai multe informații din culisele retailerului german aflăm de la 
Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs Kaufland România. De Alina Dragomir.

Rezultatele financiare publice indică un plus 
de 9% pentru anul 2020. Cât de greu a fost să 
înregistrați acest avans în contextul pandemiei?
Într-adevăr, la nivel de business focusul este ca la final de 
an să îți evaluezi rezultatele financiare. În ultimii 3 ani am 
realizat că mult mai important decât cifra de afaceri este 
să analizezi în detaliu care este impactul companiei la ni-
velul întregii economii și societății în care activezi. Vorbesc 
de o abordare holistică ce are valențe net superioare, ce 
include și rezultatele financiare. Astfel, cel mai recent stu-
diu de impact socio-economic, aferent anului calendaris-
tic 2020 și realizat cu sprijinul KPMG, a relevat că, în 2020, 
activitatea Kaufland a generat în economia României o 
contribuție totală de 1,9 miliarde euro, ceea ce reprezintă 
0,9% din PIB-ul României. Kaufland susține parteneriatele 
cu producători locali și în 2020 a lucrat cu peste 2.400 de 
furnizori din România. Compania derulează programe de 
sprijin al acestora și numai anul trecut a cheltuit peste 1,9 
miliarde euro. Astfel, din fiecare leu cheltuit la casă, 67 de 
bani merg direct către afaceri românești. 

Cum se prezintă situația la capitolul profit? 
Rezultatul este în linie cu așteptările? 
Este de la sine înțeles că în fiecare an ne stabilim o serie 
de obiective de business. Aceste obiective au fost depă-
șite. Am reușit să generăm o creștere an de an, este una 
constantă, organică, de o cifră procentuală, este o creștere 
sănătoasă, nu e nimic artificial sau forțat. Este foarte im-
portant pentru noi că nu este o creștere de conjunctură. 

Cât de mult a susținut expansiunea evoluția 
businessului în 2020? 
În ciuda contextului pandemic, noi am continuat investițiile. 
Am deschis 10 noi magazine în 2020. Am terminat anul cu 
138 de magazine, iar acum, în acest moment, deja avem 
143. Însă dincolo de expansiune, ne-am dezvoltat puternic 
serviciile de livrări la domiciliu prin „Kaufland livrează”. 
Dacă la începutul pandemiei eram prezenți cu serviciul 
online doar în unele locații, ne-am extins accelerat și 
acum avem parteneriate cu Glovo, Tazz și FoodPanda.  
Ne-am extins și sortimentația disponibilă pentru livrări, 
am investit în logistica necesară creșterii acestor servicii. 
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expansiune, proiecte sustenabile, susținerea producăto-
rilor locali și extinderea echipei. De la începutul anului 
calendaristic am deschis deja 5 magazine și la începutul 
lunii iulie vom deschide primul magazin în Voluntari. 
Avem peste 500.000 de clienți care ne trec pragul zi de 
zi în fiecare magazin. Pentru ei am introdus în magazine 
K-Scan, un nou serviciu care le oferă posibilitatea să se 
bucure de cumpărături mai sigure și mai rapide. Clienții 
pot astfel să își scaneze singuri produsele, iar la casa de 
marcat doar să finalizeze cumpărăturile. 

2020 a venit cu multiple provocări pentru retailerii 
fizici, dar cu multe oportunități pentru online. Cât 
de important este acest canal pentru Kaufland? 
Noi am fost prezenți cu un picior în acest canal și înainte 
de pandemie, când intraserăm pe Glovo, într-un partene-
riat exclusiv. Acum, desigur că este esențial. Am fost cu 
motoa rele turate și am dezvoltat extrem de mult online-ul. 

Luați în calcul dezvoltarea unui magazin online 
sau parteneriatele pe zona de livrare reușesc să 
răspundă nevoii din piață? 
Dacă pandemia ne-a învățat ceva pe toți, nediferențiat, 
atunci lucrul acela e că planurile se pot schimba brusc. 
Nu contează ce ne plănuim acum, cât viteza cu care 
ne-am putea adapta în momentul în care ecuația se 
transformă. Scopul nostru rămâne cert: vom fi mereu 
acolo unde au nevoie clienții. În ultimul an ne-am extins 
parteneriatele cu serviciile digitale de livrare online 
pentru a răspunde nevoii din piață cât mai bine. Vom 
investi și mai departe în offline deoarece credem într-o 
experiență de cumpărături integrată, omnichannel, care 
răspunde tuturor tipurilor de clienți. Cel puțin pentru 
următorii ani, conceptul „Brick and Click”, va aduce la 
nivel de vânzări beneficii pentru business. Clienții încă 
sunt obișnuiți să opteze atât pentru cumpărăturile în-
tr-un spațiu, fizic cât și online, în funcție de sortiment. 

Cum arată agenda de priorități pentru a doua 
parte a lui 2021? 
Și în acest an vom continua investițiile apăsând mai tare 
pedala accelerației și avem bugetată o sumă record de 
peste 375 de milioane de euro pentru investiții în moder-
nizare și expansiune (pentru anul financiar martie 2021 – 
februarie 2022), mai mult decât anul trecut. Vom deschi-
de încă 10 noi magazine în anul acesta, atât în orașele 
mari, cât și în cele mici și vom păstra acest ritm și în anii 
următori. Viziunea noastră este de a avea 170 de magazi-
ne până în 2024. În plus, avem în plan un nou depozit de 
logistică la Iași. Suprafața totală va fi de peste 400.000 
de metri pătrați, iar suprafața efectivă a depozitului va 
fi de aproximativ 90.000 de metri pătrați. Totodată, vom 
moderniza și centrele logistice din Turda și Ploiești.

De unde vin cele mai mari oportunități de 
creștere pentru Kaufland în 2021, dar și dincolo 
de acest orizont?
Vorbim despre mai mulți piloni. Astfel, continuăm 
extinderea magazinelor și ne vom eficientiza procesul 
logistic prin deschiderea unui nou depozit în următorii 
ani. Listăm permanent sortimente noi, pentru a răspun-
de dinamicii nevoilor clienților, mai ales categoria de 
produse locale, proaspete, acolo unde ne diferențiem în 
piață. În plus, vom continua investițiile în servicii digitale 
pentru clienții noștri, vom finaliza instalarea caselor ex-
press de tip self-checkout. În prezent, au fost instalate în 
circa 120 de magazine. Asta înseamnă un total de 600 de 
case express, unde clienții își pot scana singuri cumpă-
răturile. Numărul este impresionant, în contextul în care 
reprezintă 36% din totalul caselor de marcat din România. 
În paralel vom implementa și în alte magazine sistemul 
K-Scan, care în acest moment cred că reprezintă una 
dintre cele mai rapide metode de a face cumpărăturile în 
hypermarketurile din România. Desigur, vom continua și 
dezvoltarea serviciilor online de livrare la domiciliu. ç
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Pentru Annabella, 2020 s-a încheiat cu un plus 
de 9% în privința cifrei de afaceri. Ce a stat la 
baza acestei evoluții?
După cum se știe, anul 2020 a fost unul atipic, plin 
de schimbări pe care a trebuit să le îmbrățișăm și de 
provocări cărora le-am făcut față găsind soluții care să 
ne ajute să ne continuăm activitatea fără să fie afectați 
angajații, clienții și businessul. Menținerea poziției de 
lider este rezultatul muncii noastre continue de-a lungul 
anilor, iar situația creată de pandemie ne-a arătat care 
sunt punctele noastre forte și unde mai este loc să 
dezvoltăm strategiile abordate până acum. Cu siguranță, 
experiența dobândită de-a lungul anilor ne-a ajutat să 
depășim această perioadă și să ne menținem poziția de 
lider al pieței locale de retail. Întotdeauna considerăm 
că este loc de mai bine. Acest lucru ne menține focu-
sați pe scopul nostru și pe dorința de a ne autodepăși 
și de a îmbunătăți constant tot ceea ce facem, acesta 
fiind și motivul pentru care trecem acum printr-o etapă 
de reorganizare a proceselor de business. În contextul 
pandemiei, suntem mulțumiți de rezultate.
 
În privința profitului, datele publice arată un 
plus de 10% față de 2019. Este o cifră în acord cu 
estimările inițiale?
Anul 2020 a adus schimbări în comportamentul con-
sumatorilor față de perioadele precedente, însă am 
reușit să facem față tuturor provocărilor, profitabilitatea 
păstrându-și ritmul ascendent. Astfel, am înregistrat un 
profit de 9,88% față de 2019, îndeplinindu-ne obiectivul 
propus la începutul anului.

La finalul anului trecut, rețeaua Annabella avea 
90 de locații, 16 deschise numai în 2020. La cât 
s-au ridicat investițiile în expansiune?
Faptul că ne-am aflat în plin proces de expansiune a fost 
chiar motivul pentru care efectele restricțiilor au fost con-
tracarate și am reușit să ne concentrăm pe dezvoltarea 
businessului. Eforturile noastre au fost împărțite în mod 
egal pe respectarea noilor norme impuse de autorități, 
dar și pe dezvoltarea, sub aceleași reguli, a noilor locații. 

„2020 ne-a arătat că cea mai importantă 
este solidaritatea în business”

Prezent în județele Vâlcea, Argeș și Olt, retailerul Annabella a reușit să transforme pro-
vocările anului trecut în beneficii. A mizat pe specificul local și s-a dovedit un pariu câș-
tigător, compania raportând creșteri high single-digit în privința rulajelor. Ce a stat la 
baza creșterii și cum arată strategia pentru acest an aflăm de la Dorina Mutu, proprietara 
Annabella. De Simona Popa.

Market overview



    revistaprogresiv.ro |  23

Interviu

În perioada pandemiei ne-am concentrat eforturile pe 
respectarea planurilor de expansiune și ne-am dorit  
să le oferim în continuare clienților aceleași servicii și 
produse cu care i-am obișnuit, fără ca ei să resimtă atât 
de apăsător efectele negative ale restricțiilor sau să le 
fie influențate major obiceiurile de zi cu zi în ceea ce 
privește achiziția de alimente. În acest moment, rețeaua 
Annabella are 94 de magazine, iar investițiile în dezvol-
tarea rețelei în anul 2020 s-au ridicat la aproximativ la 2 
milioane de euro.

Frecvența de cumpărare a fost afectată clar în 
2020. Cum a arătat strategia de fidelizare și cum 
ați încercat să atrageți clienți noi?
Primul pas, și cel mai important, a fost respectarea 
standardelor impuse de situația pandemică în ceea ce 
privește siguranța angajaților și a clienților prin aplica-
rea normelor de igienă și crearea de condiții optime sa-
nitare de desfășurare a activității. Al doilea pas a fost să 
oferim consumatorilor promoții potrivite pentru fiecare 
perioadă a anului și să diversificăm constant sortimen-
tele de produse pentru a putea satisface nevoile de 
consum ale acestora. Nu în ultimul rând, ne-am axat și 
pe desfășurarea campaniilor de marketing. Anul prece-
dent ne-a arătat că cea mai importantă este solidarita-
tea în business. Fără parteneriate bazate pe încredere și 
susținere reciprocă nu am fi putut depăși atât de bine 
situația generată de contextul pandemic și le mulțumim 
pe această cale partenerilor care ne-au fost aproape. 
Pentru a putea merge mai departe a fost indispensabil 
ca toți să înțelegem că trebuie să fim uniți și să lucrăm 
împreună pentru menținerea industriei la același nivel 
ca până acum, pentru a putea prospera pe viitor.

Ne aflăm deja la jumătatea acestui an, iar 
planul pentru 2021 viza o rețea de peste 100 
de magazine Annabella. Cum arată rezultatele 
preliminare? 
La începutul anului a existat o presiune care s-a simțit la 
nivelul setării prețurilor produselor și la cel al dezvoltă-
rii campaniilor potrivite tocmai pentru că au fost multe 
schimbări față de 2020. Începând cu luna aprilie, piața a 
început ușor să revină la normalitate datorită relaxării 
măsurilor dictate de autorități privind protecția împo-
triva COVID-19 și, astfel, și comportamentul consumato-
rilor a revenit ușor, ușor, la cel de dinaintea pandemiei. 
Astfel, suntem optimiști că suntem pe drumul cel bun 
și rezultatele nu vor întârzia să apară. Totodată, ne-am 
propus să acordăm atenție proceselor care stau la baza 
funcționării companiei și să ne concentrăm pe optimi-
zarea acestora, pe digitalizare și automatizare pentru o 
mai bună desfășurare a tuturor activităților. 

Cota de piață a retailerilor independenți 
reprezintă acum mai puțin de o treime din 
valoarea totală a pieței. În acest context, cum 
vedeți evoluția pieței locale?

Evoluția ține, în primul rând, de preferințele clienților și, 
tocmai de aceea, în tot ceea ce facem noi, punem accent 
pe caracterul românesc al companiei și al produselor 
noastre. Este important pentru consumatori să știe că 
se pot baza pe calitatea produselor oferite și, astfel, să 
aleagă să își facă zilnic cumpărăturile într-un supermar-
ket local, investind în comunitate și susținând dezvolta-
rea pieței locale. Astfel, suntem convinși că se va păstra 
cota de piață a retailerilor independenți sau chiar va 
evolua într-un ritm constant.

Care sunt cele mai importante atuuri pe care le 
aveți în fața comercianților internaționali?
Un atu este, evident, proximitatea, însă mai presus de 
acesta, așa cum menționam și anterior, este faptul că 
suntem o companie 100% românească, una care încear-
că să promoveze și să includă în portofoliul său cât mai  
multe produse locale. Astfel, de-a lungul timpului, am 
stabilit colaborări frumoase cu furnizorii români și în-
cercăm cât mai mult să ne susținem reciproc și să creăm 
un climat proprice producției locale. În ceea ce privește 
strict businessul nostru și organizarea din interiorul 
companiei, un alt avantaj este faptul că suntem dina-
mici și putem acționa rapid la nevoile apărute în piață 
pentru a putea implementa proiectele noi.

Ce planuri aveți pentru acest an în materie de 
expansiune? Targetați piețe noi?
Ne axăm foarte mult pe calitate, nu pe cantitate. Tocmai 
de aceea, nu putem anunța un număr de deschideri de 
magazine noi pentru că totul depinde de evoluția pieței 
și oportunitățile care apar în timp. Vrem ca totul să fie 
făcut astfel încât să satisfacem nevoile consumatorilor 
și noile locații să fie unele de succes. Pentru creștere ne 
bazăm exact pe pilonul de bază al companiei noastre: 
produsele 100% românești pe care le avem în portofoliu, 
care au fost, și sunt în continuare, cele mai căutate de 
clienți. Faptul că suntem un business integrat și avem 
parteneriate strategice cu furnizori din România este un 
plus care ne ajută să ne dezvoltăm în ritmul ideal pen-
tru a face față cerințelor consumatorilor și a veni mereu 
în întâmpinarea lor cu produse și servicii de calitate. ç

Pentru a putea merge mai 
departe a fost indispensabil 
ca toți să înțelegem că trebuie 
să fim uniți și să lucrăm 
împreună pentru menținerea 
industriei la același nivel ca 
până acum, pentru a putea 
prospera pe viitor.



24  |  Iulie 2021

proporție, o realitate dezirabilă pe care consumatorul 
român o percepe și o declară ca atare. Cifrele studiului 
realizat de Ipsos în luna iunie pe un eșantion de 606 
persoane din mediul urban și rural, arată că, alături de 
lactate (brânzeturi, lapte proaspăt și iaurt simplu sau 
cu fructe), pâinea și produsele de panificație, dar și 
deodorantele/roll-on-urile au reprezentat categoriile de 
produse față de care românii declară că și-au menținut 
cel mai mult obiceiurile de consum și cumpărare.
Referindu-se la aceste categorii, în medie, 8 din 10 români 
consideră că nu și-au schimbat cantitatea sau frecvența 
de consum și nici mărcile alese.
Dacă în cazul pâinii și a lactatelor, acest comporta-
ment este foarte plauzibil, întrucât vorbim de cate-
gorii de bază, nu același lucru se poate spune despre 

Vremuri noi, obiceiuri noi? Ce a 
schimbat pandemia în comportamentul 
de consum al românilor

În primele zile de după declararea oficială a pandemiei, totul sau aproape totul se cumpăra 
compulsiv, rafturile se goleau aproape instantaneu chiar și în marile lanțuri de magazine, 
iar pentru anumite categorii precum drojdia, hârtia igienică, alcoolul sanitar sau conser-
vele se dădea o adevărată luptă la raft. Astăzi, la 15 luni de la acel moment, lucrurile și 
consumatorii încep să se reașeze. Dar oare reașezarea s-a făcut într-adevăr într-un „nou 
normal”, așa cum auzim constant de peste un an de zile? Răspunsul este, deopotrivă, afir-
mativ și negativ. De Iulia Petre, Group Service Line Leader Ipsos România.

Vorbim de un nou normal însă, din perspec-
tiva pragmatică a consumului, lucrurile se 
dovedesc mai degrabă inelastice în raport 
cu pandemia, fapt dovedit de constanța obi-
ceiurilor de cumpărare și consum față de o 

mare parte din categoriile de bunuri prezente în magazine. 
Este adevărat că există și categorii unde pandemia a 
adus schimbări în ceea ce privește cantitatea și frec-
vența de consum ori de achiziție sau în ceea ce privește 
mărcile alese. Per ansamblu însă, vorbim de stabilitate. 
În medie, 7 din 10 români și-au menținut obiceiurile de 
cumpărare și consum, cu diferențe însă între categorii – 
unele dovendindu-se mai stabile, iar altele fiind supuse 
unor ușoare dinamici. Nu este clar dacă această stabili-
tate este una în totalitate reală sau este, într-o anumită 
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deodorante și roll-on-uri, această categorie înregis-
trând, conform datelor de vânzări, scăderi în anul 
2020. Contradicția între percepția consumatorilor și ci-
frele de vânzări poate fi însă pusă pe seama reticenței 
de a recunoaște public o renunțare - chiar și parțială 
- la această categorie asociată cu imaginea socială și 
igiena personală.

Ce categorii au crescut și ce categorii au scăzut?

Chiar dacă per ansamblu datele arată că pandemia nu a 
insuflat consumatorului român modificări substanțiale 
în comportament, există totuși câteva categorii care au 
înregistrat anumite dinamici.
Într-un an de pandemie, în care cuvinte precum „igienă” 
sau „mediu steril” au reprezentat laitmotivul zilnic, nu 
este de mirare că soluțiile de curățare pentru suprafețe 
și produsele de curățare pentru corp/păr și cele des-
tinate igienei orale au reprezentat categoriile în care 
românii și-au crescut nu doar cantitățile cumpărate și 
utilizate, dar și frecvența de utilizare. 3 din 10 români au 
manifestat acest comportament față de produsele de 
curățare a suprafețelor, comparativ cu 2 din 10 români 
față de cele destinate curățării corpului.
Și produsele de îngrijire a feței și corpului (creme, loțiuni 
etc) au înregistrat o dinamică pozitivă, 15% dintre uti-
lizatorii acestora declarând că au crescut cantitatea și 
frecvența de utilizare.
La polul opus se află produsele de machiaj și parfu-
murile, unde aproape 3 din 10 români declară că și-au 
redus consumul, fie în termeni de cantitate, fie de frec-
vență. Această tendință este mai puternic menționată  
de bucureșteni.
În ceea ce privește pâinea și produsele de panificație, 
deși, așa cum aminteam anterior, acestea au constituit 
la nivel general una dintre cele mai stabile categorii, 
este de remarcat totuși tendința în rândul anumitor 
consumatori de a reduce cantitatea cumpărată. 15% 
dintre cei chestionați au menționat această reducere, 
mulți dintre ei optând să își facă singuri în casă pâinea 
și produsele derivate din pâine.
Dincolo de aceste dinamici mai clar conturate, există și 
multe categorii polarizate, în care românii s-au împăr-
țit fie în tabăra celor care și-au redus consumul, fie în 
tabăra celor care l-au crescut în perioada pandemiei, 
proporția celor două extreme fiind comparabilă. Acesta 
este cazul alimentelor congelate, semipreparatelor, bău-
turilor răcoritoare, berii și cidrului, dulciurilor, gustărilor 
sărate, dar și produselor din tutun.

Au fost mărcile afectate de pandemie?

În ceea ce privește mărcile, aici putem analiza lucrurile 
din două perspective și anume cea a numărului de mărci 
alese și cea a prețului acestora.
Dacă în cazul primei dimensiuni se poate observa o ten-
dință de reducere a portofoliului de mărci alese pentru 

Dinamica acum vs. înainte de pandemie

Soluții de curățare pentru suprafețe

Soluții de curățare pentru suprafețe

Produse de îngrijire a feței și corpului
Produse de curățare pentru corp/păr 
și igienă orală
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Iaurturi simple și/sau cu fructe, sana, 
chefir, lapte bătut etc.
Alimente congelate

Dulciuri

Brânzeturi

Gustări sărate

Bere și cidru
Lapte proaspăt și UHT/
ultrapasteurizat
Produse din tutun

Deodorant/roll-on

Băuturi răcoritoare
Produse de machiaj/make-up, 
parfumuri
Pâine și produse de panificație

Am început în pandemie să consum/folosesc mărci pe care înainte nu le 
consumam/foloseam;
Am renunțat la anumite mărci pe care le consumam/foloseam înainte de 
pandemie și mi-am concentrat consumul doar la câteva mărci;
Nu știu/este greu de estimat.
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Produse de machiaj, parfumuri
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tendință clară de creștere sau scădere a numărului de 
mărci alese. Aici se înscriu categorii precum produsele 
de curățare pentru corp/păr și igienă orală, cele desti-
nate îngrijirii feței și corpului, produsele semipreparate, 
iaurturile, brânzeturile, alimentele congelate, dar și 
gustările dulci și sărate. Analizând și din cea de-a doua 
perspectivă, cea a prețurilor, lucrurile sunt în general 
stabile, românii menținându-și portofoliul de mărci pen-
tru care optau și înainte de pandemie. Singura excepție 
o reprezintă categoria soluțiilor de curățare a suprafe-
țelor, unde aproape 2 din 10 români s-au îndreptat către 
mărci mai scumpe în timpul pandemiei, foarte posibil 
influențați de ideea unei eficiențe mai mari în procesul 
de curățare din partea unui produs mai scump. 
La polul opus, alimentele congelate înregistrează cel mai 
mare procent de persoane care au început să își îndrepte 
atenția spre mărci mai ieftine decât cele cumpărate înain-
te. Acesta este cazul pentru 1 din 10 utilizatori de categorie. 

Percepție versus realitate vizavi  
de prepararea în casă a alimentelor

Dacă ar fi să judecăm după goana din primele zile de 
pandemie, când drojdia devenise unul dintre produsele 
aproape imposibil de găsit, am fi tentați să credem că 
această perioada a dus la o explozie a numărului celor 
care au renunțat să mai cumpere din comerț pâine, 
produse de panificație, dulciuri sau gustări sărate, în 
favorarea preparării lor acasă. Realitatea este însă 
diferită – peste două treimi dintre cei chestionați și-au 
menținut de fapt obiceiul de a cumpăra din comerț 
aceste produse.
Este totuși de remarcat că 1 din 4 români a ales să își 
prepare mai des în casă dulciurile, în timp ce 2 din 10 au 
procedat astfel cu pâinea, produsele de panificație sau 
cu gustările sărate. 
Dacă ar trebui să tragem linie după această perioadă, 
cu siguranță pandemia a imprimat multe schimbări 
în societate și în mentalul oamenilor. Cu toate aces-
tea, tiparele de consum par a se menține, cel puțin 
până acum, stabile sau doar cu ușoare fluctuații. Cum 
vor evolua însă lucrurile în continuare rămâne încă o 
necunoscută. Cert este însă că legea fizicii care susține 
că orice corp sau, în acest caz, orice individ supus unor 
acțiuni externe are tendința de a se întoarce la starea 
de echilbru inițială, garantează persistența în timp a 
unor tipare și obișnuințe care evoluează mult mai lent 
comparativ cu evenimentele exterioare. Inerția consu-
matorilor este un bun semnal al faptului că aceștia au 
rămas, în bună parte, coerenți cu ei înșiși, cu alegerile 
și preferințele lor, însă că au, în același timp, o mare 
capacitate de adaptare la constrângeri pe termen scurt 
survenite în mediul lor de viață. ç

Studiul a fost realizat în perioada 15-17 iunie pe un eșantion de 
606 bărbați și femei cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani,  

locuitori din mediul urban și rural din România.

o serie de categorii, în cazul celei de-a doua dimensiuni 
– prețul mărcilor – lucrurile par în general stabile. Cu alte 
cuvinte, optimizarea portofoliului de mărci consumate de 
români în timpul pandemiei s-a făcut mai degrabă prin 
reducerea numărului de mărci alese, decât prin înlocui-
rea lor cu alternative mai ieftine sau mai scumpe.
Analizând mai în detaliu perspectiva numărului de mărci 
utilizate sau consumate în perioada pandemiei prin com-
parație cu perioada de dinainte, observăm că, exceptând 
categoria produselor destinate curățării suprafețelor, 
unde 4 din 10 utilizatori s-au îndreptat și către mărci noi, 
tendință mai prezentă în rândul femeilor, restul categori-
ilor fie au înregistrat o diminuare a numărului de opțiuni, 
fie o polarizare a comportamentului între extremele „am 
început să folosesc mărci pe care înainte de pandemie 
nu le foloseam” și respectiv „am renunțat la anumite 
mărci și mi-am concentrat consumul doar pe câteva”.
Laptele, pâinea și produsele de panificație, berea și 
cidrul, băuturile răcoritoare, produsele din tutun, dar 
și produsele de machiaj, parfumurile sau deodorantele 
sunt principalele categorii unde 4 din 10 români declară 
că și-au redus portofoliul de opțiuni.
În ceea ce privește restul categoriilor, comportamentul 
de consum a fost unul mai degrabă polarizat, fără o 
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am cumpărat mai puțin din comerț decât înainte de pandemie;
Le-am cumpărat din comerț la fel de mult ca înainte de pandemie;
Le-am cumpărat din comerț mai mult decât înainte de pandemie 
și le-am făcut/preparat singur/ă în casă într-o măsură mai mică;
Nu știu/Este greu de estimat
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pondere mai mare a creșterilor în luna martie 34% sau 
în săptămâna 9-15 martie 80%), nivelul de aproximativ 
7% de anul acesta este unul foarte bun. 
Revenind la așteptări, majoritatea am fi spus că întoar-
cerea la o viață fără restricții majore va aduce probabil 
și scăderi generale față de vânzările anului anterior – pe 
fondul revenirii la un consum ce nu mai este alimentat 
de stocare. Creșterea de 6,7% pentru primele 5 luni ale 
anului 2021 față de aceeași perioadă din 2020 arată nu 
doar o revenire a consumului, ci și o dezvoltare a aces-
tuia prin creștere într-un context de absorbție mai largă 
a unor opțiuni de produse mai scumpe, mai sănătoase 
ori specialități, plus cumpărături ce vin și din zona de 
afaceri mici, suplimentare consumului casnic. Activitățile 
obișnuite din afara casei și consumul se reiau, buna 
dispoziție a populației crește, cumpărăturile de impuls 
sau „la pachet” reapar, bonificațiile unei vieți ce trebuie 
trăită cât mai bine și sănătos se înmulțesc, iar micile 
afaceri se aprovizionează din mai multe canale (nu doar 

Pandemia a rostogolit coșul de 
cumpărături spre viitor

După mai mult de un an de pandemie mulți dintre noi suntem mai înțelepți cu o intros-
pecție, mai lenți cu cel puțin 500 de grame (de care nu mai scăpăm!), mai rapizi cu câteva 
minute (cel puțin!), mai dornici de a trăi și explora viața cu mai mult nesaț și libertate. 
După un an de restricții și introspecții, am sentimentul general că ne-am repoziționat viața 
și alegerile alimentare cu mai multă claritate, dar și că încrederea că (ne) facem bine se 
transformă în ingredientul central al normalității. 

Privind retrospectiv la vânzările din magazi-
nele de tip mini/supermarket ori hypermar-
keturi, nu credeam pe timp de pandemie 
să avem, la sfârșit de an, un coș de cumpă-
rături în medie (sau per total) pe plus față 

de anii anteriori. Datele de vânzări monitorizate pentru 
aproximativ 90% dintre magazinele comerțului modern 
din România pentru câteva sute de categorii și mii de 
tipuri de produse ne-au arătat că realitatea coșului de 
cumpărături a fost în 2020 vs 2019 una pozitivă, superi-
oară evoluției din 2019 cu aproximativ 2pp, indicând o 
creștere de două cifre: +15%. 
Situația arată bine și în 2021 vs 2020 pentru primele 22 
de săptămâni ale anului, aducând o creștere moderată 
de +6,7% în ianuarie-mai față de aceeași perioadă a anu-
lui anterior. Dacă punem această performanță în context 
și ne amintim că cele mai mari creșteri ale vânzărilor 
de anul trecut au fost concentrate la începutul anului 
(17,6% pentru perioada ianuarie – mai 2020 vs 2019, cu o 
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(nu doar one-portion/one-size, ci și multiplu de porții 
individuale).
n Achiziția produselor mai scumpe, ce oferă o calitate 
mai bună și, implicit, sunt mai sănătoase; produsele 
premium au crescut în pondere valorică cu 1-2pp – în 
special pentru băuturi alcoolice, băuturi necarbonatate, 
dulciuri și produse pentru îngrijirea personală. În cazul 
snacksurilor sărate creșterea produselor premium este 
și mai accentuată, realizând un salt de la o pondere de 
41,3% la 50,7% (+9,4pp).
– Produsele premium reprezintă 41,6% ca pondere în 
totalul valoric al vânzărilor din ultimele 12 luni (mai 2020 
– aprilie 2021), sunt în ușoară creștere, în detrimentul 
produselor cu prețuri „de mijloc”, ce își reduc cota până 
la o pondere sub o treime (32,7%) din totalul valoric; 
produsele ieftine sunt reprezentate în medie de unul din 
patru produse (25,6%)

Ce a consolidat pandemia în coșul  
de cumpărături?

n Consumul de produse bio/eco și orientarea către ace-
le branduri ce dovedesc responsabilitate socială și grijă 
față de planetă - dinamica produselor bio s-a accentuat 
în ultimul an, în special pentru fructe și legume bio, 
pentru care creșterea este mult superioară celor non-
bio: 21% vs 1,3% pentru ultimele 12 luni.
– Ponderea produselor bio se menține la 1,3% din totalul 
alimentelor din coșul de cumpărături, dar accelerează 
mai mult (13%) decât dinamica produsele nonBIO (11%). 
În comerțul modern, segmentul BIO a fost diversificat 
cu peste 100 de SKU-uri. În topul alimentelor bio se află 
laptele, ouăle, acestea având cea mai mare contribu-
ție la creșterea segmentului (~30%). Preferința pentru 

de la distribuitori ori din magazinele cash&carry). 
În concluzie, 2021 prezintă toate șansele să fie un an 
care să mențină creșterea din anii trecuți (10-15%), ba 
chiar să și aducă un plus peste ce am înregistrat ca 
avans al vânzărilor în primul an de pandemie. 

Ce a schimbat pandemia în obiceiurile noastre?

n Raportarea la nevoile de bază (fiziologice, de securi-
tate, de apartenență): acestea au căpătat o importanță 
mai mare, sunt parcă mai bine conștientizate univer-
sal, sunt „mai” ancorate în prezentul pe care vrem să îl 
trăim bine, fără lipsuri majore, în special acum, după ce 
greul sau instabilitatea generate de vârful pandemiei 
au trecut. Posibil să mai apară valuri de îmbolnăvire și 
restricții, dar timpul petrecut mai mult cu noi înșine, 
introspectiv, atâtea luni, produce o abordare a trăirii 
zilnice mai mult orientată spre hic et nunc (aici și acum), 
decât spre economisire efectivă.
n Grija pentru economisire care este declarativ mai 
mare față de anii anteriori, se transferă într-o reducere 
a vizitelor de cumpărare, de stocare, dar nu aduce un 
impact major în valoarea totală a coșului. 
n Raportarea la cantitate: o cantitate mai mare achizi-
ționată pentru un produs preferat ori de încredere nu 
face rău nimănui; în plus, este mult mai rentabilă și ne 
mai scade din grija reumplerii sau a planificării urmă-
toarei achiziții.
n Raportarea la snacking: o gustare sau un răsfăț se 
poate consuma oriunde, oricât de des, în orice moment 
de răgaz ori de relaxare, nu doar în afara casei, ci  
mai ales acasă. 
– Producătorii și retailerii au re/inovat ambalajele 
pentru a sprijini consumarea gustărilor în orice condiții 
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de produse sunt băuturile necarbonatate, laptele, iaurtul 
și brânza preambalată, urmate de sirop, sucuri naturale, 
compot, biscuiți, cereale și musli, pâine preambala-
tă. Toate aceste segmente din categoriile menționate 
realizează aproape 80% din vânzările de produse light 
(înregistrate în 69 de categorii de produse).
- Produsele vegane/vegetale cresc constant de câțiva 
ani, dar în 2020 au atins creșteri de peste 30% valoric, 
devenind o opțiune a consumatorilor nu doar în peri-
oadele de post (Paște, Crăciun), ci și în restul anului. 
Concret, categorii precum laptele vegetal și pate-ul 
vegetal au crescut cu 7pp, respectiv 9pp în pondere 
valorică a vânzărilor realizate în perioadele non-post 
din timpul anului, ajungând la ponderi de 66%, respectiv 
54% din totalul vânzărilor anuale în afara postului.

Ce categorii de produse sunt în scădere? 

Una din 5 categorii de produse alimentare și 
nealimentare înregistrează scăderi în perioada mai 
2020 – aprilie 2021, în bună parte produse de băcănie – 
cereale și conserve (se confirmă și aici orientarea către 
produse proaspete, cu termen de garanție mai mic) și 
produse de înfrumusețare și șervețele.

Ce categorii de produse sunt în creștere?

La distanță de un an de la începutul pandemiei, își men-
țin creșterea 4 din 5 categorii alimentare și nealimen-
tare, dintre care băuturile alcoolice ocupă 4 poziții din 
top 10, iar produsele destinate igienei personale ocupă 
6 poziții din top 10 categorii nealimentare aflate pe 
creștere. Produsele alimentare înregistrează mai multe 
categorii ce cresc cu procente de peste 20% (21 din 131 
monitorizate), între acestea fiind în principal alimente 
semi- sau gata preparate, congelate sau supe instant, 
smântână pentru gătit și băuturi alcoolice.

În concluzie - avem motive să credem în reluarea făga-
șului normal al cumpărăturilor, în achiziția de produse 
de calitate, alese cu grijă pentru un consum responsabil, 
dar și pentru răsfăț, în extinderea opțiunilor pentru 
produse sănătoase și implicit în creșterea valorică a co-
șului de cumpărături. Și chiar dacă sentimentul general 
declarat este acela de grijă ori de economisire (alegere 
atentă, nu neapărat ieftină) a produselor din coșul de 
cumpărături, retailul rămâne pe creștere ce vine din 
mai multe surse: din continua dezvoltare a rețelelor de 
magazine, din upgrade-ul opțiunilor consumatorilor, 
din momente de consum stimulate ori susținute prin 
inovație de către producători și retaileri, din infuzie de 
consumatori B2B noi sau din atragerea/substituirea în 
retail a unor ocazii de consum din afara acestui canal 
(HoReCa, evenimente, consum casnic, diversitate și pro-
duse locale vs piețe agroalimentare). ç

Articol scris de Bogdana Gheorghe, Managing Director  
RetailZoom România

produsele bio continuă cu carne crudă, mezeluri, brânză 
ambalată, cereale pentru mic dejun.
n Ponderea promoțiilor – ce a crescut mai mult ca în 
anul anterior analizei (iunie 2020-mai 2021), ajungând la 
o cotă de 22,8% din totalul vânzărilor în valoare, cu 1,5pp 
mai mult față de anul anterior. Pe un fond al instabilită-
ții financiare pentru o bună parte din populație, efortul 
producătorilor și al retailerilor de a menține vânzările 
și de a sprijini accesul oamenilor la produse de calitate 
și la diversitate s-a transferat și într-o intensificare a 
frecvenței promoțiilor și a discounturilor de preț
n Creșterea ponderii ambalajelor non-plastic și preocu-
parea pentru mediu – nu doar din grija producătorilor și 
a retailerilor, dar și din atenția pentru opțiuni respon-
sabile, venită din partea cumpărătorilor. Ambalajele de 
tip sticlă, carton și aluminiul continuă să crească ușor în 
pondere valorică, aducând aproape 1pp în dinamica din 
ultimele 12 luni față de perioada anterioară. Ambalajele 
de plastic continuă și ele să scadă cu aproximativ 1pp 
raportate la aceeași perioadă, valoare destul de mare 
dacă ne gândim la ponderea încă uriașă pe care aceste 
ambalaje o au în categorii mari din coșul de cumpărături 
(apă îmbuteliată, bere, sucuri, lapte)
n Menținerea și dezvoltarea obiceiurilor de consum de 
produse sănătoase (light, diet, bio, naturale, proaspete 
sau fără conservanți ori vegane) ce sunt de obicei mai 
scumpe sau ce au un termen de valabilitate mai mic, 
sunt ambalate în cantități mai mici și, implicit, generea-
ză valori mai mari ale cumpărăturilor
- Produsele sănătoase (diet ori light sau cu mai puțină 
sare, fără lactoză ori fără gluten) reprezintă 3,4% în 
valoare din totalul vânzărilor categoriilor în care sunt 
listate, pondere ce a crescut în ultimul an cu 0,2pp. Ele 
înregistrează o dinamică de două ori mai mare față de 
produsele obișnuite, crescând cu 16% în ultimele 12 luni 
față de anul anterior vs 8,4% dinamica de creștere a 
produselor regular.
Mai mult de jumătate dintre categoriile alimentare mo-
nitorizate de RetailZoom includ și alternative de produse 
sănătoase (53%), iar cel mai bine reprezentate categorii 
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Lidl ajunge în vârful clasamentului

Lidl este noul lider de piață din România. Cu cinci ani în 
urmă, pentru majoritatea colegilor din industrie era greu 
de imaginat un discounter în fruntea acestui clasament. 
Diferențierea în grupul de clienți țintă și misiunea de 
cumpărături între formatele cu gamă limitată, cu prețuri 
reduse, pe de o parte, și operatorii cu valoare adăugată 
completă, pe de altă parte, erau încă evidente. Dar gra-
nițele din ofertele de cumpărături sunt din ce în ce mai 
neclare. Discounterii „mușcă” din zonele ancoră ale tutu-
ror celorlalți concurenți din segment și îi atrag pe clienți 
de partea lor. Lidl, Aldi & Co. evoluează către segmentul 
supermarketurilor: gama extinsă - inclusiv extinderea 
ofertelor de mărci naționale - asigurând în același timp 
gamele speciale, de nișă, către clienții potenți financiar.

Un lider regional de piață
România nu este prima țară din Europa Centrală și de Est 
(CEE) unde Lidl a reușit să avanseze rapid la rangul supe-
rior. Încă din 2019, într-o configurație de piață similară, 
discounterul Schwarz a reușit să treacă peste compania 
soră și lider al pieței, Kaufland. Potrivit datelor prelimina-
re, Lidl a ajuns, după toate probabilitățile, pe prima po-
ziție și în țara vecină Ungaria. Pe baza datelor oferite de 
autoritățile financiare, m-aș aștepta la aceeași evoluție în 
Bulgaria și Slovacia nu mai târziu de anul viitor, urmând 
ca situația să se repete și în Croația în următorii trei ani.

Concurență dură în Germania
Dezvoltarea nu este surprinzătoare. Pe piața „natală” 
a Lidl, discounterii se luptă intens cu giganții Edeka și 
Rewe. Ambele canale și-au putut crește cota pe piața 
internă de la an la an - și mai ales în timpul pandemiei 
de COVID-19. O sortimentație superioară pe zonele de 
fresh și oferirea asistenței în aceste zone, produse bio, 
organice sau free-from, precum și o bună cooperare cu 
producătorii locali printr-o corectă organizare a lanțului 
de aprovizionare sunt oferte unice de vânzare, care dau 
roade acolo unde alți discounteri, încercând să imite, au 
eșuat. Deși Lidl este unul dintre discounterii cu cele mai 
consistente creșteri, concurența este dură. Între primii 
zece retaileri din 2020, primii doi sunt Edeka și Rewe, iar 
alți cinci discounteri s-au regăsit pe aceeași listă. De 
pe piața din Germania, Lidl a aflat ce funcționează bine 
împotriva supermarketurilor și a celorlalți discounteri.

O vulpe în coteț
Care este însă secretul succesului Lidl în Europa 
Centrală și de Est? Privind structura pieței, Lidl ar putea 
fi denumit „vulpea din coteț”. În majoritatea piețelor nu 
există un discounter notabil. În 2019, Lidl a obținut un 

Sebastian Rennack,  
Business Development Advisor
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ca membru al echipelor de vânzări 
internaționale. Sebastian este fondatorul 
ALETOS Advisory, oferind proiecte de 
retail intelligence care combină date 
analitice cu o perspectivă strategică și 
experiență practică la nivel de magazin.
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de gondolă în multe țări din Europa Centrală și de Est. 
Acestea sunt completate de „săptămâni regionale” și o 
sortimentație cu o importantă doză de nostalgie față de 
anii '90. Pentru a ajuta la identificare și a crea o conexi-
une emoțională, Lidl pune imaginile unor vedete națio-
nale sau a unor influenceri pe mărcile sale. Aceste game 
sunt afișate în mod vizibil - ca de exemplu marca locală 
Rodna Stryaha în țara vecină Bulgaria -, dar reprezintă 
mai puțin de 2% din sortiment. În departamentul de 
fructe și legume din Polonia, semnele „Buy Polish” înfru-
musețează departamentul, în timp ce furnizorii regionali 
pozează împreună cu produsele lor pe panourile masive 
din acea zonă a magazinului. Chiar dacă te afli în spatele 
retailerilor naționali ca procentaj al gamelor locale, vor-
bește despre ele. Lidl cunoaște acest principiu. În ma-
joritatea piețelor, discounterul este cel mai mare agent 
de publicitate în mass-media tradițională și conduce, de 
asemenea, în comunicațiile de social media.

Eroii locali câștigă
Ancorarea locală este o strategie importantă pentru 
creșterea pe piețele emergente din Europa Centrală și 
de Est. Servirea clienților cu putere de cumpărare mai 
mare este o direcție pe care au descoperit-o și alți retai-
leri. Mulți dintre ei sunt „eroi locali” ce operează într-o 
singură țară. Printre cei zece retaileri alimentari locali 
cu cea mai rapidă creștere din CEE din 2016 până în 2019, 
cele mai importante progrese pot fi observate la lan-
țurile Dino din Polonia și Profi din România. Conceptele 
de vânzare ale ambelor sunt caracterizate de gamele 
provenite aproape exclusiv de la furnizori naționali mici 
și mijlocii, zone deservite și spații de vânzare mai mici, 
care sunt, de asemenea, potrivite și pentru zonele rura-
le. De asemenea, eroul local polonez și liderul de piață 
Biedronka își pot extinde anual veniturile like-for-like 
în mod semnificativ, deși cu un număr de magazine mai 
mare de 3.100, se poate ajunge la un punct de saturație. 
Un alt exemplu este discounterul german Penny, care 
cu noul său concept CEE s-a îndreptat deja în această 
direcție de câțiva ani, inclusiv în România. Deși din punc-
tul de vedere al veniturilor, care sunt de câteva ori mai 
mici decât ale celor două companii ale grupului Schwarz, 
Kaufland și Lidl, introducerea ghișeelor deservite ope-
rate în majoritate de parteneri regionali și concentrarea 
asupra mărcilor românești la un preț scăzut au dus la o 
evoluție a încasărilor similară cu cea a Lidl.

Se așteaptă o reașezare a pieței
În timp ce Kaufland și Lidl dau o luptă „în familie” la vârf, 
este structura pieței din România stabilită pentru următo-
rii ani? Departe de asta. Ocupantul locului trei, Profi, care 
deși ca format nu este concurent direct al niciuneia dintre 
operațiunile Grupului Schwarz, este, foarte probabil, deja 
în căutarea unui nou cumpărător. Cu Biedronka în cărți 
pentru intrarea la un moment dat pe piața din România, 
expansiunea actuală a liderilor de piață ar putea fi privită, 
cel puțin parțial, ca o măsură preventivă. ç

venit net de 14,6 miliarde de euro în regiune, atingând 
un profit (înainte de impozitare) de 1 miliard de euro, 
care corespunde unei marje EBT de 6,9%. Următorul cel 
mai mare operator de reduceri a fost retailerul polo-
nez Biedronka, cu un venit net de 13 miliarde de euro, 
un profit de 0,8 miliarde de euro și o marjă de 5,9%. 
Urmează la mare distanță Penny Market, cu venituri de 
3,2 miliarde de euro și o marjă de 1,9%.

Supermarketul-Discount
În plus, în Europa Centrală și de Est nu există mari con-
curenți regionali pe segmentul supermarketuri, așa cum 
există în Germania. Grupul Rewe Billa, retailerul lituani-
an Maxima, Spar Austria și Spar Africa de Sud, precum și 
diferiți operatori ai Ahold Delhaize operează, în medie, 
cu venituri mai mici de 1,5 miliarde de euro în fiecare 
țară. Asta înseamnă că Lidl se extinde pe o nișă de piață 
în mare parte liberă și se poziționează ca supermarket. 
În general, discounterul își extinde gamele cu 5-10% în 
fiecare an. Listarea unor mărci internaționale și naționa-
le bine cunoscute nu numai că îi atrage pe clienții care 
anterior își făceau cumpărăturile la formate mai mari, 
dar și accesează segmente de clienți mai bogate decât 
grupul țintă inițial al discounterilor.
O imagine foarte clară este dată de strategia de intrare 
pe cele mai recente două piețe, Lituania și Serbia. Dacă 
în prima Lidl s-a poziționat cu sloganul „calitate pen-
tru toată lumea” și a cuantificat sortimentul total la 
3.100 SKU-uri, în Serbia compania s-a poziționat ca un 
hard-discounter cu o gamă de doar 1.600 de SKU-uri.

Angajament de calitate „Made in Germany”
Pe lângă deciziile legate de sortimentație, Lidl dezvoltă 
și pune accent pe raportul calitate-preț al gamei sale 
sub marcă privată. În majoritatea țărilor, mărcile proprii 
ale discounterului reprezintă 65-70% din totalul SKU-
urilor. Pentru a convinge clienții de calitatea înaltă a 
produselor necunoscute, Lidl folosește abordări diferite. 
Pe de o parte, halo-ul de calitate „Made in Germany” 
precede de obicei sosirea retailerului pe orice piață 
emergentă. Într-adevăr, asocierea pozitivă cu siguran-
ța calității nemțești ajută produsele proprii ale Lidl să 
câștige interesul clienților și creează, de asemenea, 
încredere în marca retailerului. Ca elemente suplimenta-
re, Lidl folosește sigilii internaționale de calitate precum 
UTZ, Fairtrade, EU Organic, precum și cercetări de cali-
tate comandate și rezultate independente ale testelor 
pentru a spori încrederea în etichetele sale.

Deghizat în discounter local
Având în vedere că aprovizionarea locală devine din ce 
în ce mai importantă pentru clienți și autoritățile de 
reglementare, protejând din ce în ce mai mult furnizorii 
interni de mici dimensiuni, Lidl a dezvoltat o comunica-
re de marketing inteligentă atunci când vine vorba de 
parteneriate. Etichetele locale pline de simboluri fol-
clorice și ambalajele tradiționale împodobesc capetele 
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Piața de retail, din nou  
la linia de start

Știm cu toții că perioada de izolare adusă 
de situația pandemică ne-a obligat să ne 
resetăm stilul de viață, percepțiile, dar și 
obiceiurile de cumpărare și de consum. 
Dacă într-o primă fază clienții au optat 

pentru magazinele mari unde știau că vor găsi 
cantități suficiente, dar și că se poate respecta dis-
tanțarea socială, în perioada care a urmat, proximi-
tatea, conveniența și opțiunea de a comanda online 
au fost elementele favorizante pentru comercianți. 
Însă la capitolul scimbări remarcate mai avem și 
alte aspecte demne de menționat. 

Atractivitatea online-ului. Cum era de așteptat, 
platformele online au fost luate cu asalt. În acest 
context, ceea ce era până atunci o extensie de bu-
siness cu market share nesemnificativ, a devenit un 
punct cheie în strategie, dar și un colac de salvare 
pentru cifre. Dar pentru a genera rezultate bune, 
retailerii au fost nevoiți să aloce resurse suplimen-
tare peste noapte și să găsească soluții tehnice și 
logistice cât mai flexibile și eficiente.

Regândirea strategiei promo. Promoțiile de preț nu 
mai reprezintă de câțiva ani un diferențiator pentru 
jucătorii din retail, ci mai degrabă un daily business. 
Provocarea dată de situația pandemică a fost de 
păstrare a clienților loiali pentru un anumit format 
sau magazin și, din păcate, nu pentru toți jucăto-
rii evoluția a fost favorabilă. Lipsa de adaptare la 
noile condiții, inclusiv în comunicare și strategii 
de marketing, a dus la pierderea unui segment de 
clienți, în special către formatul de proximitate soft 
discount, care în această perioadă s-a poziționat 
excelent între varietate, proximitate, service level, 
calitate și prospețime, avantaje oferite în trecut de 
alte formate din retail.

Un nou unghi de abordare în zona de comunicare. 
În această perioadă comunicarea a fost axată pe 
măsurile sporite de siguranță alimentară, siguranță a 
cumpărăturilor și introducerea mijloacelor de igieniza-
re. Din această perspectivă, clienții au fost mai atenți 
la execuție și, dacă mesajele comunicate nu reflectau 
realitatea din magazin, a fost un punct suficient de 

2020 a fost anul care a scos întreaga industrie de retail și FMCG 
din zona de confort și care fără doar și poate a reașezat piața. După 
o luptă de supraviețuire și adaptare, diferențierea este calea spre 
succes, chiar dacă știm cu toții că vorbim despre un obiectiv tot mai 
greu de gândit, dar și de implementat. 

Market overview
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important pentru a schimba magazinul. În plus, pan-
demia ne-a făcut să realizăm că trebuie să dăm aten-
ție sporită prezervării naturii și mediului înconjurător. 
Așa că nu e deloc surprinzător că în rândul retaileri-
lor am observat intensitate sporită în activitățile de 
sustenabilitate și responsabilitate socială.

Câștigătorii perioadei pandemice

Chiar dacă vânzările au explodat într-o primă fază cam 
pentru toți jucătorii din retail, în cazul comerțului mo-
dern, proximitatea a fost elementul decisiv în alegerea 
magazinului. Cu toate acestea, în multe zone găsim o 
aglomerare de retaileri. Pe ce criterii au decis consu-
matorii și care sunt formatele care au avut de câștigat 
de pe urma schimbărilor obiceiurilor de cumpărare? 
Plecând de la provocările menționate mai sus, 
păstrarea un service level bun al rafturilor, a unei 
sortimentații cât mai completă, structurată în spe-
cial pe nevoile de bază prin flexibilitate în listarea 
de produse alternative, precum și încheierea de 
parteneriate rapide pe distribuția de produse locale 
sunt tactici de succes pentru unii comercianți în 
magazinele brick and mortar. Apoi experiența din 
online, navigarea cu usurință a platformelor și ser-
viciile oferite au punctat foarte bine pentru anumiți 
retaileri care au făcut față cu brio acestor provocări.
O altă strategie prin care retailerii și-au câști-
gat loializarea a fost cea legată de categoriile de 
produse proaspete care chiar au făcut diferența în 
această perioadă prin două obiective importante: 
standardul de calitate ridicat la prețuri accesibile și 
disponibilitatea produselor la raft atât ca varietate 
a produselor, cât și cantitativ (fără lipsă stoc). 
Așă că nu este deloc surprinzător că datele de piață 
îi indică drept câștigători pe jucătorii din formatele 
tip soft discount, Lidl fiind de departe nr. 1. De altfel, 
acesta este segmentul în care cred că s-a produs 
și cel mai mare shift de loializare consumator. 
Clasamentul este completat de lanțurile de super-
market, minimarket prentru că au acoperit nevoia 
de cumpărături de proximitate. Și chiar dacă nu face 
parte dintre canalele menționate deja, Kaufland cred 
că este un jucător complet, cu o strategie eficientă 
pe cei 7P și care a știut să reacționeze cel mai rapid 
în această perioadă. Un suflu nou a fost și pentru 
comerțul tradițional, pe fondul mutării ocaziilor de 
consum acasă. Și dincolo de evoluțiile financiare, 
această schimbare a dus și la dezvoltarea alternati-
vă a canalului de retail independent prin parteneria-
te tip franciză precum LaDoiPași sau Agent Profi.

Perspectiva consumatorilor

Dacă privim și din perspectiva clienților, s-a produs 
o schimbare la nivel de misiune de cumpărare și 
de timp petrecut la cumpărături. Dacă înainte era 

o metodă de relaxare și chiar socializare, cumpă-
rătorul a ajuns să achiziționeze strictul necesar 
și să evite zonele aglomerate, cozile de la casă și 
interacțiunile. Navigarea printre rafturi nu mai este 
la îndemâna tuturor, ceea ce a pus presiune pe co-
mercianți, dar și pe branduri pentru a fi extrem de 
eficiente în felul în care regândesc spațiile, traficul 
din magazin și tehnicile de loializare.
Toată conjunctura pandemică în care mulți au 
rămas fără locuri de muncă sau fără businessuri a 
dus la o conștientizare a consumului și respectiv a 
structurii coșului de cumpărături. Pe de altă parte, 
nevoile clienților și noi, ca societate, am evoluat. 
Am trecut de era în care pentru prețuri foarte mici 
se făceau compromisuri mari pe calitate. Inclusiv 
mărcile private au evoluat din punctul de vedere al 
raportului calitate preț. Și aici sunt foarte interesant 
de observat evoluțiile pe mărci private premium sau 
de nișă care sunt la un preț accesibil.
Tot din perspectiva clienților, susținerea produselor 
locale, în special pe categoria de legume-fructe, a 
produs un nou shift de formate. Cei cu sortimentație 
redusă sau cu lipsă de calitate au pierdut chiar dacă 
aveau avantajul proximității. În plus, o categorie de 
produse care este în trend și care are de câștigat pe 
termen lung după această perioadă, o reprezintă pro-
dusele preparate „ready to eat” sau „ready to cook”. 

Câștigătorii viitorului

Pe strategii de diferențiere, care sunt din ce în ce mai 
greu de gândit, dar mai ales de implementat, câștigă-
torii vor fi cei care vor oferi calitate superioară pe ca-
tegoriile de produse fresh și ultrafresh, cu disponibi-
litate permanentă la raft și cu prețuri accesibile. Ceea 
ce nu este simplu deloc. Sourcingul de legume-fructe 
și carne proaspătă de calitate este dificil, iar menți-
nerea unor stocuri suficiente la raft și în același timp 
aspectoase și fresh depinde mult și de angajați. 
Cu inițiative din ce în ce mai frumoase, micii comer-
cianți continuă să dezvolte și formate de proximitate 
de diferențiere, precum băcănii, măcelării, brutării 
s.a. Produse de nișă, artizanale, locale, rețete unice 
și regionale, produse bio și funcționale, acestea sunt 
apanajele magazinelor specializate. Mă bucură foar-
te tare acest trend și sper să beneficiem în continu-
are de astfel de magazine. Nu trebuie însă să uităm 
de mixul dintre online și offline. Pandemia nu a fă-
cut altceva decât să accelereze un proces inevitabil 
de digitailizare, dar cred că pe plan local achizițiile 
offline vor rămâne preponderente, cel puțin până la 
schimbarea de generație. Iar experiența de shop-
ping, comunicarea și legătura pe care o pot forma cu 
clienții vor fi factori decisivi în loializare. ç

Articol scris de Cătălina Aldea, Consultant & Managing 
Partner at Aldea Consulting Vision - Retail Management
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ActualitateInterviul lunii

2021, un an de consolidare pentru 
L’Oréal România

Sunt mai bine de trei ani de când Vanya Panayotova a preluat conducerea 
L’Oréal în România și de când și-a propus să crească businessul gigan-
tului francez de beauty, dar și să accelereze transformarea digitală. Miza 
pe digital a dat roade, tocmai de aceea planurile L’Oréal România pentru 
acest an includ extinderea în mediul online. Rezultatul așteptat? O creș-
tere de două cifre, peste evoluția pieței. De Andra Imbrea.



    revistaprogresiv.ro |  37

Cum a fost 2020 pentru businessul L’Oréal 
România față de 2019?
În ciuda provocărilor, 2020 a fost un an de creștere 
pentru noi. Am încheiat anul pe un trend ascendent, 
puțin sub estimările inițiale, dar peste creșterea pieței, 
așa cum plănuisem. Adaptarea și reziliența au fost 
cuvintele cheie ale anului trecut, de la modul în care 
lucrăm până la cel de business. 
În 2020 am bifat o creștere puternică de o cifră și am 
câștigat cotă de piață în toate diviziile cu care acti-
văm pe piața românească, o evoluție de care suntem 
mândri, dat fiind contextul pandemiei. La nivel general, 
piața de beauty a avut o evoluție liniară anul trecut, cu 
scăderi pe anumite categorii și creșteri pe altele, dar 
deja vedem semne pozitive din partea consumatorilor.

După primele luni ale acestui an, cum  
se preconizează a fi 2021 pentru  
L’Oréal România?
Anul acesta a început sub restricțiile impuse de con-
textul sanitar, cu limitări ale orarelor de funcționare 
pentru principalul nostru canal de distribuție, retailul, 
dar, în schimb, cu saloanele partenerilor noștri deschise. 
Provocările rămân aceleași ca în 2020 - adaptarea acti-
vității astfel încât să răspundem nevoilor consumatori-
lor - dar vedem și semne pozitive. Suntem în target cu 
estimările pentru T1 și T2, iar obiectivul nostru pentru 
acest an este de a depăși creșterea pieței, așa că ne-am 
setat un avans de două cifre pentru 2021. Vedem un 
interes tot mai mare pentru segmentul de skincare, care 
era deja în creștere în România, precum și o revenire a 
parfumurilor, o categorie care a suferit din cauza lipsei 
interacțiunilor sociale și a oportunităților de networking, 
alături de categoria de make-up. De asemenea, ne aș-
teptăm ca piața de produse de make-up să-și recâștige 
cota, pe măsură ce restricțiile sunt ridicate. De exemplu, 
în perioada aprilie - mai 2021 față de perioada similară a 
anului trecut am avut o creștere puternică de două cifre. 
Și dacă comparația cu 2020 nu este tocmai relevantă, 
atunci putem spune că vânzările din perioada aprilie - 
mai 2021 sunt la niveluri asemănătoare celor din 2019.

Putem spune despre 2021 că este un an  
de recuperare? 
2021 este anul noului normal. În 2020 am văzut nu 
doar rezistență, dar și agilitate, putere de adaptare și 
transformare rapidă, iar în 2021 putem vorbi despre 
a consolida cele învățate anul trecut. Au fost multe 
schimbări în comportamentul de consum, obiceiuri 
care vor influența în continuare deciziile de cumpăra-
re. Vedem 2021 ca fiind un an de consolidare, în care 
se vor cerne anumite comportamente ale consuma-
torilor: fie vor rămâne cele declarate ca fiind noul 
normal în pandemie, fie ne vom întoarce la cele ante-
rioare crizei de COVID-19. La L’Oréal România țintim o 
evoluție pozitivă, o creștere double digit, peste media 
pieței, care este de fapt ultimul nostru criteriu de 

succes și avem aceste estimări pentru toate cele patru 
divizii ale noastre.

Ce divizii și categorii au raportat cele mai mari 
creșteri în 2020 și cum explicați evoluția?
Anul trecut am câștigat cotă de piață în toate cele 
patru divizii pe care activăm (n.r - mass market, der-
matocosmetice, produse profesionale și divizia de lux), 
chiar dacă unele categorii au suferit mai mult din cauza 
contextului sanitar sau au avut un boom datorat creș-
terii comerțului online. Categoria de skincare a crescut 
cu două cifre anul trecut, fiind segmentul cu cea mai 
mare creștere la nivelul întregului portofoliu, un avans 
puternic înregistrându-se atât pe divizia de cosmetice 
active, cât și pe dermatocosmetice, trend influențat de 
nevoia consumatorilor de a se îngriji într-un context atât 
de impredictibil.
Categoria de îngrijire a părului și vopsea a crescut în 
special pe segmentul mass market în prima parte a 
pandemiei, când saloanele au fost închise, dar produse-
le profesionale de păr au recuperat puternic în a doua 
parte a anului și au încheiat 2020 cu o creștere la nivel 
de categorie. În ciuda faptului că magazinele fizice au 
fost închise sau au operat cu limitări de program, ca-
tegoria de parfumuri a avut o evoluție pozitivă, în timp 
ce make-up a fost segmentul cel mai afectat din cauza 
lipsei interacțiunii sociale.

Cum ați venit în întâmpinarea nevoilor 
consumatorilor de a testa și de a vedea 
produsele într-o asemenea perioadă? 
Aceasta a fost și este în continuare una dintre cele 
mai mari provocări – de a permite consumatorilor să 
testeze produsele noastre în siguranță. Și aici, la fel ca 
în alte aspecte ale businessului nostru, ne-am orientat 
către tehnologie și toate investițiile făcute în ultimii 
ani. Am folosit realitatea virtuală și am instalat oglinzi 
try-on virtuale în magazine sau pe website-uri, am folo-
sit AI pentru a oferi recomandări personalizate. Suntem 
norocoși să avem alternative, deoarece să creștem nu-
mărul de mostre nu este o soluție sustenabilă pentru 
mediul înconjurător.

Cum poate o companie beauty să ajungă cât mai 
repede la consumator și cum ați procedat în 
cadrul L’Oréal România?
Prin intermediul tehnologiei și cu ajutorul profesioniș-
tilor. Ceea ce am făcut noi în martie 2020 a fost să adu-
cem toată experiența și consilierea personalizată din 
magazinele fizice în online și să ne folosim cei mai buni 
specialiști pentru a ajunge la consumatori, în mediul lor 
și pentru a le oferi sfaturi legate de rutina de înfrumu-
sețare de care aveau nevoie.

Pentru 2021, mizați pe o anumită divizie sau 
categorie de produse?
Avem un portofoliu de produse atât de variat și putem 

Interviul lunii
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să întâmpinăm nevoile consumatorilor fără a fi nevoie 
să sacrificăm o anumită zonă de business în detrimen-
tul alteia. Îmi place să spun că nu mizăm pe o anumită 
categorie sau divizie, ci pariem pe consumatori, pe 
faptul că le putem oferi produsele necesare nevoilor 
lor, într-o manieră accesibilă. Asta înseamnă că țintim 
să depășim piața și să câștigăm consumatori în toate 
categoriile, indiferent de canalul de distribuție sau de 
divizie. Cea mai mare divizie a L’Oréal România este di-
vizia mass market, cum este și la nivel global, și acest 
lucru nu s-a schimbat în pandemie - avem aici cel mai 
mare portofoliu de produse și cea mai largă audiență.

Ce ne puteți spune despre performanțele 
canalelor de vânzare în pandemie?
La nivelul canalelor de distribuție, retailul deține 
cea mai mare pondere. Pe lângă parteneri, deținem 
și magazine fizice proprii - în 2019 am deschis două 
magazine monobrand - Yves Saint Laurent în Băneasa 
Shopping City și Kiehl's în Brașov - și vom continua să 
ne concentrăm atât pe comerțul propriu, cât și pe par-
tenerii distribuitori. Credem că evoluția ar trebui să 
vină din canalele de unde consumatorii cumpără, fie 
că este vorba de retailul brick-and-mortar sau online.
În ceea ce privește canalul de e-commerce, acesta 
a avut un boom în 2020, la nivelul tuturor diviziilor 
de produse și a avut cea mai mare rată de creștere. 
Pentru noi, comerțul online era deja de interes, cu 
rate în creștere de la an la an, dar în 2020 a devenit 
din alternativă singura variantă de a face business. De 
exemplu, ne-am ajutat atât colaboratorii din saloanele 
de beauty, cât și partenerii din zona de brick-and-mor-
tar să-și deschidă magazine online, pentru unii dintre 
ei fiind primul pas în industria e-commerce, și, de ase-
menea, am realizat parteneriate cu jucători din online 
pentru a comercializa produsele din portofoliu.

Aveți planuri pentru noi branduri, magazine 
fizice sau, de ce nu, online?
Vrem să vedem care dintre noile obiceiuri ale con-
sumatorilor vor rămâne și după pandemie și pe baza 
acestora să luăm niște decizii finale. În retailul offline, 
vânzările sunt dependente de programul centrelor 
comerciale. Odată ce restricțiile s-au ridicat, am putut 
observa cum vânzările au crescut, în special în ulti-
mele weekenduri. Anul acesta nu vom aduce branduri 

noi pe piața locală, dar urmărim evoluția pieței și am 
putea lua în considerare o nouă locație fizică sub unul 
dintre brandurile existente din portofoliu, în locul 
fostului magazin Atelier Cologne, brand care a ieșit din 
portofoliul nostru în acest an, sau alte oportunități. În 
acest moment, avem magazine fizice sub mărcile Yves 
Saint Laurent, Nyx, Kiehl's și Armani.
Cât despre e-commerce, momentan avem un singur 
magazin online pentru brandul Kiehl's, celelalte mărci 
se vând prin intermediul partenerilor externi. Anul 
acesta plănuim să mai deschidem un magazin online 
care va comercializa unul dintre cele mai mari bran-
duri din divizia noastră de lux.

Care sunt trendurile pieței de beauty și ce rol a 
avut pandemia de COVID-19 în stabilirea lor?
Pandemia și toate măsurile luate de autorități au 
generat niște transformări în comportamentul con-
sumatorilor, care estimez că vor deveni noi obiceiuri 
de consum, precum și unele schimbări impuse din 
necesitate, care cred că vor trece odată ce oamenii se 
vor întoarce la cât mai multă interacțiune socială. Cel 
mai important aspect este modul în care consumatorii 
aleg să facă shopping, cu o mutare către online, canal 
care va continua să crească. Al doilea trend pe care îl 
vedem este interesul tot mai mare pentru produsele 
de îngrijire a pielii, cu o abordare mai sofisticată pri-
vind produsele anti-îmbătrânire și cele pentru nevoi 
speciale. Acest interes a fost în creștere în ultimii doi 
ani și ne așteptăm la o evoluție asemănătoare. De 
asemenea, deși saloanele de înfrumusețare au fost 
închise, am putut observa cum clienții s-au orien-
tat către proceduri realizate acasă, ceea ce a ajutat 
categoria de vopsea de păr din divizia mass-market, 
însă odată ce saloanele s-au redeschis, acest trend 
a stagnat. Preconizăm noi obiceiuri în acest sens, cu 
rutine speciale realizate acasă și cu vizite mai rare la 
salon pentru consultări de specialitate.

Ce alte planuri și așteptări aveți de la acest an?
Ne păstrăm planul de a crește peste nivelul pieței, 
într-o manieră care să aibă sens pentru consuma-
tori, dar și pentru mediul înconjurător. După cum am 
mai zis, țintim să avem o prezență cât mai puternică 
în mediul online, alături de canalul de retail, unde 
deja suntem bine poziționați. Nu în ultimul rând, vom 
investi în a transforma businessul nostru într-unul cât 
mai sustenabil, cu o amprentă de carbon cât mai mică, 
vorbim despre a schimba întreaga flotă auto cu mode-
le hybride, progresiv, în următorii trei ani, iar până în 
anul 2030 toate spațiile în care ne desfășurăm activi-
tatea vor fi neutre din punctul de vedere al emisiilor 
de carbon, prin îmbunătățirea eficienței energetice și 
utilizarea energiei regenerabile în proporție de 100%. 
Un al treilea punct important în jurul căruia ne vom 
concentra sunt angajații și adaptarea modului de lucru 
la noile lor nevoi. ç

2021 este anul noului normal. 
În 2020 am văzut nu doar 
rezistență, dar și agilitate, 
putere de adaptare și 
transformare rapidă, iar în 2021 
putem vorbi despre a consolida 
cele învățate anul trecut. 
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un proiect de susținere a producătorilor locali la care 
lucrase anterior și care nu a generat întocmai rezultate-
le așteptate. „Cumva am transformat această nereușită 
într-o ambiție personală pentru că din punctul meu de 
vedere existau toate premisele pentru o reușită. Așa că 
am vrut un spațiu în care să punem brandurile indepen-
dente în lumina reflectoarelor”, punctează aceasta. 
De la idee și până la inaugurare au trecut puțin peste 
șase luni, timp în care lucrurile s-au desfășurat cu viteza 
luminii. „Pentru că nu am vrut să pierdem spațiul, a fost 
nevoie să ne mișcăm mult mai repede decât estimasem 
inițial. Însă ne-a ajutat faptul că nu eram «poluați men-
tal» de experiența retailului convențional și am mers 
mai degrabă pe instinct. Pandemia a dăunat businessu-
rilor specializate, așa că noi am gândit un supermarket. 
Am vrut să aducem toate magazinele specializate într-un 
singur loc, fiecare categorie având colțișorul ei. Cumva 
am gândit un magazin generalist, dar am integrat filoso-
fia locațiilor specializate”, spune Ana. 

Sortimentație aleasă cu scop

La acest capitol, fondatorii Ototo, nume care s-ar 
traduce prin „fratele mai mic”, au avut niște criterii clar 
definite. Mergând pe ideea de a face bine și de a susține 
producătorii locali, sortimentația a fost construită în 
jurul ideii de sustenabilitate, etichetă curată, produse 
ecologice. „În plus, designul produselor a fost foarte 
important pentru că aspectul magazinului este influen-
țat de cum arată produsele la raft. Ne-am dorit să fie 
totul foarte simplu, foarte curat și să punem produsele 
în lumină. Totodată, am încercat cât de mult am putut 
să echilibrăm balanța produse locale versus importuri”, 
punctează fondatoarea magazinului. 
Astfel, într-un spațiu de 180 de metri pătrați și-au găsit 
locul pe raft 3.200 de SKU-uri, atât din zona de alimente 
oneste, cât și de produse naturale pentru îngrijire perso-
nală sau a locuinței, dar și cărți sau obiecte ceramice. „Am 
fost foarte atenți la tot ce înseamnă producători locali 
pentru că am vrut să le oferim suportul nostru. Așadar, 
sunt categorii unde sunt listate 100% produse românești, 

Un magazin „ahead of time”, așa descriu fondatorii conceptul Ototo, un business 
de retail născut în plină pandemie. Deși la prima vedere pare un supermarket 
care vorbește pe limba bogaților, potențialul este pe măsură. Magazinul a ajuns la 
break-even în doar o lună de la inaugurare, în contextul în care vorbim despre o 
investiție de 300.000 de euro, iar până la finalul anului pe harta retailului bucureș-
tean ar trebui să vedem și cea de-a doua locație. De Alina Dragomir.

Ototo este fără doar și poate o poveste 
curajoasă, un concept care preia spiritul 
magazinului cu de toate, dar într-un mod 
complet diferit. Inaugurat în luna februa-
rie a acestui an, în piața Amzei, Ototo și-a 

deschis porțile în plină pandemie și, mai mult decât 
atât, a fost construit pornind de la nevoile cumpărătoru-
lui în pandemie. „Dacă nu ar fi fost acest context, nu știu 
dacă am fi avut curajul să deschidem un astfel de maga-
zin. Însă în pandemie, cumpărăturile au devenit din-
tr-odată ceva interesant și am vrut să le oferim oame-
nilor o experiență de cumpărare diferită, în care partea 
de curatoriat să existe în adevăratul sens al cuvântului”, 
spune Ana Tanasă, unul dintre fondatorii Ototo. 
Dincolo de acest obiectiv, Ana a avut ca motivație și 

Ototo, conceptul care redefinește 
noțiunea de supermarket 
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cum ar fi vinurile, berea artizanală, produsele alternative 
la lactate sau zona de cafea, dar sunt și categorii unde 
avem 100% produse internaționale”, explică Ana. 

Potențial direct proporțional cu investiția

Îmbrăcat în haine urbane de secol 21, Ototo este un 
concept liber, în care fondatorii nu și-au pus frâne de 
niciun fel. O decizie mai mult decât curajoasă, care i-a 
costat nici mai mult, nici mai puțin de 300.000 de euro. 
„Foarte non-comercial din partea noastră această 
strategie, însă ne-am dorit ca spațiul să iasă așa cum îl 
visam și să reflecte ideea de la care am plecat, în care 
amenajarea își deschide brațele pentru a cuprinde tot ce 
e expus. Am lucrat cu Corvin Cristian Studio, și pentru că 
numele este de inspirație japoneză, am vrut să transpu-
nem asta și în amenajare, dar într-un mod foarte discret, 
astfel încât spațiul să fie unul curat”, completează Ana. 
Și chiar dacă la prima vedere magazinul pare că vorbește 
pe limba bogaților, retailerul a mizat mai degrabă pe acce-
sibilitate și nu pe exclusivism. „Locația într-adevăr te duce 
cu gândul la un concept premium, însă noi avem suprapu-
nere pe produse cu retailul convențional. Și acolo, pentru 
că noi nu avem acces la prețul de achiziție pe care îl au alți 
retaileri, am ales să mergem cu marje foarte mici pentru 
a avea un preț comparabil. Astfel, pricingul nu a fost un 
calcul predefinit pe care l-am aplicat la prețul de achiziție, 
ci am luat fiecare produs în parte și ne-am gândit care e 
poziționarea produsului, unde se mai găsește și cum să 
facem astfel încât să fie un produs accesibil și să nu ezite 
cumpărătorii să-l achiziționeze de la noi”, explică Ana. 
Cu toate acestea, în continuare sunt oameni care intră în 
magazin și au percepția că este un loc scump, iar asta se 
datorează aspectului. „Considerăm că beneficiul de a intra 
într-un loc frumos și curat, care să-ți ofere o experiență 
plăcută de cumpărare ar trebui sa fie oriunde. Nu ar trebui 
să plătești extra pentru asta. Da, în cazul nostru investiția 
este mai mare, dar și scopul conceptului și tipologia clien-
ților sunt diferite”, mai punctează fondatoarea Ototo. 
Unicitatea conceptului își spune însă cuvântul și una 
dintre marile realizări ale fondatorilor este faptul că, 
deși vorbim despre mai puțin de șase luni de la inaugu-
rare, Ototo a reușit să creeze o comunitate în jurul său. 
„Recunosc că scenariul nostru de evoluție a fost unul 

destul de pesimist. Adică ne așteptam la o curbă de 
creștere mult mai lină. Am crescut repede și acum avem 
din ce în ce mai mulți clienți care și-au format o rutină 
și își fac cumpărăturile pentru o săptămână sau chiar 
mai mult. Și asta ne dorim, să devenim o destinație de 
cumpărături”, subliniază aceasta. 
Concret, traficul mediu zilnic în magazin variază între 300 
și 400 de persoane, însă sunt și zile în care vârful atinge 
1.000 de clienți, iar valoarea medie a bonului este de 60 de 
lei. „Zona este foarte bună și cornerul de cafenea este un 
generator bun de trafic. Culmea este că noi nu l-am gândit 
niciun moment ca un business separat, ci ca pe o extensie 
generatoare de experiență, iar strict cafeaua ajunge la 15-
20% din totalul vânzărilor lunare”, mai spune Ana. 

Planuri ambițioase și pentru viitor

Pentru Ototo, viitorul sună bine pentru că fondatorii nu 
vor să limiteze această experiență la o singură locație. 
Astfel, până la finalul anului ar trebui să fie inaugurat al 
doilea supermarket în Capitală, iar de anul viitor bran-
dul ar trebui să ajungă și în alte orașe importante din 
țară. „Targetăm și extinderea în online, însă încercăm să 
replicăm experiența pe care o ai offline pentru că am 
reușit să obținem o diferențiere și vrem să o păstrăm. 
În online sunt mult mai mulți competitori și vrem să le 
oferim consumatorilor șansa să afle mai multe lucruri 
despre produse și nu să fie poluați cu oferte. Astfel că 
este un proiect la care mai avem de lucru”, punctează 
co-fondatoarea Ototo. Pe lista de priorități se numără și 
extinderea sortimentației, dorința celor trei antreprenori 
fiind de a susține cât mai mult producătorii locali. „Au 
fost multe semne de întrebare, dar am mers pe feeling. 
Spre exemplu, acum ne uităm la categoria de legume 
și fructe, produse pe care nu am vrut neapărat să le 
excludem, însă nu aveam nicio idee de trafic și de cum va 
funcționa magazinul, așa că am decis să amânăm puțin 
listarea”, explică Ana. Cât despre așteptări versus reali-
tate, rezultatele sunt mult peste estimări. „Ne setaserăm 
să ajungem la break-even în patru-cinci luni și am reușit 
din prima lună de activitate, ceea ce e minunat pentru că 
avem costuri fixe foarte mari. Cumva această performan-
ță ne-a dat încrederea că putem să visăm în continuare la 
mai multe locații Ototo”, concluzionează Ana Tanasă. ç
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noi. Văzusem înainte cel puțin zece locații comerciale, 
însă simțeam că le lipsește ceva. Iar cu această loca-
ție a fost dragoste la prima vedere. Abia după ce am 
semnat contractul am aflat că suntem vizavi de Baroul 
București și foarte aproape de Loteria Națională, BNR și 
sediul central CEC. Cumva, în jurul nostru este o masă 
de oameni cărora noi ne adresăm și cred că locația 
ne-a ajutat foarte mult în dezvoltarea businessului”, 
mai precizează Mihaela. 

Călătorie în lumea săpunului

Așa se face că în luna iulie a anului 2019 își deschidea 
porțile prima savonerie Maison du Savon de Marseille 
din Capitală, o locație 100% de inspirație franceză, care 
respecta întocmai tiparele conceptului original, născut 
în 2009 în regiunea turistică Cap D`Agde. Investiția s-a 
ridicat la puțin peste 70.000 de euro, însă magazinul 
este o adevărată călătorie în lumea săpunului, pe care 

În luna iulie se împlinesc doi ani de când Mihaela Aldea și sora ei au deschis 
porțile primei savonerii Maison du Savon de Marseille din Capitală, un concept 
care la nivel internațional numără peste 200 de magazine, pe trei continente. Și 
chiar dacă pe plan local conceptul nu a ajuns încă la potențialul maxim, pe lista 
proiectelor de viitor a apărut deja a nouă locație. De Alina Dragomir. 

Spre deosebire de multe businessuri antre-
prenoriale care au pornit dintr-o nevoie a 
oamenilor din spate, Maison du Savon De 
Marseille din București a apărut într-o peri-
oadă de căutare pentru Mihaela Aldea și sora 

ei Irina, iar sursa de inspirație a fost o savonerie din 
Cluj-Napoca. „Era un magazin micuț, dar cu o sorti-
mentație extraordinară, în care fiecare produs avea o 
poveste în spate. Desigur, produsul vedetă era chiar 
săpunul de Marsilia, iar deschiderea doamnei care 
deținea magazinul și încrederea ei ne-au făcut să luăm 
în calcul opțiunea de a aduce conceptul în București”, 
spune co-fondatoarea magazinului. 
Pentru că veneau după un business ale cărui porți se 
închiseseră după 11 ani, cele două antreprenoare nu 
au stat prea mult pe gânduri și în septembrie 2018, la 
doar două luni de la vizita de la Cluj, aveau deja un 
spațiu închiriat în centrul Capitalei, într-o zonă care le-a 
cucerit de la prima vedere. „Cumva spațiul ne-a ales pe 

Maison du Savon de Marseille, un 
concept care pune experiența de 
cumpărare pe primul loc
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îl găsim sub diferite forme, culori sau arome. Și pentru 
a pune produsele în evidență, magazinul îmbină perfect 
zona de săpun vrac, denumită intern „Wall of soap”, cu 
cea de produse lichide în tancuri și cu cea de sugestii 
pentru cadou. În plus, pentru ca experiența să fie com-
pletă, cele două antreprenoare au implementat ideea 
„Fântânii provensale”, un loc unde clienții pot încerca 
produsele în adevăratul sens al cuvântului. „Spre deose-
bire de magazinul din Cluj, noi am acordat o atenție deo-
sebită aspectului și am vrut ca locația să fie o reflexie a 
savoneriilor pariziene. Și am luat această decizie pentru 
că avem în față un cumpărător expus la foarte multe 
concepte. Noi ne-am dorit să oferim o sortimentație și o 
experiență unică, tocmai de aceea nu am făcut rabat la 
nimic și am încercat să recreăm atmosfera și parfumul 
dintr-o savonerie pariziană”, susține Mihaela Aldea. 
Cât despre sortimentație, chiar dacă numele conceptului 
vine cu indicii clare, nu vorbim doar despre săpunul de 
Marsilia care, fără doar și poate, este vedeta. „Inițial am 
mers pe mâna antreprenoarei care a deschis primul ma-
gazin Maison du Savon de Marseille pe piața din România 
și implicit franciza conceptului în România, însă ne-am 
dat seama repede că produsele care merg foarte bine 
în Cluj nu au neapărat același succes și la noi. Așadar, 
sortimentația actuală cred că este construită în propor-
ție de 90% pornind de la feedbackul clienților. Acum sunt 
listate în jur de 1.000 de SKU-uri, ponderea cea mai mare 
având-o săpunul. Însă gama este completată și de alte 
produse de îngrijire personală, cum ar fi creme de corp, 
geluri de duș, creme de duș, creme de față sau produse 
pentru îngrijirea bărbaților sau a copiilor, dar și deter-
genți sau produse de îngrijire a locuinței, toate produse 
artizanale”, precizează antreprenoarea. 
Chiar dacă vorbim despre 1.000 de produse listate, 
fiecare are o poveste în spate, iar cele două antrepre-
noare sunt gata în orice moment să o spună clienților. 
„Săpunul tradițional de Marsilia este un produs pe care 
francezii îl folosesc pentru igiena personală, își spală 
bebelușii cu el, dar și dinții, hainele sau alungă molii-
le. Cu toate acestea, doar trei producători autorizați îl 
produc astăzi autentic, după rețeta 100% naturală, cu 
72% uleiuri din plante. Iar noi colaborăm cu unul dintre 
ei”, explică Mihaela. În magazinul Maison du Savon de 
Marseille produsul este disponibil în zeci de variante, 

de la fulgi de săpun pentru detergent, cuburi și felii, 
până la blocuri de două sau trei kilograme sau chiar sub 
formă de periuță de dinți.  
În seria produselor speciale se înscriu și săpunul de Alep 
sau cel de Hammam care pot fi considerate adevărate 
piese de muzeu. „Săpunul de Hammam este un soi de pe-
eling enzimatic, un produs spectaculos sub formă de gel, 
care este unul dintre cele mai vechi tipuri de săpun din 
lume. Tot din categoria produselor cu istorie face parte și 
Săpunul de Alep, dar și gama de produse cu lapte de mă-
găriță sau Carta Aromatica D`Eritrea, creată în 1927 și care 
este o hârtie aromatică pentru parfumarea prin fumiga-
ție”, spune Mihaela. Și acestea sunt doar câteva exemple.

Dincolo de rezultatele financiare

Când vine vorba de rezultate, antreprenoarele spun că e 
loc de mai bine, însă marea reușită este comunitatea pe 
care au reușit să o creeze în jurul magazinului. „Suntem 
în punctul în care avem, în medie, undeva între 15 și 50 
de clienți, cu un bon de cumpărături de aproximativ 250-
300 de lei. Și majoritatea sunt clienți fideli. Iar asta ne 
bucură enorm pentru că așa am reușit să trecem peste 
perioada de lockdown, când în jurul nostru vedeam cum 
businessuri din retail sau HoReCa își trag obloanele. Iar 
noi, deși aveam doar câteva luni de funcționare, ne-am 
descurcat bine. Drept urmare, deși nu suntem chiar la ni-
velul pe care ni l-am dori, nu am simțit nicio secundă că 
pot avea pretenții în contextul dat”, punctează Mihaela. 
Iar 2021 a început bine, în linie cu potențialul conceptu-
lui. „Primele luni ale anului au fost la un nivel similar cu 
luna decembrie, care este o lună propice vânzărilor. La 
nivelul coșului de cumpărături, creșterea valorică a fost 
de circa 50%. Am încetat să mai aducem bani de acasă 
și, mai mult decât atât, facem planuri pentru reinves-
tirea profitului”, spun antreprenoarele. Astfel, pe lista 
proiectelor de dezvoltare Maison du Savon de Marseille 
din Capitală își face loc o nouă locație, care va fi inaugu-
rată cel mai probabil în toamna anului viitor. „Conceptul 
va fi ușor diferit, în sensul că ne dorim să extindem 
lista de branduri și furnizori și ne gândim să deschidem 
magazinul într-o zonă puțin mai circulată, dar nu foarte 
circulată pentru că prioritatea noastră rămâne aceea de 
a oferi experiențe mai presus de orice”, concluzionează 
co-fondatoarea magazinului. ç



215,48 lei

Magazinul online operat de retailerul Carrefour își adjudecă titlul de cea mai accesibilă platformă online, în luna iunie, 
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 24 de 
produse de bază disponibile în cele patru platforme online incluse în analiză a fost de 215,41 lei, transportul fiind gratuit în 
ziuna în care au fost efectuate cumpărăturile. 
Următorii retaileri clasați în topul celor mai ieftine magazine online sunt auchan.ro și cora.ro, cu o valoare a coșului de 
cumpărături de 240,29 lei, respectiv 240,80 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 24 de produse 

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

dacă luăm în calcul și taxa de livrare

aflate la promoție în magazinul 
auchan.ro în ziua efectuării 

cumpărăturilor

5 produse

auchan.ro

magazinul cu cele mai multe 
produse cu cel mai mic preț 

(16 din 28 disponibile)

valoarea coșului de cumpărături format din 24 
de produse (disponibile în toate rețelele) în 

auchan.ro, magazinul online cu cele mai multe 
produse cu cel mai mic preț 

225,29 lei

Shopping basket



Produs Cantitate
carrefour 
Orhideea - 
bringo

cora.ro auchan.ro mega-image.
ro

Preţul la care s-a achiziţionat produsul (în lei)
Produse alimentare de marcă
Pâine Vel Pitar Boierească 
albă, feliată 700 g 7,45 N/A N/A 7,80

Făină de grâu Băneasa, categ. 
000, pungă de hârtie 1 kg 4,09 3,99 4,15 4,00

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

Mălai Panzani 3 minute 0,5 kg 6,00 5,99 5,70 6,00

Orez Deroni Camolino 1 kg 7,49 (prețul în afara 
promoției 8,25) 6,89 8,50 8,95

Ouă free range Toneli 30 buc. 13,50 18,70 16,30 N/A
Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 
cutie carton 1 l 5,10 5,59 5,10 5,63

Unt de masă Albalact 65% 
grăsime 200 g 8,15 8,09 8,15 8,23

Ulei de floarea-soarelui 
Unisol, PET 1 l 7,59 7,59 7,35 8,92

Apă minerală 
necarbogazoasă Aqua 
Carpatica, PET 

2 l 3,49 3,01 3,00 (3,20 prețul în 
afara promoției) 3,44

Băutură răcoritoare  
Coca-Cola, PET 2,5l 6,08 6,29 5,50 (6,15 prețul în 

afara promoției) 6,36

Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 1 l 4,00 4,15 4,30 3,83
Vin Cotnari Etichetă Galbenă 1,5 l 13,90 13,99 13,90 13,99
Cafea măcinată Jacobs 
Kronung Alintaroma verde 500 g 13,99 21,09 21,90 20,45

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

Tabletă de ciocolată 
Milka Lapte 100 g 3,69 3,67 3,54 (4,15 prețul în 

afara promoției) 4,50

Telemea de vacă Hochland 350 g 11,49 11,49 11,30 11,74
Cașcaval de Sendviș Delaco 350 g 13,20 13,15 13,20 13,94

Pui Familist Agricola 1 kg 11,99 25,28 (10,99 
prețul per kg) N/A 27,48 (10,99 lei 

prețul per kg)

Salam Săsesc Mini Cris-Tim 350 g N/A 16,19 13,10 (13,90 prețul 
în afara promoției) 16,19

Mazăre congelată Edenia 1 kg 13,30 N/A 12,30 14,10
Produse nealimentare  
de marcă
Pastă de dinți Colgate 
Maximum Cavity Protection

125 ml sau 75 
+50 ml gratis 7,19 7,19 7,65 7,88

Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 2,89 2,99 2,85 3,23
Deodorant Dove Original 150 ml 10,97 14,48 11,50 N/A
Șampon Head&Shoulders 
Classic 400 ml 25,89 25,69 21,80 26,02

Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 
straturi, Piersică sau Mușețel

10 sau 8  
+2 role 18,90 14,89 16,85 (18,90 prețul 

în afara promoției) 18,09

Detergent capsule Ariel 
Mountain Spring/ Color3in1 15 buc. 23,38 19,99 17,45 24,41

Balsam de rufe Lenor Spring 1,9l 14,9 (prețul în afara 
promoției 19,90) 14,59 16,30 16,42

Detergent de vase Fairy 
Lemon Activ Foam 800 ml 7,36 6,99 8,40 8,70

Soluție curățare Sano  
Forte Plus 750 ml 15,54 14,89 14,90 15,54

Cost transport *0 (oferta 18 iunie) 15 lei 15 lei
gratuit pentru 
cumpărături 
mai mari de 
200 de lei

TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - 
fără transport 272,62 300,45 278,49 309,43

TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - 
cu transport 272,62 315,45 293,49 309,43

*reducere transport 19,99, oferta valabilă pe 18 iunie*reducere transport 19,99, oferta valabilă pe 18 iunie

timpul mediu petrecut 
pe platformele online 

pentru cumpărături

9 minute

numărul situațiilor de 
not available în cele 

patru magazine online 
analizate

6 produse 

18 iunie 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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Kimbo relansează gama de cafea
Kimbo, producătorul italian de cafea 
distribuită în România prin Parmafood 
Group Distribution, relansează gama de 
cafea cu specific napoletan oferindu-i 
atât un nou ambalaj, cât și sortimente noi. 
Producătorul a înțeles nevoia pieței din 
România pentru medium roast, respectiv 

accelerarea obiceiului de consum acasă și lansează un sortiment nou 
– Espresso Barista, un ecou al nevoii consumatorului de a-și prepara o 
cafea de calitate în confortul propriei case. Noua gamă Kimbo din boabe 
atent selecționate oferă atât rețete napoletane consacrate de dark 
și medium roast pe care le găsim sub etichetele Classico și Espresso 
Napoli, cât și sortimentele medium roast Espresso Barista, Aroma Gold și 
Intenso. Acestea se găsesc atât în varianta măcinată, boabe, dar și capsu-
le compatibile Nespresso sau Dolce Gusto fără a limita astfel consumato-
rul la un anumit tip de preparare.
Noua gamă de produse se poziționează la raft în segmentul medium-high 
acoperind toate nevoile de consum solicitate de dinamica actuală a pieței. 

Promoții/Campanii/Lansări

O nouă lansare în portofoliul Alpro
Alpro, brand din portofoliul companiei Danone, 
a lansat pe piață Alpro High Protein, prima gamă 
de băuturi vegetale bogate în proteine, dedicată 
consumatorilor pasionați de sport, dar nu nu-
mai. Băuturile Alpro High Protein conțin un aport 
suplimentar de proteine, obținute doar din plante, 
respectiv 50 de grame de proteine pentru sor-
timentele de 1L și 15g pentru cele de 250 de ml. 
De asemenea, produsele sunt o sursă de calciu și 

vitamine, au un conținut scăzut de grăsimi saturate și nu conțin îndulci-
tori, coloranți artificiali sau conservanți. 
Gama Alpro High Protein cuprinde 4 sortimente: Alpro Băutură din soia, 
Alpro Băutură din soia cu aromă de ciocolată, care pot fi găsite în gramaj 
de 1L, precum și Alpro Băutură din soia cu caramel și cafea și Alpro 
Băutură din soia cu aromă de ciocolată, în variante de 250 ml.

Inovație de la 
Perwoll
Henkel lansează 
Perwoll Renew & 
Care Caps, singu-
rul detergent 
special sub for-
mă de capsule 
disponibil în piață. Detergentul 
de ultimă generație Perwoll 
Renew & Care Caps curăță haine-
le cu delicatețe și protejează țe-
săturile. Cele trei compartimente 
de dozare redau strălucirea cu-
lorilor, netezesc fibrele datorită 
formulei unice Care-Complex și 
răsfață hainele cu un parfum fin. 
Capsulele Perwoll conțin cu 85% 
mai puțină apă și sunt de trei ori 
mai compacte decât detergentul 
lichid Perwoll. Pelicula lor este 
100% solubilă în apă și complet 
biodegradabilă. De asemenea, 
ambalajul produsului este suste-
nabil, fiind realizat în proporție 
de 50% din plastic reciclat.

Bergenbier lansează 
Fresh 0.0
Bergenbier a lansat, în 
premieră în România, 
Fresh 0.0, cel mai nou mix 
de suc de fructe cu bere 
0.0% alcool, disponibil în 
două sortimente: cu suc 
de măr și pară și cu suc 
de zmeură și afine. Fresh 
0.0 este mixul de bere 
care le oferă consuma-
torilor libertatea de a se 
bucura oricând, în orice moment 
al zilei, de gustul răcoritor de bere 
și suc de fructe, datorită conținu-
tului de 0,0% alcool. Lansarea va 
beneficia de o campanie de co-
municare integrată, sub conceptul 
„Optimism 100% răcoritor – o bu-
curie deschide o alta”. Campania 
de lansare include un spot TV ce 
aduce cu el bucuria verii și un op-
timism 100% răcoritor, o campanie 
inovativă în mediul digital și o se-
rie de evenimente prin intermediul 
cărora produsul va fi adus cât mai 
aproape de consumatori.

Farmec relansează gama Gerovital H3 Hyaluron C 
Farmec relansează gama Gerovital H3 
Hyaluron C într-o nouă prezentare. Cele șase 
produse ale gamei sunt disponibile într-o se-
rie de noi ambalaje și oferă aceeași eficiență 
antirid și de hidratare dovedită, datorată 
concentrației mărite de acid hialuronic pur 
și lipozomal, precum și vitaminei C. 

Noua prezentare a gamei transpune grafic beneficiile hidratante ale 
produselor, din perspectiva metodei de acțiune a principalului ingredient 
prezent în toate cele șase formule – acidul hialuronic.
Gama Gerovital H3 Hyaluron C reunește produse de curățare și de îngri-
jire a tenului, pentru zi și pentru noapte, destinate femeilor cu vârsta de 
peste 30 de ani. În gama Gerovital H3 Hyaluron C sunt disponibile crema 
antirid de zi, crema antirid de noapte, apa micelară, crema antirid contur 
ochi și buze și fiolele cu acid hialuronic și vitamina C. 
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Se spune că unele dintre cele mai bune idei 
de business apar în momentele de criză, un 
principiu pe care Fezandate de Moșie, brandul 
care poartă semnătura fondatorilor Moșiei 
Corbeanca, Călin Cîndea și Bogdan Doltu, pare 

să îl confirme întocmai. Dezvoltarea liniei de produ-
se Fezandate de Moșie și listarea acestora în retail a 
venit ca efect al unui exit dintr-un alt business axat 
pe ospitalitate. Era vorba despre două bistrouri, Stația 
Universitate și Stația Floreasca, ambele închise din cauza 
pandemiei. „Planul nostru inițial era să francizăm Stația 
și să avem o bucătărie centrală de unde să livrăm produ-
se către toți francizorii, tocmai produse de sous vide, să 
putem păstra calitatea în toate locațiile, astfel încât să 

nu avem diferențe de gust. Pe listă aveam trei locații, pe 
care voiam să le validăm și apoi să francizăm conceptul”, 
povestește Bogdan Doltu, Co-fondator și Co-owner Moșia 
Corbeanca. Cum pandemia a anulat proiectul inițial, 
conceptul a fost regândit și redirecționat către zona de 
retail. „Când am început să facem research pe pozițio-
nare, ne-am dat seama că cei pe care îi putem considera 
«early adopters» vor fi oameni care se uită la calitate 
și care sunt cumva pasionați de gastronomie. Veniturile 
sunt importante și ele în ecuație, însă nu cântăresc la 
fel de mult ca atenția la calitate sau deschiderea către 
gusturi noi”, spune Bogdan Doltu. Ce a rezultat? O gamă 
de produse pe bază de carne gătită la sous vide, comer-
cializată sub brandul Fezandate de Moșie. Este vorba 

Bazate pe o tehnică folosită de foarte mulți ani în restaurante, dar necu-
noscută publicului larg, Fezandatele de Moșie sunt produse care reușesc 
nu doar să economisească timpul de gătit, ci și să recreeze acasă experi-
ența culinară dintr-un restaurant. Deși sunt lansate de doar două luni, 
fondatorii iau deja în calcul investiții de peste jumătate de milion de euro 
în extinderea producției. De Simona Popa.

Antreprenoriat

Conceptul care mută gustul 
de la restaurant în bucătăria 
de acasă 
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Antreprenoriat

Este o investiție etapizată. 
Ritmul de extindere 
depinde și de cât de ușor 
reușim să scalăm. Fiind 
în zona de producție, noi 
putem să scalăm și la nivel 
național, și internațional, 
nu avem nicio limitare.

despre cinci tipuri de produse: piept de pui, pulpă de pui, 
mușchiuleț de porc și ceafă de porc gătite prin metoda 
sous vide, dar și coaste de porc afumate și coapte.

Extensia în retail a Moșiei Corbeanca

În primă fază, fondatorii au gândit un dish complet, cu 
tot cu garnitură, însă testele pe care le-au făcut au dus 
la concluzia că legumele reduc considerabil termenul de 
valabilitate a produsului finit. Au luat astfel decizia de 
a păstra doar produsele din carne, urmând ca ulteri-
or, când stabilizează categoria, să gândească și game 
extinse. „Am ales în primă fază să avem un range mic de 
produse, să vedem feedbackul consumatorului, pentru 
că vorbim despre produse premium, cu un preț puțin mai 
ridicat. Suntem primii din categorie în retail cu acest tip 
de produse, mai sunt businessuri care livrează sous vide, 
dar o fac în regim propriu și fac dish complet. Din păcate, 
oamenii încă nu știu ce înseamnă sous vide, nu înțeleg 
categoria, nu înțeleg ce se află în cutie”, explică Bogdan.
Astfel, pe lângă consumatorii din zona de foodies,  
gourmet, antreprenorii îi targetează și pe clienții care 
sunt familiarizați cu Moșia Corbeanca, acesta fiind și 
motivul pentru care au lansat Fezandatele sub acest 
brand. Asta pentru că la Moșia Corbeanca, încă de când 
a fost deschisă locația, toată carnea a fost gătită sous 
vide, iar coastele pregătite la smokerul texan. Drept ur-
mare, cei care au fost clienții Moșiei, cunosc deja gustul 
Fezandatelor și îl pot reda și acasă. „Într-o perioadă în 
care restaurantele s-au închis și consumatorii nu mai 
puteau beneficia de experiența culinară din restaurant, 
noi am încercat să o recreăm la ei acasă prin aceste 
produse”, spune Călin. 
Stadiul în care au ajuns acum cu acest concept se dato-
rează unor investiții de 40.000 de euro, dar, pentru a-l 
duce acolo unde au plănuit din punctul de vedere al ca-
pacității de producție, investiția totală se poate ridica la 
700.000 de euro. „Este o investiție etapizată. Ritmul de 
extindere depinde și de cât de ușor reușim să scalăm. 
Fiind în zona de producție, noi putem să scalăm și la ni-
vel național, și internațional, nu avem nicio limitare. Plus 
că ne gândim să intrăm și în HoReCa cu aceste produse, 
nu doar în retail. Vrem să acoperim toate canalele mari 
de vânzare”, spun cei doi fondatori.

Dincolo de etapa de calibrare

În acest moment, producția în cazul Fezandatelor de 
Moșie a ajuns la cinci sute de kilograme de produse 
lunar, gama fiind disponibilă în peste 30 de magazine 
Mega Image atât din București, cât și din Cluj Napoca.
„Ca shopperi, Mega Image se mulează cel mai bine pe 
targetul nostru. În plus, au fost flexibili și am putut să 
intrăm într-un număr redus de magazine pentru a testa 
mai bine conceptul. În urma feedbackului din piață am 
luat decizia de a redesena ambalajul, focusul fiind pe 
explicarea beneficiilor procesului de gătire, dar am 

creat și o fereastră pe ambalaj, astfel încât produsul să 
fie vizibil. În plus, am lansat site-ul și ne axăm comuni-
carea în online pe cum poți găti rapid produsele acasă”, 
spune Călin. 
Toate aceste proiecte ar trebui să ajute producătorii 
să extindă distribuția produselor, ținta fiind listarea în 
alte lanțuri mari de retail, dar și în băcănii. Din punct 
de vedere strategic, listarea în băcănii vine la pachet 
cu povestea brandului, foarte importantă de altfel în 
procesul de vânzare. „Băcăniile au marele avantaj că 
au un vânzător direct, care cunoaște povestea pro-
duselor listate și îți poate da detalii despre un brand 
nou. Așadar, strategic ne-ar ajuta să intrăm în cât 
mai multe băcănii în care oamenii să spună povestea 
noastră. Apoi evident ne dorim să găsească produsele 
și la raft în marile magazine, dar este important ca ei 
să cunoască deja povestea pentru a alege produsul”, 
completează Bogdan.
Pentru că sunt doar două luni de la listarea produselor 
în retail, businessul este în zona de calibrare, în care 
miza nu o reprezintă volumele, ci mai degrabă feedbac-
kul calitativ. După această perioadă care se va încheia în 
toamnă, producția va fi extinsă. 
Pentru spațiul de producție dedicat, fondatorii iau în 
calcul fonduri europene sau chiar un credit bancar care 
să le permită echiparea unui spațiu de aproximativ 
700 de metri pătrați dedicați Fezandatelor de Moșie, 
dar care le va permite și flexibilitatea de a adăuga alte 
produse, suprafețe mari de refrigerare, de procesare. 
„Prima etapă presupunea să ne listăm în puncte cheie, 
să comunicăm produsul, îl validăm, facem partea de fine 
tunning și apoi începe extinderea capacității de produc-
ție, de listare și tot așa. Obiectivul ar fi ca în anul 2022 
să ajungem la o cifră de afaceri de 300.000 de euro nu-
mai pe acest brand. Are potențial de creștere mai mare, 
dar evoluția depinde atât de capacitatea de producție, 
cât și de rata de adopție”, explică fondatorii.
Pe termen lung, fondatorii se gândesc să profite de 
faptul că dispun de o locație proprie unde clienții pot 
consuma produse, astfel că pe lista proiectelor de viitor 
se numără și o mică băcănie din care consumatorii să își 
poată lua atât ingredientele pentru gătit, cât și produse 
ready to eat. ç





În fața unui consumator tot mai sofisticat, piața 
cafelei din România se adaptează cu rapiditate. Deși 
la nivel de consum pe cap de locuitor suntem în 
urma altor europeni, de aici vine totuși un important 
potențial de creștere. Consumul la domiciliu a 
crescut în 2020 pe măsură ce ocaziile de consum în 
afara casei au fost tot mai limitate. Ca dovadă, 
segmentul a crescut cu 8% ca valoare în retail, până 
la 2,1 miliarde lei, potrivit datelor furnizate de 
Euromonitor International. Estimările rămân pozitive 
și pentru următorii cinci ani, iar premiumizarea și 
inovațiile sunt principalele motoare de creștere.  
De Simona Popa.

Cafeaua, o Cafeaua, o 
categorie în care categorie în care 

premiumizarea dă premiumizarea dă 
tonul creșteriitonul creșterii
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Analiză

Euromonitor International spune că impactul 
COVID-19 a influențat performanța segmen-
tului în 2020. Pe de o parte, ocaziile sociale 
restrânse și închiderea cafenelelor, barurilor, 
restaurantelor sau a cantinelor a afectat grav 

HoReCa și a dus la scăderi abrupte. Pe de altă parte, 
consumatorii au petrecut mai mult timp acasă și, prin 
urmare, și-au crescut consumul de cafea la domiciliu. 
Trendul work-from-home a avut un impact semnifica-
tiv în acest sens, consumatorii îndreptându-se către 
cafea pentru a avea energie pe tot parcursul zilei. De 
asemenea, aceștia au luat și mai multe pauze de cafea 
pentru a se bucura de momente de confort și relaxare și 
pentru a înlocui cafenelele cât mai bine posibil. Această 
dublă motivație s-a tradus, evident, în volume crescu-
te de cafea pentru consumul casnic. Odată cu această 
creștere a consumului acasă, au apărut și noi tendințe 
în categorie, pe măsură ce consumatorii au încercat 
să recreeze experiența de la cafenea, explică analiștii 
Euromonitor International. De exemplu, cafeaua boabe 
a înregistrat cea mai mare creștere ca volum în retail, în 
timp ce cafeaua instant a avut cele mai mari scăderi ca 
volum. Practic, consumatorii au căutat mai mult varian-
te premium sau de specialitate și în mai mică măsură 
cafeaua standard, de bază. Exemplele includ espresso, 

cappuccino, macchiato, latte și/sau cu arome adăugate. 
Această orientare crește, de asemenea, cererea pentru 
cafea de origine specifică și cafeaua boabe. Și, nu în 
ultimul rând, pentru capsulele de cafea care combină 
diverse sortimente și arome. 

Piața cafelei, controlată de numele consacrate

Principalii cinci producători generează trei sferturi din 
piață, fie că vorbim de valoare, fie că vorbim despre 
volume. Datele de retail audit furnizate de Nielsen arată 
cum Cafea Fortuna, JDE, Nestlé, Strauss și Tchibo au ajuns 
să dețină o cotă de 76% în valoare și 72% în volum, în timp 
ce mărcile private, în ciuda evoluțiilor bune de anul trecut, 
nu reușesc să atragă mai mult de 9% din piață când vine 
vorba de valoare și de 12% dacă sunt luate în calcul volu-
mele. Drept urmare, într-o piață matură și stabilă, concen-
trată în mâinile producătorilor consacrați, diferența stă în 
puterea de inovare. Deschiderea către produse inovatoare 
a fost și motivul pentru rata mare și rapidă de adoptare 
a capsulelor, datele Nielsen indicând clar că, în intervalul 
aprilie 2020 – martie 2021 față de aprilie 2019 – martie 
2020, JDE, Lavazza, Nestlé Starbucks, și Tchibo au reușit 
să concentreze 91% din piața capsulelor ca valoare și 87% 
în termeni de volume. Restul revine brandurilor private, 
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adică o cotă de 7% în valoare și 12% în volum. Drept urma-
re, brandurile mari sunt și cele care controlează aproape 
în totalitate piața. Vorbim despre L’Or, Nescafe, Starbucks, 
Tassimo, Tchibo (nr.: în ordine alfabetică).
Asociația Română a Cafelei spune că, în acest moment, 
categoria se află în fața unor extreme. Datorită avântului 
magazinelor tip discount și a magazinelor de proximitate, 
piața de profil se află într-o poziție în care cresc extreme-
le categoriilor: private label și produsele premium. Marius 
Meleșteu, președintele asociației, spune că, în ultimii ani, 
consumul per capita a crescut în special datorită dez-
voltării ocaziilor „away from home” și a creșterii gradului 
de cunoaștere/dorință de experimentare în categorie. 
„Estimăm un consum de până în 3 kg pe cap de locuitor, 
în creștere față de anii anteriori, dar în urma majorității 
țărilor europene”, spune acesta. Cât despre categoriile 
vedetă, cafeaua boabe și capsulele, președintele asoci-
ației subliniază că, anul trecut, acestea au avut cele mai 
mari creșteri pe piața cafelei, între 30-50%, trend care a 
început în urmă cu 10 ani, dar pandemia l-a accelerat.
„Chiar dacă consumul pentru acasă a crescut, nu credem 
că a reușit să compenseze scăderile din piața away 
from home. Dezvoltarea e-commerce-ului a compensat 
foarte puțin, dar cumva a constituit o punte de legă-
tură cu consumatorii”, explică Marius Meleșteu. „Anul 
trecut, din cauza pandemiei, consumatorul român și-a 
modificat obiceiurile atât în ceea ce privește ocaziile 
de consum, cât și referitor la categorii. Astfel, s-a putut 
observa o creștere a numărului de espressoare auto-
mate sau semi-automate achiziționate direct de către 
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consumatori, respectiv o creștere a categoriilor boabe 
și capsule. Odată cu limitarea accesului în HoReCa, 
mulți consumatori, iubitori de cafea, au încercat să-și 
păstreze experiențele prin achiziționarea aparaturii 
necesare și prin diversificarea brandurilor achiziționa-
te tip artizanal, dedicate canalului away from home”, 
completează acesta. 
„Limitarea ocaziilor de consum outdoor, dorința de 
a bea o cafea preparată la espressor cu gust de ca-
fea specific celor de la cafenele, a avut într-adevăr ca 
rezultat o creștere a vânzărilor de espressoare de cafea 
automate și semi-automate, ceea ce a dus la creșterea 
consumului de cafea boabe. De asemenea, pentru că 
este cel mai ușor și rapid de preparat, a crescut utiliza-
rea mașinilor de cafea pe bază de capsule”, completează 
Marian Ene, Country Manager Tchibo Brands România.
Același lucru este subliniat și de marketing managerul 
Julius Meinl, Mădălina Sultan. „Consumul din sectoarele 
HoReCa și Office s-a transferat în case și probabil toți 
am încercat să aducem în același timp și o parte din ex-
periența din cafenele. Am achiziționat aparate automate 
și ne-am mutat de la clasicul filtru sau preparare la 
ibric. Produsul a devenit momentul de răsfăț al fiecărei 
zile, încercând să suplinim cafeaua de dimineață de la 
birou, catalizatorul socializării”, spune aceasta. 
„Odată cu reluarea vieții normale și eliminarea re-
stricțiilor, cei ce au descoperit capsulele se vor bucura 
în continuare de tabietul de a consuma cafea acasă 
dimineața, apreciind cu siguranță ușurința și rapiditatea 
acestui fel de preparare. Este vorba despre o migrație a 
consumatorilor către acest gen de aparate cu capsule, 
un segment ce va rămâne măcar pentru o perioadă de 
timp, dacă nu fidel unui tip de aparat, cel puțin captiv. 
În schimb, ținând cont de afluxul de capsule compati-
bile, acestea vor dinamiza piața oferind consumatorilor 
noi posibilități către care să se reorienteze, fie prin 
prisma prețului, fie a calității”, explică Elena Marin, 
Development Director Parmafood, compania care distri-
buie în retail brandul Kimbo, brand care include cafea 
boabe și măcinată, cât și capsule compatibile Nespresso 
sau Dolce Gusto.
Trecerea la un mod sofisticat, dar simplu de a prepara 
cafeaua acasă este subliniat și de Carol Boisan, Chief 
Strategy Officer Aquila, companie care distribuie pe 
piața din România atât brandul Kimbo, cât și Lavazza. 
Potrivit acestuia, „există o tranziție în primul rând de la 
aparate entry level la mașini de cafea performante, co-
roborată cu trecerea de la cafea măcinată la cafea boa-
be. Dorința de a avea noi experiențe, comportamentul 
de consum al noilor generații produc deja efecte vizibile 
în mix-uri, blenduri și origini. Produsele complementare 
și cele substitute vor avea un rol tot mai important în 
noile trenduri”. Aquila activează pe toate canalele de 
vânzare, retail, HoReCa și Vending, și fiecare are un rol 
bine determinat în creșterea notorietății și atragerea de 
noi consumatori. „Cuvântul cheie este disponibilitatea”, 
spune Carol Boisan.

Evoluția pieței de cafea

Segmentare pe canale 
de vânzare Valoare Volum Preț

Importanță canal 
Valoare Volum

Total 11% 11% 0% 100% 100%
Hypermarketuri 7% 3% 4% 26% 23%
Supermarketuri>400mp 8% 4% 3% 12% 10%
Minimarketuri<400mp 24% 26% -2% 13% 13%
Discounteri 14% 16% -2% 14% 19%
Comerț tradițional 9% 10% -1% 35% 34%

Segmentare pe tipuri 
de cafea Valoare Volum Preț

Importanța segmentului 

Valoare Volum

Total 11% 11% 0% 100% 100%

Cafea boabe 31% 28% 2% 8% 9%

Capsule 34% 30% 3% 11% 3%

Cafea măcinată 7% 9% -2% 54% 65%

Mix 10% 10% 0% 15% 17%

Solubilă 0% 2% -2% 11% 5%

Sursa:
MAT vs. MAT-1: aprilie 2020 - martie 2021 
versus aprilie 2019 - martie 2020
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Cafeaua boabe și capsulele, vedetele categoriei 

92% din gospodăriile din România au cumpărat cel puțin 
o dată în ultimele 12 luni cafea, cu două puncte pro-
centuale mai mult decât în perioada precedentă, arată 
datele panelului de consumatori realizat de GfK. Cea mai 
mare creștere în volum și în valoare fiind înregistrată 
de segmentul de capsule, acestea reprezentând 3% din 
consumul de cafea. 
Mădălina Sultan, Markeging Manager Julius Meinl, con-
firmă datele și spune că segmentele de cafea boabe și 
cafea capsule, deși au încă o pondere mică în piață, au 
înregistrat cea mai mare creștere în interiorul catego-
riei, cafeaua boabe având cea mai bună creștere din 
ultimii trei ani. 
Virginia Radu, Brand Coffee Manager Coca-Cola HBC 
România, compania care a adus Costa Coffee pe piața 
locală, vine cu o completare. „Dorința de a recrea acasă 
experiența cafelei din cafenea a accelerat acest trend 
și a dus la o creștere a segmentului, în special în zona 
de retail. Restricțiile impuse pentru siguranța consu-
matorului au dus la schimbări majore în zona HoReCa, 
iar consumatorul a devenit propriul barista, cafeaua a 
continuat să fie savurată zi de zi, dovedindu-se a fi un 
segment cu o dinamică bună”, declară Virginia Radu. În 
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ciuda dificultăților din 2020, compania și-a atins obiec-
tivele de distribuție, sortimentele Costa Coffee fiind 
prezente în comerțul modern, în oferta a peste trei mii 
de clienți din comerțul tradițional și aproape 300 de cli-
enți din HoReCa și On the Go. „O surpriză placută a fost 
succesul segmentului de cafea boabe, cu care am reușit 
să câștigăm cotă de piață semnificativă într-un timp 
scurt. Capsulele au fost ultimele lansate, în octombrie, 
și putem spune că au crescut de la o lună la alta”, adau-
gă brand coffee managerul Coca-Cola HBC România.
De altfel, în condițiile în care frecvența de cumpărare a 
rămas constantă, volumul pe achiziție a crescut totuși 
cu 8% și a contribuit împreună cu penetrarea la evolu-
ția pozitivă a categoriei, arată datele GfK. Un alt aspect 
subliniat de compania de cercetare este că brandurile 
private continuă să atragă noi cumpărători, crescând 
penetrarea cu două puncte procentuale față de perioa-
da analizată din anul precedent. Patru din zece familii 
din România au cumpărat cel puțin o dată produse mar-
că proprie, cheltuind în medie 17 lei la un act de cumpă-
rare, iar comerțul modern rămâne principalul canal de 
vânzare, acoperind 75% din volumul de cafea. În timp ce 
ponderea supermarketurilor și hypermaketurilor scade, 
se înregistrează creșteri în magazinele de tip discount 
care reprezintă cel mai important format în ceea ce 
privește cota de piață în volum. Cumulat, piața locală a 
cafelei a înregistrat o creștere de 11% în volum și 13% în 
valoare în perioada mai 2020 – aprilie 2021 față de mai 
2019 – aprilie 2020, după cum arată datele furnizate de 
compania de cercetare GfK. 

Ready to drink, segmentul cu mare  
potențial de creștere

În ciuda restricțiilor de călătorie și a limitării consumu-
lui on the go, segmentul ready to drink a rămas în aten-
ția consumatorilor susținut de deciziile producătorilor 
în privința campaniilor de promovare. Când vine vorba 
despre sortimentele ready to drink, datele Markant 
privind promoțiile de preț comunicate de retaileri în 
revistele proprii, spoturi radio și TV, arată că între cele 
mai promovate branduri se numără Starbucks, Rauch, 
Mizo și Milbona, marca proprie Lidl. De altfel, două 
dintre mărcile prezente în top cinci sunt mărci private, 
Milbona și Penny to Go, explicația fiind că cei doi re-
taileri au fost printre cei mai activi când vine vorba de 
promovarea sortimentului. 
Compania Sole Mizo România este prezentă cu mai multe 
produse în retail, cum ar fi Espresso sau Flat White, dar 
și cu variante fară lactoză, fară zahăr sau cu îndulcitori, 
în zona de UHT, dar și în zone cu temperatură contro-
lată cu produsul Mizo Cold Brew. Nicolae Liviu Blaga, 
Directorul General Sole Mizo România, spune că față de 
anul trecut vede o ușoară creștere a vânzărilor, creștere 
single digit, „care este în linie cu relaxarea condițiilor și 
intrarea într-un ritm de viață normal”. Când vine vorba 
despre perspectivele de creștere, executivul susține că 

Cafea (ordine alfabetică)

Top producători
Cotă de piață
Valoare Volum

Fortuna

76% 72%
Jacobs
Nestlé
Strauss
Tchibo
Marcă proprie 9% 12%

Cafea capsule (ordine alfabetică)

Top producători
Cotă de piață
Valoare Volum

Jacobs

91% 87%
Lavazza 
Nestlé
Starbucks
Tchibo 
Marcă proprie 7% 12%

Cafea capsule (ordine alfabetică)

Top branduri 
Cotă de piață
Valoare Volum

L'Or

89% 85%
Nescafé
Tassimo
Tchibo
Starbucks

Sursa:
MAT vs. MAT-1: aprilie 2020 - martie 2021 
versus aprilie 2019 - martie 2020
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acestea există „în două direcții: distribuție numerică 
concomitent cu creșterea notorietății prin campanii sus-
ținute de marketing, iar în acest sens există un buget mai 
mare pentru anul 2021.” Cum Mizo Coffee este un produs 
on the go, toate restricțiile de anul trecut s-au resimțit 
prin scăderea volumului de vânzări. Chiar și în aceste 
condiții, compania susține că nu a remarcat modificări 
notabile privind comportamentul de consum. „Aceleași 
SKU-uri performează în continuare, cele mai eficiente 
canale de vânzare pentru noi fiind modern trade plus 
rețelele de benzinării. Asta pentru că produsele noastre 
se adresează unui consumator modern, ocupat și curios”, 
explică Nicolae Liviu Blaga. Potrivit executivului, relaxa-
rea condițiilor de călătorie va duce la o creștere a seg-
mentului ready to drink. „În ceea ce privește dezvoltarea, 
vom investi masiv în susținerea categoriei printr-un mix 
de marketing TV/radio și online și prin accesarea de noi 
canale de distribuție”, adaugă acesta. 
Reprezentanții Delaco Distribution, companie care are 
în portofoliu sortimentele de cafea Starbucks ready to 
drink, spun că acest segment al pieței reprezintă o ca-
tegorie în expansiune, o nișă importantă în care poten-
țialul de creștere este cel care atrage atenția. „Vorbim 
despre multe produse noi, ocazii noi de consum apărute 
odată cu Generația Z, dar și despre atragerea unor clienți 
foarte tineri într-o categorie destinată până acum adul-
ților”, declară Bianca Bularca, Brand Manager Distributed 

& Media Coordinator Delaco. Starbucks este unul dintre 
brandurile cu cea mai accelerată creștere din portofoliul 
Delaco Distribution. Anul trecut, compania a lansat patru 
noi sortimente și a reușit să crească volumul cu peste 
30% comparativ cu 2019. „Brandul a beneficiat de o evo-
luție spectaculoasă în categorie și ne-am propus să con-
tinuăm în același ritm”, adaugă reprezentanta companiei. 
Totodată, spune că, în privința consumului de cafea pe 
piața locală, încă sunt multe de învățat și experimentat, 
„la fel ca în industria vinului”. „Cafeaua vine cu o în-
treagă poveste pe care fiecare brand o spune cum știe 
mai bine. Consumul de cafea în țara noastră este încă 
mult sub media europeană. Suntem într-o etapă în care 
învățăm despre diversitatea specialităților și aromelor, 
despre modalitățile de preparare și momentul perfect de 
consum pentru fiecare în parte”, explică Bianca Bularca. 
Iar anul trecut, blocajul industriei HoReCa a determinat 
consumatorii să caute alternative care să le asigure 
acasă gustul de la cafenea. Și, chiar dacă frecvența oca-
ziilor de achiziție a scăzut, a crescut valoarea coșului de 
cumpărături. 
„Acesta este motivul pentru care este nevoie ca pro-
dusele să fie nu doar disponibile, ci și foarte ușor de 
identificat la raft. Iar cafeaua ready to drink este o opțiu-
ne bună pentru persoanele dinamice, care au nevoie 
să își recapete energia de-a lungul zilei. Poate fi un 
moment de reset sau unul de răsfăț, în locul desertului 
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mult sub media europeană. Vorbim despre o medie de 
2 – 3 kilograme de cafea pe cap de locuitor, lucru care 
plasează consumatorii români spre finalul clasamentu-
lui european. 
„Dacă luăm în calcul consumul de cafea pe categorii de 
vârstă (28% între 35 și 44 de ani, 27% între 25 și 34 de 
ani, 19% între 45 și 54 de ani, 15% între 18 și 24 de ani 
și 11% între 55 și 65 de ani) și nivelul mic de consum în 
comparație cu celelalte țări din Europa, am putea avea 
o perspectivă de creștere a consumului de cafea în 
următorii ani”, explică Ahile Voinel, Directorul Comercial 
Cafea Fortuna. 
Din punctul de vedere al lui Marian Ene (Tchibo Brands 
România), este foarte probabil ca evoluția pieței de ca-
fea în perioada următoare să nu fie similară procentual 
cu cea înregistrată în 2020. „A fost un an atipic și nu știm 
cu adevărat cum va arăta lumea de mâine, unde va avea 
loc consumul (în continuare acasă sau HoReCa și biro-
uri) și de unde vom lucra în viitor. Răspunsurile multiple 
la aceste întrebări vor influența evoluția”, spune acesta.
Pentru reprezentanții Strauss România, compania care 
are în portofoliu branduri precum Doncafé, Amigo, 
Fort sau BeanZ, perspectivele de creștere sunt clare. 
„Indiscutabil vorbim de o perspectivă pozitivă pe toate 
fațetele, pornind de la creșterea penetrării categoriilor 
în gospodării, echilibrarea segmentelor de preț, apa-
riția cafenelelor la fiecare colț de stradă și explozia 
jucătorilor în e-commerce. Creșterea inventarului de 
birouri moderne, care a permis deschiderea de unități 
moderne HoReCa, împreună cu dezvoltarea continuă a 
unităților IKA sunt alți doi factori care o să contribuie la 
ridicarea consumului per capita. Singurii factori care pot 
să influențeze negativ viitorul industriei se regăsesc în 
zona demografică și în numărul gospodăriilor active din 
România”, completează aceștia. 
Evoluția bună din e-commerce este notată și de datele 
Nestlé. Irina Siminenco, Corpotate Affairs Manager în 
cadrul Nestlé România, susține că, din cauza perioadelor 
prelungite în care oamenii au stat acasă, au observat 
și o creștere semnificativă în e-commerce. Compania 
acoperă toate segmentele existente, de la cafea solubilă 
și mixuri, capsule, cafea măcinată sau boabe, dar și în 
afara consumului casnic. Iar când vine vorba de cafeaua 
capsule, anul 2020 s-a încheiat cu o creștere de două 
cifre pe acest segment. Toate lansările companiei de 
anul trecut au reușit să ducă la vânzări în creștere, cu 
atât mai mult cu cât au vizat consumul acasă. 
„Comparativ cu alte țări din regiune, România are o 
cultură a cafelei în plină expansiune. Piața cafelei din 
România are un potențial semnificativ de dezvoltare, 
în special pe segmentul cafelei solubile, care în acest 
moment este al doilea cel mai consumat tip de cafea. 
În ultimele luni, categoria cafelei solubile din România 
a convins noi consumatori. O creștere semnificativă se 
înregistrează și în segmentul capsulelor de cafea, pe 
care activăm cu toate cele trei branduri iconice Nestlé: 
Nescafé Dolce Gusto (NDG), Nespresso, Starbucks by 

Cafea măcinată, cei mai activi retaileri
Retailer\Anul 2019 2020 Evoluție
Selgros 202 203 0%
Carrefour 168 143 -15%
Mega Image 131 121 -8%
Kaufland 100 93 -7%
Penny 113 92 -19%
Alți retaileri 588 417 -29%
Total 1.302 1.069 -18%

sau împreună cu acesta”, susține reprezentanta Delaco. 
Retailul rămâne un canal de vânzare predominant, 
alături de benzinării ca și în cazul Sole Mizo România. 
Asta pentru că benzinăriile reprezintă un canal impor-
tant pentru toate produsele de impuls. Și, chiar dacă 
segmentul de cafea ready to drink este relativ nou, „cu 
penetrare și frecvență de cumpărare redusă compara-
tiv cu băuturile răcoritoare sau cele energizante, este 
foarte dinamic și asigură un potențial semnificativ. Anul 
acesta continuăm dezvoltarea brandului Starbucks ready 
to drink prin extinderea distribuției în toate canalele 
comerciale, adăugarea de noi produse în portofoliu, dar 
și activări in-store sau pe platformele online”, concluzio-
nează Bianca Bularca.

Perspective de creștere pe plan local

Când vine vorba despre perspectivele de creștere, un 
criteriu important stă în faptul că, în prezent, deși în 
urcare, consumul de cafea din România încă este cu 

Promoții pentru cafea
Categoria\Anul 2019 2020 Evoluție
Cafea boabe 512 537 5%
Cafea măcinată 1302 1069 -18%
Capsule cu cafea 261 270 3%
Cafea solubilă și mixuri 1011 874 -14%
Cafea gata de băut 102 126 24%
Total 3188 2876 -10%

Capsule cu cafea, cei mai activi retaileri
Retailer\Anul 2019 2020 Evoluție
Mega Image 39 52 33%
Carrefour 48 47 -2%
Selgros 51 45 -12%
Kaufland 30 42 40%
Carrefour Market 10 21 110%
Alți retaileri 83 63 -24%
Total 261 270 3%

Legendă: total promoții de preț comunicate de retaileri în revistele proprii, 
spoturi radio și TV. Cafeaua este în TOP  
3 articole preferate de retaileri pentru  
promoțiile comunicate prin spoturi radio și TV.

Cele mai promovate mărci de cafea boabe
Marca\Anul 2019 2020 Evoluție
Doncafé 85 76 -11%
Tchibo 79 71 -10%
Jacobs 73 57 -22%
Lavazza 49 53 8%
Bellarom 31 31 0%
Alte mărci 195 249 28%
Total 512 537 5%

Sursa:
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NDG și Starbucks by Nespresso pentru consum acasă”, 
spune Irina Siminenco.
„Piața cafelei se află pe un trend ascendent nu doar 
din punctul de vedere al volumului, ci și într-o continuă 
dezvoltare în ceea ce privește sortimentația, tipurile de 
cafea alese, metodele de preparare precum și momen-
tele de consum. Dacă în urmă cu câțiva ani asociam 
cafeaua cu acea băutură simplă, neagră sau cu lapte, 
menită să te trezească dimineața, astăzi o privim mai 
degrabă ca pe un rasfăț potrivit oricărei ocazii. Oferim o 
atenție sporită atunci când alegem cafeaua pe care să o 
savurăm fie dimineața, fie în pauza cu colegii, la cafenea 
cu prietenii sau într-un cocktail la terasă”, completează 
Virginia Radu (Coca - Cola HBC România)
Pentru Aquila, creșterea se bazează pe cel puțin trei 
motive. „Avem consumatori finali mai educați de la an la 
an cu privire la consumul blendurilor de cafea supe-
rioară, există deja o gamă diversificată de branduri și 
blenduri. Apoi, produsele sunt tot mai accesibile datorită 
site-urilor online. Și, nu în ultimul rând, creșterea ex-
tensivă a formatelor To Go. Segmentul de cafea prăjită 
și boabe este cel cu dinamica cea mai bună, + 31%, dar 
categoria este foarte fragmentată”, spune Carol Boisan, 
Chief Strategy Officer Aquila. Din portofoliul companiei, 
Lavazza a devenit brandul lider în segmentul de cafea 
boabe, un segment de piață estimat la aproape 33 de 
milioane de euro. 

Noile comportamente de consum

Impactul pandemiei asupra ocaziilor de consum și 
achiziție este evident și nu există diferență nici când 
vine vorba de cafea. Ahile Voinel (Cafea Fortuna) spune 
că diferențele sunt notabile mai ales în rândul consu-
matorilor „active professionals”. „Era într-adevăr mai 
comod și chiar mai trendy să achiziționezi cafeaua de 
la un operator on the go decât să pleci cu ea la termos 
de acasă, doar că impactul pandemic a modificat acest 
comportament”, susține acesta.
„Nu putem trata «cafeaua» doar în general, pentru că 
există mai multe sub-categorii, mai multe locuri de 
consum sau momente de consum pe parcursul zilei. Este 
evident că în ultimii ani atât pe piața locală, cât și pe 
cea internațională, există un trend de creștere de con-
sum în categoriile de cafea boabe și cafea capsule, trend 
care se observă în paralel cu creșterea numărului de 
gospodării care au fie mașini cu capsule, fie espressoare 
automate sau semi-automate. Avem consumatori din ce 
în ce mai sofisticați, având venituri în creștere și care 
doresc să aibă fie cafea proaspăt râșnită, fie să aibă o 
varietate mai mare de sortimente de cafea care pot fi 
oferite în capsule. În cazul preparării la espressoarele 
automate care folosesc cafea boabe, avem un consu-
mator sofisticat, cu venituri peste medie și care dorește 
să aibă cafea proaspăt râșnită pentru consumul acasă 
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(presupune și o investiție mai mare în aparat la început). 
În cazul mașinii de cafea cu capsule, avem un profil 
diferit de consumator, care pe lângă prospețimea cafelei 
va căuta o modalitate de preparare mai ușoară în ma-
nevrare și, nu în ultimul rând, o varietate mai mare de 
tipuri de cafea”, caracterizează piața Marian Ene (Tchibo 
Brands România).
Reprezentanții Strauss România spun că, în privința 
modificărilor notabile în comportamentul de consum, 
nu vorbim de tendințe noi, dar ritmul de adopție/
schimbare este mult mai rapid. „Vorbim în principal 
de impactul tehnologiei și de presiunea exercitată de 
producătorii de espressoare și de e-retaileri. În fiecare 
an, câteva sute de mii de gospodării se dotează cu ma-
șini espresso, fie ele cu boabe, capsule și R&G (n.red: 
prăjită și măcinată). Deși consumul tradițional la ibric 
și filtru rămâne majoritar, dotarea gospodăriilor cu 
espressoare va influența pozitiv experiența consuma-
torilor”, spun aceștia.  
Având un portofoliu complex de branduri și o acope-
rire 360, brandurile Strauss au reușit să compenseze 
scăderea consumului away from home cu o creștere 
semnificativă în retail și e-commerce. „Doncafé a cres-
cut pe toate piețele de retail și e-commerce, în special 
cu Doncafé Selected ajutat și de Doncafé Supremo, 
noua variantă de 100% Arabica dezvoltată împreună cu 
Alexandru Niculae – Campion Mondial la Prăjire Cafea. 
Portofoliul de boabe Doncafé a înregistrat o creștere 
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peste piață, creșterea fiind în perfect tandem cu piața 
de espressoare automate”, completează reprezentanții 
Strauss România. 
Consumatorul român de cafea devine tot mai sofis-
ticat, fiind interesat de modul în care este făcută, de 
proprietăți și tipuri de cafea, adaugă și Irina Siminenco 
(Nestlé România). „Oamenii tind să experimenteze mai 
mult, dar caută și produse de specialitate. Pandemia a 
afectat obiceiurile de cumpărare și în rândul amatorilor 
de cafea, care pun accent pe proximitatea magazinelor 
și disponibilitatea produselor online, în condițiile în care 
petrec mai mult timp acasă, dar și pe cantitate și preț. 
Am observat că achizițiile au devenit mai puțin frecven-
te, însă mai consistente, consumatorii având o sensibili-
tate mai mare la prețuri, fiind în același timp din ce în ce 
mai preocupați de sustenabilitatea cafelei lor preferate. 
Pe de altă parte, loialitatea față de brand s-a afirmat ca 
un aspect și mai important în ceea ce privește compor-
tamentul consumatorilor: aceștia continuă să aleagă 
brandurile pe care le îndrăgesc și pe care le cumpărau 
cel mai des.” Pentru Nestlé România, primele luni ale 
acestui an au venit la pachet cu o creștere a e-busi-
nessului, dar și cu un accent mai mare pe proximitatea 
locului de cumpărare.
Cât despre cum vede Coca-Cola HBC România piața 
locală de cafea, reprezentanții companiei au observat 
cum „tradiționalul ibric pierde teren în favoarea meto-
delor mai noi de preparare, cum cafenele specializate 
înfloresc și la noi și oferă românilor o experiență supe-
rioară a cafelei, precum și un prim contact cu metodele 
alternative și inovative de servire a cafelei. Însă pan-
demia ne-a adus și oportunități pe care am încercat să 
le valorificăm, precum creșterea comerțului online, a 
consumului de cafea on the go și a interesului privind 
metodele de preparare acasă. De asemenea, ne-am 
orientat resursele mai mult către segmentul de retail și 
către extinderea portofoliului pentru consum acasă cu 
mai multe variante de capsule de cafea”, spune Virginia 
Radu. Potrivit acesteia, pe măsură ce gusturile se educă, 
shopperul se uită din ce în ce mai atent la ambalaj, să 
înțeleagă ce tip de cafea este, de unde provine și ce 
gust îi va oferi. „Certificările prezente pe ambalaj nu 
mai sunt trecute cu vederea atât de ușor, pentru că 
shopperii încep să înțeleagă importanța lor”, sublinia-
ză reprezentanta Coca-Cola HBC România. Compania a 
adus brandul Costa Coffee pe piața locală anul trecut, în 
plină pandemie. „Costa Coffee a fost una dintre primele 
lansări din piață, imediat după lockdown. Noi credem 
că a adus un suflu optimist, fiind foarte bine primită la 
momentul respectiv, atât de clienți, cât și de consuma-
tori. Planificarea lansării a fost o adevărată provocare, 
pentru că s-a întâmplat exact în timpul lockdownului, o 
perioadă plină de incertitudine pentru toată lumea. A 
fost nevoie să adaptăm și să regândim totul”, povestește 
brand coffee managerul Coca-Cola HBC România. 
Un alt detaliu demn de menționat, subliniat de Elena 
Marin (Parmafood), este că, „ținând cont de obiceiurile 

Cele mai promovate mărci de cafea capsule
Marca\Anul 2019 2020 Evoluție
Nescafé 94 94 0%
Jacobs 77 76 -1%
L'Or 26 35 35%
Tchibo 8 12 50%
Starbucks 0 11  -/-
Alte mărci 56 42 -25%
Total 261 270 3%

Cafea gata de băut, cei mai activi retaileri
Retailer\Anul 2019 2020 Evoluție
Lidl 14 34 143%
Selgros 9 30 233%
Penny 18 21 17%
Remarkt 5 21 320%
Mega Image 11 4 -64%
Alți retaileri 45 16 -64%
Total 102 126 24%

Cele mai promovate mărci de cafea gata de băut
Marca\Anul 2019 2020 Evoluție
Mizo 16 32 100%
Milbona 9 29 222%
Starbucks 2 22 1000%
Penny to go 18 15 -17%
Rauch 3 9 200%
Alte mărci 54 19 -65%
Total 102 126 24%
Legendă: total promoții de preț comunicate de retaileri în revistele proprii, 
spoturi radio și TV. Cafeaua este în TOP  
3 articole preferate de retaileri pentru  
promoțiile comunicate prin spoturi radio și TV.

Sursa:
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de consum acasă, cafeaua măcinată cu un bun raport 
calitate preț se menține pe poziții, dar preconizăm că 
va pierde teren în fața boabelor și a capsulelor dato-
rită apariției unui consumator tot mai educat privind 
calitatea cafelei consumate. Românii încep să prioriti-
zeze atât calitatea, cât și rapiditatea preparării cafelei 
consumate, investind în echipamente cu capsule atât 
pentru acasă, cât și la birou. Segmentul cafelei cap-
sulate este cu siguranță unul foarte dinamic mai ales 
că în această cursă au intrat nu doar producătorii cu 
notorietate, dar și branduri celebre de coffee shops. În 
paralel, în contextul în care consumatorul pune tot mai 
multă presiune pe producători pentru a alege materiale 
prietenoase cu mediul înconjurător, un următor pas 
va reprezenta probabil garanția oferită de producător 
privind materialele reciclabile din care se vor confecțio-
na capsulele sau cele biodegradabile”, spune directorul 
de dezvoltare al Parmafood. Totodată, potrivit aceste-
ia, trendul „craft” provenit din alte industrii atinge și 
consumul de cafea traducându-se în ceea ce numim 
„specialty coffee”. „Dorința de a consuma mai mult me-
dium roast, o atenție mai mare a consumatorului față 
de cafeaua single origin sunt printre noile dorințe ale 
consumatorilor. Acest nou «apetit» va descuraja treptat 
consumul de cafea cu zahăr, măcar pe acest segment de 
consum, lasând loc descoperirii gustului cafelei fără alți 
aditivi”, adaugă ea. 

Tendințe de premiumizare

Într-un top al criteriilor de achiziție a unui anumit tip 
de cafea, brandul rămâne determinant pentru majorita-
tea shopperilor. Ahile Voinel (Cafea Fortuna), spune că, 
raportat la studii, cafeaua se consumă în special pentru 
gust și aromă, cafeaua Arabica devenind cea mai popu-
lară cafea cu o notorietate de 47%. „Credem că brandul 
și calitatea sunt cei mai importanți factori de influență 
în alegerea consumatorului”, declară acesta, lucru dove-
dit de altfel în cadrul companiei. Cafea Fortuna a rapor-
tat evoluții pozitive pe toate categoriile de produse, cu 
creșteri ceva mai consistente pe anumite subcategorii, 
cum ar fi cafeaua măcinată.
În cazul Tchibo, Marian Ene susține că „în categoria 
cafea pare să existe o polarizare a consumatorilor, 
definită de noile situații din fiecare familie: pe de o 
parte întâlnim consumatori din ce în ce mai pretențioși 
care se informează din mai multe surse și care duc lipsa 
unei cafele din HoReCa sau care pur și simplu doresc 
să se răsfețe cumpărând produse cu arome deosebite. 
Aceștia au tendința de a cumpăra produse premium 
sau produse cu beneficii speciale (cafea de origini, bio, 
cafea cu arome). Pe de altă parte, știm că mulți români 
și-au pierdut sau micșorat veniturile, alții au incerti-
tudinea zilei de mâine și aceștia se orientează spre 
produse mainstream/economy și spre produse aflate 
în promoție, ceea ce pune mare presiune pe activitatea 
promoțională”, explică country managerul companiei. Și, 

Analiză

adaugă el, există și un fenomen de stocare în perioadele 
de Paște sau Sărbători de iarnă când mulți producători 
de cafea activează promoții de preț pentru o perioadă 
limitată de timp.
„Împărțirea tradițională premium/mainstream/eco-
nomy este ușor depășită în zilele noastre, în special 
datorită creșterii gradului de sofisticare în categorie”, 
subliniază reprezentanții Strauss România. „Prețul nu 
poate să spună totul despre o segmentare în categorie. 
Odată cu creșterea presiunii promoționale în categorie, 
premium se apropie de mainstream și mainstream de 
premium. Ce putem spune cu siguranță este că, deși 
apetitul consumatorilor pentru a încerca branduri noi 
a scăzut în pandemie și ei s-au raliat la brandurile și 
variantele cunoscute, numărul de branduri și variante 
la raft crește exponențial, iar gradul de sofisticare, no-
menclatorul este din ce în ce mai complex”, completea-
ză aceștia. Iar din toate studiile realizate de companie 
reiese faptul că brandul este cel mai important criteriu 
în decizia de achiziție. 
„Fiecare categorie și tip de produs are o plajă foarte 
clară de consumatori loiali, din acest punct de vedere 
nu vedem o schimbare la nivel de preferințe, dar ne 
așteptăm la o expansiune a pieței pentru a integra un 
consumator de cafea care devine tot mai sofisticat, 
interesat de modul în care este făcută cafeaua pe care 
o alege, de proprietăți și tipuri de cafea”, spune și Irina 
Siminenco (Nestlé România). 
„Sofisticarea consumatorului” este un trend resimțit și 
de Coca-Cola HBC România, prin prisma Costa Coffee. 
„Segmentele de preț mass-premium și premium au 
înregistrat cele mai mari creșteri, semn că românii 
se îndreaptă tot mai mult spre calitate, spre cafea de 
specialitate, origini unice și altele asemenea. Tendința 
de premiumizare o vedem nu doar în segmentele de 
preț, ci și în tipurile de cafea preferate, cafeaua boabe 
și capsule câștigând teren în fața tradiționalei cafe-
le măcinate”, susține Virginia Radu. „Preț, calitate și 
modalitatea preparării sunt criteriile pe care românii le 
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bifează în alegerea cafelei. Sortimentația diversă, dar 
și trendul specialty coffee au fost cu siguranță ghidajul 
înspre o calitate superioară a cafelei”, este de părere 
Elena Marin (Parmafood). 
Mădălina Sultan, Marketing Manager Julius Meinl, spune 
că „vorbim despre creșterea consumului de boabe și 
capsule, iar de aici rezultă o dorință a consumatorului 
de premiumizare. Găsim pe raft tot mai multe cafele 
de origini, mai mult decât atât, capsulele de cafea, 
oarecum predictibile ca sortimentație, sunt disponibile 
și în portofoliul câtorva lanțuri locale de microprăji-
torii. Sustenabilitatea și responsabilitatea socială pot 
fi atinse acum și în consumul de cafea, existând la 
nivel de raft, capsule din material compostabil. Așadar, 
identificăm din ce în ce mai des tendințe variate  
de premiumizare.”

Dezvoltarea categoriei în 2021

Dinamica pieței va rămâne la nivelul anului trecut, este 
de părere directorul comercial Cafea Fortuna, Ahile 
Voinel. 
„Crearea de programe pentru atragerea, fidelizarea și 
retenția consumatorilor, găsirea de soluții inovative 
pentru diferențiere în categorie, dezvoltarea de produse 
noi pentru optimizarea portofoliului - acestea sunt doar 
o parte din provocările cu care ne confruntăm, dar care, 
în același timp, ne oferă și oportunități de dezvoltare și 
creștere în categorie”, spune acesta.
Marian Ene, Country Manager Tchibo Brands România, 
declară că 2021 a început foarte bine, dar se anunță cu 
multe incertitudini. Toate schimbările generate de stilul 
de viață al oamenilor, de restricții urmate de relaxări, au 
dus la o cerere variabilă. „Pentru noi, cel mai important 
a fost să ne asigurăm în primul rând că oferim consuma-
torilor produsele pe care le doresc (echilibru în nivelul 
de stocuri) și apoi să înțelegem în timp real nevoile spe-
cifice și să avem produse care să răspundă acestor ne-
voi”, explică el. „Va fi în continuare o provocare reală să 
înțelegem consumatorul, noile sau vechile lui obiceiuri, 
să aducem mereu produse sau ambalaje noi care să se 
adapteze acestor schimbări, să comunicăm cu consuma-
torii cât mai direct și eficient”, adaugă Marian Ene. 
Elena Marin (Parmafood), susține că, „cu siguranță cei ce 
apreciază cafeaua de specialitate vor avea la dispoziție 
tot mai multe instrumente de preparare a acesteia în 
propria casă, ceea ce înseamnă că dorința de a expe-
rimenta cu un produs de calitate (boabe) va crește pe 
de o parte. Consumul de capsule va înregistra și el o 
creștere importantă în măsura în care producătorii se 
vor adapta presiunii create de cerințele de sustenabi-
litate ale consumatorilor privind materialele folosite în 
ambalare, dar și a calității cafelei din capsule”.
„Creșterea nivelului de trai în România și a gradului 
de educație și sofisticare în categorie, potențată și de 
dinamica societății moderne, creează condiții optime 
de creștere continuă a pieței în următorii ani”, declară 
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reprezentanții Strauss România. Potrivit lor, dacă ne 
referim la piața totală de cafea, vorbim de o crește-
re constantă în ultimii ani, indiferent dacă această 
creștere vine din Retail, away from home sau e-com-
mmerce. „Singurele date agregate despre piață vin de 
la INS și ne indică în 2020 o creștere single digit per 
total, dar cu Canalul Retail în fruntea creșterii, mult din 
consumul în oraș mutându-se acasă”, arată estimările 
Strauss România, pe baza datelor INS ponderat cu date 
de retail audit.
Deși retailul a captat parte din consumul anulat în 
HoReCa, Mădălina Sultan, marketing manager Julius 
Meinl, consideră că „am început să recuperăm mo-
mentele pierdute în cafenele și vom vedea probabil 
o creștere de piață mai mică decât anul trecut, însă 
estimăm o creștere a acesteia de 7%. Investițiile noastre 
vor fi preponderent în categoriile cu dinamica cea mai 
bună, capsule și boabe. Vor fi atât la nivel de dezvoltare 
de produs pentru a exploata cât mai bine cererea, cât 
și la nivel de comunicare. Ne continuăm misiunea de a 
fi sustenabili, de a livra cea mai bună calitate a cafelei 
în ceașcă, misiune la care lucrăm încă din 1862”, spune 
Mădălina Sultan.
Când vorbește despre 2021 și posibilitățile de dezvoltare 
ale categoriei, Irina Siminenco (Nestlé România) spune 
că se așteptă să vadă în continuare entuziasm pentru 
lucruri noi și inovație. „Românii sunt din ce în ce mai 
interesați de cafea. Această tendință este vizibilă și în 
consumul din afara casei, prin numeroasele cafenele și 
magazine de cafea specializate deschise în toată țara, 
care evoluează, desigur, alături de lanțurile locale și 
internaționale de conveniență. Luând în considerare 
motivele numeroase, vom continua să ne orientăm după 
acest entuziasm și să venim cu lansări de produse noi 
și interesante. Credem că toată lumea ar trebui să aibă 
posibilitatea de a încerca și de a savura o cafea, fie ca 
o experiență nouă, fie ca o experiență reconfortantă, în 
propriile case.” Drept urmare, pentru acest an, compa-
nia are în plan să aducă inovații și în categoria cafelei 
solubile și nu numai, atât cu noi lansări, cât și cu noi 
campanii dedicate consumatorilor. 
În cazul reprezentanților brandului Costa Coffee, aceștia 
se așteaptă ca piața cafelei din România să rămână pe 
un trend ascendent și în acest an, chiar dacă nu la fel 
de accelerat ca în 2020. „Tendința de premiumizare atât 
din punctul de vedere al segmentelor de preț, cât și din 
punctul de vedere al tipurilor de cafea preferate va ră-
mâne. Vedem cum se dezvoltă în continuare segmentul 
de capsule, cafeaua de specialitate sau de origine unică. 
Am continuat cu lansarea în retail a capsulelor compa-
tibile cu aparatele Dolce Gusto. Astfel, am completat 
gama de capsule cu încă o opțiune pentru consumatori, 
pe lângă capsulele de aluminiu compatibile cu aparatele 
Nespresso, lansate anul trecut”, completează Virginia 
Radu. În 2021, brandul Costa Coffee împlinește 50 de ani 
de la înființare, iar local aniversează un an de la lansa-
rea pe piața de profil. ç

Care a fost evoluția vânzărilor în 2020 în privința cafelei, 
indiferent de tipul ei? Anul trecut a fost unul atipic din 
perspectiva retailului, comportamentul de consum al cli-
entului suferind modificări. Restricțiile impuse la nivel de 
HoReCa, cu închideri de cafenele, a generat o creștere în 
cadrul categoriilor, această evoluție fiind în linie cu piața.

Cum a evoluat cererea în privința capsulelor de cafea și al 
sortimentelor ready-to-drink? Cea mai bună dinamică din 
cadrul categoriei de cafea este reprezentată de segmen-
tul de capsule, care a raportat o evoluție de două cifre, 
peste creșterea categoriei. O influență pozitivă a avut-o 
implementarea pachetelor compuse din capsule și aparat 
de cafea oferit gratuit. În ceea ce privește sortimentul 
ready-to-drink, acesta a fost influențat negativ, tot în 
perspectiva pandemică pe care o traversăm. Produsele 
de tip on the go, ready to drink sunt unele de tip impulse 
buying, cumpărate de cele mai multe ori în afara casei, iar 
în momentul de față, în continuare, foarte mulți consuma-
tori își desfășoară activitatea acasă. 

Care este cel mai cumpărat tip de cafea? În preferințele 
actuale ale clienților se află cafeaua boabe și capsulele. 
Alegerile clientului în cadrul categoriei sunt orientate 
foarte mult către brand, aceștia fiind în continuă căutare 
de noi gusturi și arome. Este important de menționat și 
faptul că această categorie este sensibilă din punctul de 
vedere al promoțiilor. 

Cât de sensibil este consumatorul de cafea la promoții? 
Deși, într-adevăr, în ultima perioadă am observat o mai 
mare atenție a consumatorilor către oferte promoționale, 
în continuare aceștia se orientează cu precădere către 
brand și inovație. Și dacă ne uităm la categorie, cel mai 
mare grad de loializare din perspectiva brandului este 
generat de subcategoria de capsule. 

Ați resimțit o schimbare în preferințele consumatorilor în 
ultimii ani? Cum spuneam, clientul se orientează foarte 
mult către inovație, pe care o caută inclusiv în cadrul 
categoriei. 

Cum a evoluat cererea privind brandul propriu în ca-
tegorie? Categoria private label este în continuă dez-
voltare, cererea pentru acest segment fiind constantă. 
Perspectivele sunt pozitive, context în care anul acesta 
am lansat deja în magazine cafeaua K-Favourites, în două 
variante de ambalaj (cafea măcinată și boabe), respectiv 
capsule compatibile Nespresso și Dolce Gusto. Capsulele 
Nespresso se găsesc deja la raft, iar cele Dolce Gusto 
urmează să se livreze.

Cum arată categoria în materie de produse noi? Categoria 
de cafea este în primul rând una extrem de dinamică, iar 
inovația chiar este cheia în accesarea dorințelor consu-
matorilor în materie de cafea de origine, branduri sau 
arome noi.

Opinia buyerului: Valer Hancaș, 
Director de Comunicare și Corporate 

Affairs, Kaufland România





Deodorantele și 
antiperspirantele, o 
piață dependentă de 
relaxarea restricțiilor
Restricțiile de circulație și limitarea interacțiunilor sociale și-au 
pus amprenta și asupra categoriei de deodorante și 
antiperspirante, atât la nivel de vânzare, cât și în ceea ce 
privește preferințele de cumpărare. Cu o scădere valorică de 
peste 3% în primul an al pandemiei de COVID-19, piața 
deodorantelor și a antiperspirantelor pare să rămână 
dependentă de relaxarea restricțiilor care vor determina 
dinamica acestei categorii și în 2021. De Andra Imbrea.





70  |  Iulie 2021

Analiză

Piața deodorantelor și antiperspirantelor a cu-
noscut o scădere atât în valoare, cât și în vo-
lum în perioada mai 2020 - aprilie 2021 com-
parativ cu anul precedent. Astfel, în termeni 
valorici, categoria a scăzut cu 3,3%, în timp ce 

în termeni volumici a scăzut cu 0,7%, potrivit datelor fur-
nizate de RetailZoom. În funcție de segmentarea pe cate-
gorii, piața înclină către categoria de antiperspirante, care 
deține 69,6% din valoarea totală, în timp ce deodorantele 
și-au adjudecat 30,4% din valoarea pieței. Dinamica celor 
două segmente a fost și ea negativă, raportând un declin 
de 3,9% pe antiperspirante și 1,8% pe deodorante. În ter-
meni volumici, scăderile sunt mai temperate, 0,9% în cazul 
antiperspirantelor și 0,4% în cazul deodorantelor. 
În ceea ce privește segmentarea la nivel de prezentare, 
categoria antiperspirantelor și deodorantelor aerosol 
deține cea mai mare pondere, atât la nivel de volum 
(87%), cât și în valoare (68,1%). Astfel, în perioada mai 
2020 - aprilie 2021 comparativ cu mai 2019 - aprilie 2020, 
categoria a bifat o creștere modestă, de 0,4%, în volum, 
însă a scăzut cu 1,6% în termeni valorici. Următoarele două 
categorii - antiperspirantele și deodorante solide și cele 
lichide - dețin ponderi asemănătoare atât în valoare, cât și 
în volum: 5,6% din volumul comercializat în piața sunt pro-
dusele solide, iar 5,3% sunt produsele lichide, în timp ce în 
termeni valorici vorbim despre o cotă de piață de 15,3% în 
primul caz și 12,8% pentru produsele sub formă lichidă.

Când ne referim însă la dinamica față de anul anterior, 
lucrurile se diferențiază semnificativ: antiperspirantele și 
deodorantele sub formă solidă sunt pe un trend descen-
dent mult mai accentuat decât cele sub formă lichidă, 
astfel: în termeni volumici, solidele au scăzut cu -10,5%, 
în timp ce lichidele cu doar 2,8%, iar în termeni valorici 
solidele bifează o scădere de 8,7%, în timp ce produse-
le sub formă lichidă au pierdut 3,9% din cota de piață. 
Celelalte categorii de produse - gel, cremă sau șervețele 
- dețin procente semnificativ mai mici și rămân aproape 
irelevante la nivel de categorie, însă demn de menționat 
este că toate au marcat scăderi considerabile în perioa-
da analizată de specialiștii de la RetailZoom.
Piața de deodorante și antiperspirante este domina-
tă de principalii producători de profil, primii cinci, în 
ordine alfabetică, fiind Beiersdorf, Colgate Palmolive, 
P&G, Sarantis și Unilever, care dețin 80,1% din valoarea 
pieței, în timp ce în termeni volumici au o cotă de piață 
de 76,8%. Mărcile private dețin procente modeste, de 
2,3% în termeni valorici și 4,6% în termeni volumici. 
Principalele mărci de deodorante și antiperspirante 
sunt, tot în ordine alfabetică, Dove, Mennen Speed Stick, 
Nivea, Rexona și Str8.
În cazul rețelei de retail dm drogerie markt, mărcile 
proprii domină vânzările de deodorante și antiperspi-
rante cu brandurile dm Balea, dm alverde și Seinz, gamă 
de produse vegane pentru categoria masculină. „Prin 

Deodorante și antiperspirante
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campania Super calitate la super preț, care cuprin-
de peste 1.000 articole la prețuri de sub 5 lei, inclusiv 
deodorante, am atras consumatori noi și am reușit 
performanța să avem creștere like-for-like și în anul 
pandemic 2020, valoric și cantitativ. Anul acesta confir-
măm evoluția superioară a mărcii proprii, comparativ cu 
mărcile naționale, iar dm Balea este lider categoric în 
topul mărcilor prezente pe rafturile dm drogerie markt”, 
explică Daniela Jordanovski, Director de Marketing și 
Achiziții dm drogerie markt.

Hypermarketurile rămân cel mai  
important canal

Dinamica negativă a vânzărilor din 2020 se observă și la 
nivelul canalelor de vânzare, atât pe formatul mare, cât 
și în zona de supermarket și proximitate, deși scăderea 
este ușor atenuată în cadrul formatului de canal mare. 
Astfel, hypermarketurile monitorizate de RetailZoom 
(Carrefour, cora, Metro) au bifat o scădere de 2,8% în 
termeni valorici, în timp ce la nivel de volum vânzările 
au rămas stabile. Pe formatul de canal mic (Carrefour 
Market, dm drogerie markt, Inmedio, Shop&Go, Penny, 
Profi, Xpress) categoria a marcat o scădere de 3,7% în 
termeni valorici și un declin de 1,5% în termeni volumici. 
„Din punct de vedere al valorii, principalul canal de vân-
zare este reprezentat de comerțul modern care asigură 
72%. Magazinele de tip discount înregistrează o creștere 
de 3 puncte procentuale, în timp ce hypermarketurile și 
supermarketurile sunt pe un trend descendent. Totuși 
hypermaketurile rămân principalul format în ceea ce 
privește cota de piață în valoare cu un procent de 35%”, 
explică și reprezentanții GfK.

În cadrul cora România, 2020 a adus o scădere de 15% 
față de 2019 pentru categoria deodorantelor și antiper-
spirantelor. „Pandemia a remodelat comportamentul de 
cumpărare al clientului în sensul că acesta nu a mai fost 
orientat către noutăți și cumpărături de impuls, preferând 
să aibă un buget alocat produselor de maximă necesitate. 
De asemenea, din cauza lucrului la domiciliu am putut ob-
serva o scădere a utilizării unor produse dacă ne referim 
la deodorante și antiperspirante, ceea ce s-a reflectat în 
vânzări”, spune Oana Prepeliță, Achizitor Parfumerie cora. 
Însă în ciuda acestui aspect, discounterii au câștigat 
teren, ajungând la o cotă de 14% de la 11% în 2019, în 
general prin prisma a două aspecte care au reprezen-
tat diferențiatori importanți în context: proximitatea și 
oferta de branduri proprii de bună calitate, la prețuri 
avantajoase, explică Loredana Ionel, Marketing Manager 
Beiersdorf România. „Ponderea comerț modern - tradi-
țional este aproximativ 70% -30%. Din 2019 până în pre-
zent, comerțul tradițional a câștigat 1% ca și pondere, 
în defavoarea comerțului modern. Este o evoluție care 
se datorează cu siguranță contextului pandemic: 2020 a 
fost un an în care ritmul de expansiune prin noi deschi-
deri de magazine a scăzut drastic”, punctează aceasta.
Unilever plusează cu canalul de e-commerce ca opor-
tunitate pentru jucători, având un ritm accelerat de 
creștere în 2020. „Estimăm însă că această accelerare 
din canalul online nu a compensat scăderea categoriei 
din canalele de vânzare tradiționale. Toate canalele de 
distribuție sunt importante pentru categoria de antiper-
spirante și deodorante datorită penetrării foarte mari a 
acesteia. Cote-părți mai mici comparativ cu alte categorii 
le au drogheriile și canalul de e-commerce. Ce observăm 
este o creștere acelerată a discounterilor și, în consecin-
ță, se reflectă și asupra acestei categorii în detrimentul 
celorlalte canale”, adaugă și reprezentanții L’Oréal.
Pentru grupul Niran, importatorul și distribuitorul 
antipersiprantelor Borotalco, canalul de e-commerce a 
înregistrat o creștere accelerată pe tot parcursul anului 
2020, iar tendința se păstrează și în primele 5 luni din 
2021, unde înregistrează o creștere double digit pentru 
vânzările brandului Borotalco. O evoluție asemănătoa-
re se remarcă în cadrul platformei online cora.ro, care 
a bifat o creștere de 12,71% a vânzărilor de deodorant 
și antiperspirante în primele 5 luni ale acestui an. În 
cadrul dm drogerie markt, care deja colaborează încă 
de la mijlocul anului trecut cu parteneri precum Tazz by 
eMAG, Bringo și Glovo, se pregătește lansarea propriului 
magazine online, preconizat a fi operațional în a doua 
jumătate a anului 2022. 

2020, trendbreaker în piața deodorantelor

2020 a fost un an de cumpănă pentru majoritatea ju-
cătorilor din piața deodorantelor și antiperspirantelor, 
vânzările fiind sub nivelul celor din 2019, deși erau în 
creștere în termeni valorici în perioada ante-pandemie, 
fenomen care a reprezentant un „trendbreaker”, după 

Evoluția canalelor de vânzare 

Deodorante Evoluție MAT vs. MAT-1
Valoare Volum

Total piață -3,3% -0,7%
Hypermarket* -2,8% 0,2%
Supermarket** -3,7% -1,5%

Segmentarea categoriei pe tipuri de produse 

Tipul produsului
Cotă de 
piață în 
valoare

Dinamică 
valoare

Cotă de 
piață în 
volum 

Dinamică 
volum  

Antiperspirant 69,6% -3,9 68,8% -0,9
Normal  30,4% -1,8 31,2 -0,4
Top producători (în ordine alfabetică)

Producător Cotă de piață
Valoare Volum

Beiersdorf 

80,1% 76,8%
Colgate-Palmolive
P&G 
Sarantis 
Unilever 
Mărci private 2% 5%
MAT vs. MAI-1 = mai 2020 - aprilie 2021 vs. mai 2019 - aprilie 2020; 
Retaileri monitorizați: *Carrefour Hypermarket, cora, Metro; 
** CarrefourMarket, dm, Inmedio, Mega Image,  
Shop&Go, Penny, Profi, Xpress. 

Sursa:



    revistaprogresiv.ro |  73

Deodorante și antiperspirante

cum susțin reprezentanții Colgate-Palmolive, unul dintre 
cei mai mari jucători din piață, cu mărci precum Lady 
Speed Stick, Speed Stick sau Palmolive. Și reprezentanta 
Beiersdorf susține că deodorantele au fost una dintre 
categoriile cosmetice afectate de pandemie. „Nevoia 
a fost diminuată față de un «normal», frecvența de 
consum s-a redus și, în consecință, piața a scăzut cu 
aproximativ 8%”, explică Loredana Ionel.
O scădere de până la două cifre a pieței de deodorante 
și antiperspirante este estimată și de Irina Banu, Brand 
Manager Deodorants Unilever South Central Europe, 
care are în portofoliu mărcile Dove, Dove Men + Care 
și Rexona. Aceeași dinamică negativă este sesizată și 
de L’Oréal România, în special în lunile aprilie și mai. 
„Scăderile lunare în valoare au înregistrat praguri de 
două cifre. Odată cu ridicarea restricțiilor de circulație și 
venirea verii, scăderile au fost mai mici. În lunile puter-
nice de vară, precum august, s-a ajuns chiar la o crește-
re în valoare a categoriei”, spun reprezentanții L’Oréal. 
Există însă și excepții de la regulă. Pentru distribuitorul 
Borotalco, 2020 a adus însă un plus de 85% față de 2019, 
în ciuda trendul negativ bifat de piața locală. Compania 
vinde majoritar antiperspirante, iar ca format, sprayul 
acumulează peste două treimi din total vânzări, urmat 
de roll-on și stick. „S-a observat, însă, o diminuare a 
creșterii începând cu al doilea trimestru, pe fondul 
măsurilor de restricție impuse de autorități, în contextul 

stării de urgență”, spune Cristina Simion, Brand Manager 
în cadrul companiei. În primele cinci luni ale acestui an, 
creșterea Borotalco a fost de aproximativ 40%, în parte 
datorată revenirii pe un trend normal, dar și din pricina 
unei baze scăzute din 2020.
În cadrul dm drogerie markt, sezonul de vară 2020, influ-
ențat și de curba descrescătoare a evoluției infectărilor, 
a adus o revenire pe plus, dar valul 2 al pandemiei de 
COVID-19 a mutat din nou vânzările sub evoluția anului 
precedent, în perioada octombrie-decembrie. Per total, 
în 2020, vânzările de deodorante și antiperspirante au 
înregistrat o ușoară scădere like-for-like comparat cu 
2019, atât valoric, cât și cantitativ, cu fluctuații mari ce 
au urmărit destul de fidel valurile evoluției pandemice 
la noi în țară.

Modificări în comportamentul consumatorului

2020 nu a adus o evoluție surprinzătoare în piață în 
ceea ce privește tipul produselor preferate de români. 
Consumatorii și-au menținut preferințele, iar segmente-
le de piață și-au păstrat proporțiile și dinamica inițiale. 
„Segmentul deodorantelor de tip aerosol rămâne domi-
nant în piață, este varianta cert preferată de majoritate, 
cu o pondere de peste 65% și cu tendință de creștere, în 
defavoarea segmentului de deodorant solid. Stick-ul aco-
peră acum cam 20% din piața și înregistrează o pierdere 
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ușoară și graduală în preferința de consum. Dar aceasta 
este o tendință pre-existentă, nu are legătură cu contextul 
pandemic și nici nu am observat o accentuare a trendu-
lui în această perioadă. Cât despre deodorantele roll-on, 
segmentul rămâne relativ stabil, undeva la 10% din piață”, 
explică Loredana Ionel (Beiersdorf). Pandemia și-a pus 
amprenta și la nivel de formate de produse, iar una dintre 
cele mai mari schimbări în comportamentul de achiziție o 
reprezintă focusul pe produsele „value”, pe cele de strictă 
necesitate, în timp ce produsele „nice to have” au căzut în 
plan secund. „Din perspectiva gramajului există o modifi-
care notabilă a comportamentului de consum și a structurii 
pieței. Pandemia a creat un context oportun pentru tran-
ziția către «big size» – adică deodorant aerosol la gramaj 
mai mare decât standardul obișnuit al pieței (care este/era 
150 ml) și la un preț per ml mai avantajos. Tendința s-a ma-
nifestat în segmentul deodorantelor de tip aerosol – ceea 
ce nu este o surpriză, din moment ce acest format este 
majoritar în piață”, mai spune reprezentanta Beiersdorf.
Interesul pentru gramaje mai mari are două posibile 
cauze: atât o cerere crescută din partea consumatori-
lor, în special în perioada de carantină, pentru a rări 
vizitele la magazin, cât și o ofertă consolidată în piață 
într-un moment adecvat, precum contextul pandemic. 
„Deodorante «big size» au existat pe piață și anterior, 
însă doar cu statut de ofertă promoțională, cu caracter 
temporar, în principal de tip sezonier. Ce s-a întâmplat 
în anul pandemic este că ele s-au permanentizat. Piața 
s-a restructurat și deci pe rafturile magazinelor avem 
acum posibilitatea de a alege dintre mai multe versiuni 
de gramaj ale aceluiași produs: 150ml, 200ml și 250ml. 
Tranziția către big size a fost accentuată de context, 
dar se dovedește că nu este exclusiv contextuală. Cel 
mai bun indiciu în acest sens este faptul că formate-
le mari continuă să câștige teren în piața, chiar și în 
condițiile actuale de relaxare și creștere a speranței 
de redobândire a calității vieții «de dinainte»: în 2019 
formatele deo mari reprezentau cam 8% din segmentul 
de aerosol, în 2020 au evoluat la peste 17%, iar în 2021 
au ajuns să pondereze 21% din segmentul de aerosol, 
iar expansiunea lor continuă”, adaugă Loredana Ionel.
 „O acțiune susținută de propunerile făcute atât pentru 
produsele de marcă proprie, cât și pentru alte branduri, a 
avut rezultatul scontat: deodorantele și antiperspirantele 
la ambalaj de cel puțin 200 ml au avut un share în cate-
gorie cu aproximativ 5% mai mare, comparat în bucăți, 
like-for-like 2020 față de 2019. Rezultatele pozitive i-au în-
curajat pe furnizorii noștri să continue și în 2021 propune-
rile de sortiment pe acest format de ambalaj și în pachete 
ce oferă discount pentru al doilea produs”, adaugă și 
Daniela Jordanovski, reprezentantul dm drogerie markt.
Și L’Oréal observă o preferință către gramajele mai mari 
în categoria de frumusețe și îngrijire personală pe fondul 
stocării din pandemie și încercării consumatorilor de a-și 
eficientiza bugetul. „În general, deși consumatorii sunt mai 
optimiști cu privire la situația macro-economică și la si-
guranța bugetului lor, sunt mult mai atenți, comparativ cu 

perioada anterioară pandemiei, la felul în care își pot efi-
cientiza bugetul: raportul preț-calitate (value for money) a 
devenit cel mai important criteriu în alegerea unui brand 
sau a unui produs”, spun reprezentanții gigantului francez.
Pe de altă parte, Claudia Pălăcian, Manager de Produs în 
cadrul Farmec, consideră că românii sunt mai degrabă 
interesați de produse cu eficiență crescută, care să pro-
tejeze pielea și să fie prietenoase cu mediul. Cele mai 
vândute produse din această categorie din portofoliul 
Farmec sunt antiperspirantele de tip spray aerosol, la 
150 ml. Reprezentanții Colgate-Palmolive observă însă o 
scădere a consumului în categoria Underarm Protection 
în perioada pandemiei, posibil generată de faptul că 
restricțiile i-au împiedicat pe mulți să participe la ac-
tivități care generau nevoia de consum. „Deși niciunul 
dintre formatele din categorie nu au crescut din punct 
de vedere valoare în 2020 față de 2019, formatele Spray 
și cele Roll-on au înregistrat creșteri în ponderea lor în 
valoare în interiorul categoriei”, spun aceștia.
O atenție sporită pentru gramajele mai mari, de tip over-
fill, sau pentru pachetele promoționale observă și dis-
tribuitorul Borotalco. De asemenea, consumatorii se uită 
și mai atent la raportul calitate-preț când aleg marca 
de deodorant, orientându-se în special către mărcile în 
care au încredere că răspund nevoilor lor. În plus, aceștia 
se orientează și către ambalajele mai mari de spray/
aerosol, spun și reprezentanții Unilever. Această tendință 
către ambalaje mai mari, de tip „overfill” este posibil să 
se păstreze cel puțin și anul acesta pentru că utilizatorii 
sunt atrași de tandemul „o cantitate mai mare de produs 
la un preț mai mic decât în mod normal”, spune Bianca 
Săvulescu, Junior Brand Manager, Henkel Beauty Care.

Piața deo, între feminin, masculin și unisex 

În ceea ce privește segmentarea în funcție de utilizator, 
piața se împarte echitabil între produsele destinate 
genului feminin și cele pentru bărbați, cu procente de 
52,7% și, respectiv, 47% în termeni valorici. Categoriile 
unisex și de copii își adjudecă procente nesemnificative, 
de 0,3% și 0,1%, din valoarea pieței, însă interesantă este 
dinamica din mai 2021 - aprilie 2020 față de perioada si-
milară a anului trecut: +35,1% pentru produsele destinate 
copiilor și +12% pentru unisex, potrivit RetailZoom.
Când vine vorba însă de volum, lucrurile stau diferit: 
categoria produselor de copii crește cu 46,7%, în timp ce 
produsele unisex scad cu 16,7%. O dinamică asemănă-
toare se întâmplă și pentru produse pentru femei și cele 
pentru bărbați: dacă în termeni valorici, ambele categorii 
au pierdut din cotă de piață 3,2%, respectiv 3,5%, în ceea 
ce privește volumul comercializat doar produsele dedi-
cate femeilor rămân la o evoluție constantă (+0,6%), în 
timp ce deodorantele și antiperspirantele destinate seg-
mentului masculin scad cu până la 2,2%. „Observăm un 
trend descendent în segmentul de vârstă sub 29 de ani. 
Procentul celor care achiziționau deodorante a scăzut de 
la 83% la 71% în perioada mai 2020 – aprilie 2021 față de 
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mai 2019 – aprilie 2020”, adaugă reprezentanți GfK. 
Comportamentul de consum este diferit în funcție de 
utilizator; astfel, dacă femeile sunt mai dispuse să expe-
rimenteze și să încerce noutățile apărute în piață, ceea ce 
determină jucătorii din piață să ofere o gamă mai largă 
segmentului feminin sau să aibă o comunicare mai sim-
plă pentru segmentul masculin. „Acest comportament de 
achiziție al genului feminin este ceea ce ne-a determinat, 
de exemplu, să aducem în piață, în fiecare an, produse de 
tip «ediții limitate» – atât în categoria deo, cât și în alte 
categorii de îngrijire personală, cum ar fi gelurile de duș. 
Astfel de produse s-au concretizat mereu în proiecte de 
succes, tocmai pentru că publicul feminin manifestă un 
interes ridicat spre a încerca ceva inedit, mai ales dacă 
ofertă este limitată”, spune Loredana Ionel.
În contrabalans, majoritatea bărbaților sunt mai consec-
venți, în general, cu produsele pe care le cumpără. Sunt 
mai loiali, fac mai rar schimbări. „În plus, din perspectiva 
pe care o avem, și anume cea a unui brand-umbrelă, 
am remarcat că bărbații sunt mai înclinați decât femeile 
să cumpere produse de la același brand, din mai multe 
categorii. De aceea, avem inițiative frecvente de pro iecte 
multi-category, destinate consumatorului masculin”, 
adaugă reprezentanta Beiersdorf.
Tendința de creștere a produselor unisex în valoarea 
pieței totale (+12%, potrivit RetailZoom) este remar-
cată și de Colgate-Palmolive. Potrivit reprezentanților 
companiei, produsele unisex sunt singurul segment care 
a crescut în valoare în 2020, deși reprezintă sub 5% din 
totalul categoriei. „În primele patru luni ale acestui an, 
față de aceeași perioadă a anului trecut, trendul se men-
ține, iar variantele unisex sunt în continuare în creștere, 
atât în valoare absolute, cât și în pondere în interiorul 
categoriei, în timp ce variantele pentru gen feminin sunt 
la acelasi nivel în ceea ce privește ponderea. Aceste 
schimbări vin în detrimentul produselor pentru bărbați 
care sunt într-o ușoară scădere”, punctează aceștia.
Tendința de creștere a produselor unisex este susținută 
și de evoluția Borotalco, care a avut rezultate în creștere 
atât în 2020, cât și în primele luni ale acestui an. Deși 
deodorantele Borotalco sunt exclusiv unisex, decizia de 
cumpărare aparține într-o proporție majoritară genu-
lui feminin. În cadrul Farmec, în schimb, lucrurile stau 
invers: „Am remarcat o evoluție a gradului de utilizare a 
deodorantelor pentru bărbați, care au crescut constant 
în ultima perioadă, reușind să se apropie de vânzările de 
deodorante pentru femei. Deodorantele pentru bărbați 
au ajuns în prezent la o pondere de 38% din totalul vân-
zărilor companiei de deodorante și antiperspirante și ne 
așteptăm ca această pondere să continue să se măreas-
că”, spune Pălăcian (Farmec).

Promoțiile în categoria deodorantelor 

Un alt efect pe care l-au avut izolarea și incertitudinea 
este renunțarea la ceea ce numim „experimentare”. 
„Oamenii au preferat, cred că mai degrabă instinctiv decât 

ca decizie conștientă, să opteze pentru varianta «sigură»: 
au cumpărat produse pe care le cunoșteau, le testaseră și 
le validaseră anterior”, consideră Loredana Ionel.
Consumatorul român este considerat a fi unul con-
servator, iar cu atât mai mult cu cât interacțiunea și 
experiențele au lipsit din peisaj, utilizatorii s-au îndrep-
tat către branduri sigure, pe care le cunoșteau deja și 
în care aveau încredere. Promoțiile și ofertele speciale 
nu au făcut decât să întărească acest comportament 
de achiziție și să devină un factor (și mai) important 
în decizia de cumpărare. „Promoțiile au crescut atrac-
tivitatea categoriei în perioada pandemică, având în 
vedere că deodorantul nu a fost văzut ca un produs de 
nevoie imediată, astfel că rămân în continuare impor-
tante. Totuși, fidelitatea față de brand rămâne destul 
de ridicată. Având în vedere faptul că protecția împo-
triva transpirației și a mirosurilor neplăcute este unul 
dintre cele mai importante atribute ale unui deodorant, 
consumatorii caută și rămân alături de brandurile care 
livrează, în primul rând, ceea ce promit la nivel funcțio-
nal”, explică reprezentanta Farmec.
Reprezentanții Colgate Palmolive adaugă că promoțiile 
au fost tot timpul o parte importantă în comerțul mo-
dern, iar specific pentru această categorie în hypermar-
keturi se observă că presiunea promoțională (ponderea 
valorii generate din mecanisme promo din total valoare 
categorie) a fost în scădere în anul 2020 față de anul 
2019, însă a crescut semnificativ în primele patru luni ale 
acestui an, reușind astfel să genereze valoare suplimen-
tară pentru categorie în hypermarketuri.

Inovație în piața de deodorante

Chiar dacă consumatorii români sunt mai conservatori și 
fideli brandurilor consacrate, inovația și tehnologiile noi 
nu lipsesc din piața deodorantelor și antiperspirante-
lor. „Remarcăm o dinamică bună în cazul noutăților, dar 
mai ales în cazul inovațiilor. Produsele care au la bază 

MAT vs. MAT-1 = mai 2020 - aprilie 2021 vs. mai 2019 - aprilie 2020; 
Retaileri monitorizați: Carrefour Hypermarket, cora, Metro; 
CarrefourMarket, dm, Inmedio, Mega Image,  
Shop&Go, Penny, Profi, Xpress. 

Sursa:

Segmentare în funcție de prezentare

Prezentare Cotă de piață Dinamică
Valoare Volum Valoare Volum

Aerosol 68,1% -1,6% 87,0% 0,4%
Solid 15,3% -8,7% 5,6% -10,5%
Lichid 12,8% -3,9% 5,3% -2,8%
Gel 3,7% -5,3% 2,1% -10,5%
Cremă 0,1% -44,2% 0,0% -24,4%
Șervețele 0,0% -47,0% 0,0% -46,0%

Segmentare în funcție de utilizator

Utilizator Cotă de piață Dinamică
Valoare Volum Valoare Volum

Femei 52,7% 53,6% -3,2% 0,6%
Bărbați 47,0% 46,2% -3,5% -2,2%
Unisex 0,3% 0,2% 12,0% -16,6%
Copii 0,1% 0,1% 35,1% 46,7%
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Deodorante și antiperspirante

o tehnologie revoluționară și/sau ingrediente noi în 
categorie se bucură de un răspuns pozitiv în piață. Chiar 
și în cazul în care sunt din start dezvoltate ca și produse 
mai «de nișă», inovațiile absolute aduc de fiecare dată 
valoare incrementală. Fiindcă este specific inovațiilor de 
nișă: sunt identificate și abordate imediat de exact pu-
blicul pentru care au fost create – iar publicul respectiv 
nu ezită să plătească mai mult decat media categoriei 
pentru produsul care chiar vorbește pe limba lui. Avem 
un exemplu foarte recent, chiar în categoria deo – noul 
deodorant roll-on NIVEA Magnesium Dry, o formulă 
antiperspirantă cu totul nouă, fără săruri de aluminiu și 
bazată pe un ingredient specific corpului uman – mag-
neziul. Lansarea este foarte recentă, însă feedback-ul 
imediat pe care l-am primit din partea consumatorilor a 
fost foarte bun”, explică Loredana Ionel.
Pe lângă Magnesium Dry, Beiersdorf a lansat o gamă nouă 
în segmentul de antiperspirante Fresh - patru produse 
care oferă protecție eficientă, combinate cu parfumuri 
proaspete și feminine, alături de o extensie de gamă în 
segmentul antiperspirante anti-pete. Și dacă vorbim des-
pre noutăți la nivel de piață sunt important de menționat 
și mișcările celorlați jucători mari. Astfel, Unilever a lansat 
la începutul anului 2021 Dove Care & Protect, primul 
antiperspirant ce combină ingredientele antibacteriene 
cu formula superioară de îngrijire Dove. Proiectul a fost 
lansat drept un concept umbrelă prezent în mai multe 
categorii – deodorante, geluri de duș și săpun lichid. Tot în 
aceeași direcție, Dove Men + Care a venit cu o propunere 
special creată pentru bărbați, Odour Defense, un antiper-
spirant cu ingredient antibacterian menit să fie ușor și 
confortabil pentru pielea subrațului, dar puternic împo-
triva bacteriilor ce cauzează transpirația. Nu în ultimul 
rând, portofoliul Dove a fost extins cu o nouă variantă ce 
întregește Gama Go Fresh, un produs cu un parfum nou, 
vibrant, fresh, fructat de Acai Berry & Waterlilly.
În același timp, și brandul Rexona a avut parte de 
extinderi importante de portofoliu, Rexona Maximum 
Protection reprezentând o nouă gamă ce consolidează 
poziția superioară a brandului în segementul de anti-
perspirante, disponibilă în cele două formate preferate 
de consumatori (aerosol & stick). Nu în ultimul rând, 
Rexona a lansat Invisible Fresh Power, o propunere ce 
oferă 48 de ore de protecție antiperspirantă fără grija 
urmelor albe sau a petelor galbene pe haine, într-o for-
mulă cu șapte beneficii (protecție împotriva transpirați-
ei, mirosurilor neplăcute, petelor albe, petelor galbene, 
iritațiilor, pielii umede, activat la mișcare).
În cadrul Farmec, două game emblemative din por-
tofoliu - Athos și Obsesie - au trecut printr-un proces 
de rebranding la începutul anului 2020, ce a presupus 
actualizarea elementelor grafice de pe ambalaje și 
lansarea de noi sortimente, cu parfumuri din ultimele 
colecții ale marilor producători din industria de pro-
fil. L’Oréal se concentrează anul acesta pe creșterea 
gamei Garnier Mineral, ce vine de asemenea cu noutate 
Magnesium Ultra Day, ce conține Oxid de Magneziu, un 

ingredient de patru ori mai absorbant decat talcul, în 
timp de Borotalco a lansat anul trecut gama de deodo-
rante Active, ce folosesc tehnologia inovatoare Odor-
Converter, cu microcapsule ce se activează la mișcare 
și eliberează parfum în momentele solicitante, iar 
noutatea pe anul 2021 o reprezintă extinderea gamei de 
deodorante din linia Pure cu 0% săruri de aluminiu, cu o 
nouă aromă, Pure Original Freshness, ce îmbină aromele 
delicate și florale cu aroma unică Borotalco. Lansarea 
vine în completarea liniei Pure, alături de sortimentele 
Pure Clean Freshness și Pure Natural Freshness.

Semne bune în 2021

Totuși, 2021 dă semne de revenire întreaga piață de an-
tiperspirante și deodorante: „Deși începutul de an nu a 
fost marcat de creștere, ci mai degrabă de o stagnare a 
pieței, ultimele luni au favorizat o creștere promițătoare 
a pieței pe fondul relaxării restricțiilor și a sărbătorilor 
de Paște”, spune Bianca Săvulescu (Henkel). Și producă-
torul Nivea remarcă o îmbunătățire a situației: „Este clar 
că oamenii încep să-și reia obiceiurile sociale – chiar 
dacă deocamdată prudent și parțial. În primele 5 luni 
ale anului, piața este încă sub nivelul anterior anului 
pandemic, dar premisele sunt pozitive și ne așteptăm 
chiar la o acentuare a creșterii, în a doua parte a anului”, 
spune Loredana Ionel.
În primele patru luni ale acestui an categoria nu a reușit 
încă să atingă nivelul perioadei similare din 2020 în ter-
meni valorici, însă din punct de vedere volum se obser-
vă o îmbunătățire față de aceeași perioadă a anului tre-
cut, spun și reprezentanții Colgate-Palmolive. În cadrul 
L’Oréal România se vorbește de o normalizare a evolu-
ției acestei categorii, deja de la finalul anului trecut ob-
servându-se începutul revenirii vânzărilor. „Penetrarea 
deodorantelor în rândul populației României este foarte 
mare, așa că majoritatea creșterii în valoare vine din 
valorizarea categoriei. Vedem că sunt cumpărate din ce 
în ce mai des formate mai mari sau, mai nou, branduri 
«premium» de mass market”, punctează aceștia.
Pentru Farmec, în schimb, efectele relaxării restricțiilor 
nu s-au resimțit în dinamica vânzărilor de deodorante 
și antiperspirante din primele cinci luni ale acestui an, 
care s-au menținut la nivelul celor din aceeași perioadă 
a anului trecut.
„La finalul lunii februarie 2021, odată cu relaxarea re-
stricțiilor impuse de pandemie, s-a inversat trendul în 
evoluția categoriei, iar în lunile mai și aprilie a acestui 
an creșterea vânzărilor este remarcabilă. A crescut 
numărul de clienți, precum și interesul acestora pentru 
cumpărături, astfel că acum se simte din nou dorința 
consumatorilor de a descoperi noutățile, exclusivitățile 
și, desigur, promoțiile categoriei. Și cora își păstrează 
o prognoză optimistă pentru 2021, deși primele 5 luni 
din 2021 au adus scăderi în vânzările de deodorante și 
antiperspirante atât față de 2020, cât și față de 2019”, 
încheie reprezentanții cora. ç
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Analiză

Veganismul, un stil de viață 
sănătos, dar costisitor

Fără carne, proteină vegetală, stil de viață sănătos – pe scurt, așa descriu 
consumatorii români „veganismul”. Deși acest tip de alimentație este tot mai des 
întâlnit în rândul consumatorilor, piața din România se lovește de o problemă 
majoră: prețul. Un studiu realizat de iSense Solutions pentru Progresiv arată clar că 
pentru jumătate dintre cei chestionați, produsele vegane sunt scumpe sau chiar 
„foarte scumpe”. De Simona Popa.

Î
n Europa, piața de proteine alternative ar urma 
să atingă în următorii doi ani valoarea de 18,3 
miliarde de euro, potrivit unui studiu realizat de 
compania Kerry Taste&Nutrition. Raportul scoate 
la iveală câteva date importante valabile la nivel 

european, cum ar fi faptul că 42% dintre consumatori 
aleg, spre exemplu, „carne” plant-based mai des decât 
o făceau în urmă cu un an, iar aproape jumătate dintre 
respondenți consideră că produsele plant-based sunt 
mai sănătoase. Dacă restrângem cercetarea la piața 
din România, deși consumatorii consideră produsele 
plant-based mai sănătoase, nu toți își permit să le inclu-
dă în alimentația zilnică. Datele unei cercetări realizate 
de iSense Solutions pentru Progresiv arată că media 
bugetului alocat pentru achiziționarea produselor ve-
gane este de 225 de lei. Pentru 48% dintre consumatori, 

prețul produselor vegane, indiferent de categorie, este 
mare, în timp ce 15% percep produsele ca fiind foarte 
scumpe, așadar nu sunt accesibile tuturor. 

Percepția consumatorului român

Pentru românii din mediul urban, conceptul de „produs 
vegan” este asociat cel mai mult cu ideea de produs 
care nu conține ingrediente de origine animală (80%) și 
într-o proporție mai mică, de 40%, cu produse care nu 
conțin carne. Există însă și consumatori care consideră 
că veganul este similar cu organic (15%), iar circa unu 
din zece consumatori spune că produsele vegane sunt 
similare cu produsele eco. Totodată, datele iSense 
scot la iveală și faptul că 2% dintre respondenți nu 
știu să definească produsele vegane. Chiar și în aceste 
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condiții, jumătate dintre cei chestionați au consumat 
măcar o dată produse vegane, cele mai cumpărate 
categorii fiind alimentele (92%), suplimentele alimen-
tare (32%), cosmetice (30%) și produse pentru îngrijirea 
casei (17%). Deloc surprinzător, cosmeticele vegane 
au fost achiziționate mai degrabă de femei decât de 
bărbați, respectiv 38% față de 21%, acest segment fiind 
de altfel și cel mai scump din categorie, subliniază 
analiștii iSense Solutions. 
Principalele motive pentru care românii cumpără de 
obicei produse vegane sunt dorința de a avea un stil de 
viață sănătos (67%) și dorința de a experimenta (43%). 
Pentru segmentul mai tânăr (18-29 ani), exploatarea 
animalelor reprezintă un motiv mai important (33%) în 
comparație cu populația generală (23%). Iar când vine 
vorba despre cele mai importante criterii de alegere 
pentru alimentele vegane, ingredientele sunt pe primul 
loc, criteriu menționat de trei sferturi dintre românii 
din urban, apoi prețul (69%) și ulterior disponibilita-
tea la raft (43%), acesta din urmă fiind mai important 
pentru femei (50%). Cât despre proveniența produselor, 
pentru doi din zece români este foarte important dacă 
sunt locale, în timp ce același procent de consumatori 
declară că pentru ei nu contează dacă produsele sunt 
importate. Brandul, un criteriu extrem de important în 
alte categorii, contează în decizia de achiziție a doar 14% 
dintre respondenți, în timp ce promoțiile, spre exemplu, 
contează pentru o pătrime dintre consumatori. 

Produsele vegane, ocazional în coșul  
de cumpărături

Dintre cumpărătorii de produse vegane, unu din doi 
declară că își procură produsele de câteva ori pe lună, 
în topul preferințelor fiind alternative vegetale la produ-
sele pe bază de lapte (67%) sau carne (61%), paste (44%) 
sau snackuri (36%), acestea din urmă fiind consumate în 
special de categoria de vârstă 18-29 ani. Alți 33% declară 

că fac achiziții de acest fel o dată la două luni, în timp 
ce doar doi din zece români susțin că cel puțin o dată 
pe săptămână în coșul lor de cumpărături se regăsesc 
și produse vegane. Însă dincolo de adoptarea unui stil 
de viață sănătos, alegerea alternativelor vegetale are și 
o componentă sezonieră, fiind destul de influențată de 
perioadele de post de peste an. Drept urmare, date-
le studiului arată că 14% dintre respondenți cumpără 
produse vegane o dată pe an sau mai rar. Ca loc de 
achiziție, supermarketurile și hypermarketurile reprezin-
tă opțiunea a 92% dintre cei care cumpără astfel de pro-
duse, în timp ce magazinele cu produse naturiste sunt 
alese de 34% dintre aceștia și doar 17% caută magazi-
nele specializate pe produse similare. Interesant este 
că un procent similar este alocat magazinelor online de 
profil având în vedere apariția a tot mai multe astfel de 
platforme de comerț electronic în ultimii ani. 
Drept dovadă, Sanovita este magazinul preferat de 
românii din urban, fiind ales de opt din zece consu-
matori. Clasamentul este completat de Casa Bio (37%), 
Paradisul Verde (26%), Vegan Life (24%) și Biomania 
(20%). Totodată pe lista locurilor de achiziție se regăsesc 
și Raw Vegan Mall, Biocorner, Biostil, Karmel și GoVeggie.

Locuința, principalul loc de consum

Chiar dacă și pe piața din România își fac loc restau-
rante și bistrouri cu meniuri plant-based, cultura locală 
încă nu este suficient de dezvoltată încât acestea să 
devină principala destinație de consum. Din contră, doar 
17% dintre cei care aleg să consume produse vegane o 
fac la restaurant sau cafenea. La polul opus, dintre cei 
care cumpără produse vegane, 96% le consumă acasă 
ori la serviciu (20%). 
Cât despre oferta de produse vegane disponbile în pia-
ță, consumatorii sunt de părere că aceasta este rezona-
bilă. Concret, două treimi dintre cei chestionați susțin 
că găsesc suficiente produse vegane în supermarketuri 
și hypermarketuri, bărbații fiind cei care se declară mai 
mulțumiți decât femeile de sortimentația disponibilă în 
acest caz în magazine. În proporție de 72%, indiferent de 
gen, participanții la studiul iSense Solutions, declară că 
găsesc de obicei în marile magazine produsele vegane 
care îi interesează. Însă dacă ar putea să completeze 
gama de produse, 14% și-ar dori mai multe alternative 
pentru lactate, 9% caută mai multe dulciuri/deserturi 
vegane și 8% vor mai multe alternative vegetale pentru 
carne. În cazul semipreparatelor, cum ar fi pizza spre 
exemplu, doar 4% susțin că și-ar dori mai multe alterna-
tive la raft, în timp ce doar 1% caută mâncare gătită în 
categoria produselor vegane. ç

Metodologie: Datele prezentate fac parte din studiul Omnibus 
Săptămânal, reprezentativ pentru mediul urban și realizat de 

iSense Solutions în perioada 17-22 iunie 2021, pe un eșantion de 
500 de respondenți, grad de eroare +/- 4,38%, la un nivel  

de încredere de 95%.

Consumator
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Carrefour ia în calcul vânzarea diviziilor 
din Polonia și Taiwan

La doar un an de la momentul în 
care Carrefour a plătit aproape o 
sută de milioane de euro pentru 
244 de magazine de proximitate în 
Taiwan, preluate de la grupul Dairy 
Farm, retailerul francez reevaluează 
businessul pe această piață, alături 
de operațiunile din Polonia.
Potrivit informațiilor apărute în 
presa franceză, Carrefour a apelat 
la serviciile KPMG pentru evalua-
rea portofoliului, iar decizia ar fi 
luată în contextul în care grupul 
Alimentation Couche-Tard a inițiat 
discuții pentru o posibilă preluare 
a retailerului francez, mișcare ce ar 
aduce împreună două companii cu 
valoare cumulată de peste 50 de 
miliarde de dolari.

Această posibilă preluare l-ar fi 
determinat pe Alexandre Bompard, 
CEO Carrefour, să ceară o analiză 
clară asupra operațiunilor de pe 
piețele externe. O vânzare a celor 
două filiale ar aduce retailerului 
francez 1,5 miliarde de euro, potrivit 
informațiilor din presa franceză. 

Știri externe

Assan Foods, preluat 
de Kraft Heinz

Kraft Heinz cumpără producătorul 
turc de sosuri Assan Foods de la 
Kibar Holding într-o tranzacție ce 
evaluează compania Assan la suma 
de 100 milioane de dolari. Achiziția 
Assan Foods oferă gigantului 
alimentar oportunitatea de a-și 
extinde businessul atât în retail, 
cât și în zona de foodservice în 
Europa, Orientul Mijlociu și Africa. 
Tranzacția se supune condițiilor de 
reglementare și este estimată să se 
finalizeze în a doua parte a anului. 
Assan Foods este un producător 
din Istanbul ce comercializează o 
gamă variată de sosuri, precum 
ketchup, maioneză sau sosuri pen-
tru paste. Anunțul privind achiziția 
Assan vine la o săptămână după ce 
Kraft Heinz a anunțat că plănuiește 
să investească 140 milioane de lire 
sterline în unitatea de producție 
Kitt Green din Marea Britanie, cea 
mai mare investiție realizată de gi-
gantul alimentar în ultimii 20 de ani.

Ferrero cumpără 
Burton’s Biscuits

KitKat vegan, lansat 
pe piața europeană

Grupul italian Ferrero își consoli-
dează poziția pe piața de biscu-
iți prin achiziția producătorului 
britanic Burton’s Biscuits. Valoarea 
companiei care deține șase fabrici 
de producție este estimată la 347 
milioane euro.
Ferrero a cumpărat producătorul 
britanic de la Ontario Teachers prin intermediul companiei sale 
de tip holding CTH Invest. Deși detaliile financiare referitoare 
la achiziție nu au fost date publicității, Bloomberg estimează că 
Burton’s Biscuits valorează aproximativ 300 milioane lire ster-
line. Producătorul deține șase fabrici în Marea Britanie, 2.000 
de angajați și a bifat o cifră de afaceri de 319 milioane euro în 
ultimele 12 luni. Printre brandurile pe care Burton's Biscuits le 
produce se numără Maryland Cookies, Jammie Dodgers, Wagon 
Wheels, Paterson's și Thomas Fudge's.

Nestlé a anunțat oficial că 
versiunea vegană a batonu-
lui KitKat va fi disponibilă în 
Marea Britanie, Polonia, Estonia, 
Letonia și Lituania. Noul produs 
va fi disponibil prin intermediul 
magazinelor specializate, dar și 
pe platforma KitKat Chocolatory.
După extinderea pe piețele 
europene, Nestlé va continua 
lansarea KitKat vegan și în 
Australia și Brazilia. Noul KitKat 
vegan, numit KitKat V, a fost 
creat de experții în ciocolată din 
centrul de cercetare și dezvolta-
re pe care Nestlé îl are în York, 
Marea Britanie.

Unilever preia brandul Paula’s Choice și 
extinde portofoliul pe zona de skincare
Unilever a semnat un acord pentru achiziționarea brandului Paula’s Choice 
de la TA Associates, tranzacție evaluată de presa internațională la peste 
două miliarde de dolari. În urmă cu cinci ani, când brandul era preluat de TA 
Associates, veniturile Paula’s Choice erau de aproximativ 70 de milioane de 
dolari, iar afacerea era evaluată la 275 de milioane de dolari.
Deși anunțul privind achiziția a fost făcut de către Unilever, detaliile oficiale 
privind valoarea tranzacției nu au fost date publicității, dar se preconizează 
că preluarea se va încheia până la finalul lunii septembrie. 
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„Dincolo de know-how, un 
antreprenor trebuie să aibă  
și un know who dezvoltat”

După 23 de ani în care a acumulat experiență în 
cadrul unor companii cu renume din FMCG și două 
businessuri antreprenoriale cu multe provocări, 
2020 a fost anul reinventării și al regăsirii pentru 
Ion Horhoianu. Deschis când vine vorba de greșelile 
făcute, dar cu lecțiile învățate, managerul a pariat 
pentru a treia oară pe dezvoltarea unui business 
propriu și are un plan bine pus la punct pentru a 
trece proba timpului. De Alina Dragomir.

Profil de manager

Aspirația de a urca mai repede în carieră l-au determi-
nat însă să accepte ofertele primite de la PepsiCo, care 
tocmai preluase Star Foods și ulterior de la Cadbury, 
companie în care se prefigura o luptă interesantă pe 
piața de dulciuri și care însă la începutul lui 2010 a fost 
achiziționată de Kraft Foods, cu un asterix, respectiv 
vânzarea businessurilor din România și Polonia. „Am 
intrat într-un proces nou pentru mine, de due diligen-
ce, ne-au trecut pragul o mulțime de companii. Până la 
urmă s-a luat decizia ca businessul să fie revândut către 
proprietarul inițial”, punctează John. 
Odată cu aceste schimbări, managerul a avut ocazia să-l 
cunoască pe Michel Boon, omul care a adus Kraft pe 
piața din România și de la care a învățat una dintre cele 
mai importante lecții: „A business is a business when 
is a business” sau, cu alte cuvinte, un business e un 
business atunci când aduci valoare adăugată și reu-
șești să ai profit. Și a aplicat această lecție cu sfințenie, 
încercând ca fiecare proiect implementat să aducă un 
plus în companie. Tot în cadrul Kandia a învățat și lecția 
eșecului, o lecție dură, dar care și-a pus amprenta asu-
pra profesionistului John. „În 2011 s-a luat decizia de a 
achiziționa Supreme, business pe care noi l-am asimilat 
ca fiind foarte asemănător cu Kandia și am luat decizia 
cu oamenii din conducere de a prelua un business fără 
angajați și în două luni am dat businessul distribuito-
rilor noștri pentru că visam la acele divizii dedicate pe 
care le avusesem la Wrigley și Star Foods, considerând 
că vânzările vor crește dacă agenții vor fi focusați doar 
pe produsele noastre. O greșeală fatală pentru că, deși 
businessurile erau asemănătoare, Kandia avea niște 
branduri de tradiție, cu notorietate mai mare, în timp ce 
produsele din portofoliul Supreme erau foarte bine îm-
pinse în piață de distribuitori și forța proprie de vânzări. 
Așa că vânzările au scăzut dramatic și acela a fost mo-
mentul în care mi-am asumat partea mea din greșeală și 
am plecat din companie”, explică Horhoianu. 

Î
n septembrie se împlinesc 23 de ani de când Ion 
Horhoianu avea prima interacțiune cu piața FMCG. 
Era imediat după terminarea studiilor la ASE, o 
facultate „în vogă” la acel moment. „Am termi-
nat contabilitate la ASE pentru că tatăl meu m-a 

îndemnat să fac o facultate serioasă, din care să ies cu 
o meserie. Dar am realizat că nu era pentru mine, era o 
meserie mult prea statică, drept urmare, imediat după 
finalizarea studiilor am aplicat pentru o poziție de mer-
chandiser la Wrigley România”, își amintește managerul. 
Chiar dacă era singurul candidat cu zero experiență, 
entuziasmul său a cântărit mult. Așa a ajuns în vânzări, 
un domeniu care i se potrivește mănușă. „Pe măsură 
ce am făcut niște pași în diverse companii, mi-am dat 
seama că nici acele studii economice nu au fost degeaba 
pentru că gândirea economică, înțelegerea proceselor 
și a fluxului financiaro-contabil m-au ajutat să am o 
abordare mai completă”, spune Ion Horhoianu sau John, 
așa cum îl cunosc toți oamenii din piață. 

De-a lungul timpului, John a interacționat cu businessuri 
și stiluri de management diferite și a fost expus la tot felul 
de situații. Fiecare companie a venit cu lecții importante, 
care l-au ajutat să înțeleagă mai bine diferitele categorii 
din piață, dar și cum poți să construiești un business sus-
tenabil. „Fără doar și poate Wrigley a fost un set-up bun 
pentru cineva la început de drum pentru că mi-a creat 
niște principii de business foarte sănătoase. Nevoia de 
a acționa rapid, asumarea riscului calculat și orientarea 
foarte bună către client sunt valorile care mi-au rămas în 
minte și pe care le aplic și acum”, precizează el. 

Un carusel de experiențe
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La începutul lui 2013 a primit oferta de a se reîntoarce în 
companie, pe care a acceptat-o din mai multe conside-
rente. O dată pentru că voia să demonstreze că poate 
așeza lucrurile, dar și pentru că avusese o primă experi-
ență antreprenorială nu tocmai de succes.
Așa se face că de la acel moment, deși un om de vânzări 
100%, cariera lui Ion Horhoianu a fost un mix între an-
treprenoriat și multinațională și asta pentru că au fost 
momente când a simțit că un job într-o multinațională 
nu este pentru totdeauna și că un business propriu 
în care ai libertate 100% poate fi o plasă de siguran-
ță. „Prima experiență a fost un business în care eram 
asociat din simplul motiv că nu dispuneam de capita-
lul necesar și nici de know-how pentru a începe ceva 
100% al meu. Am pariat pe un produs simplu, grisine, 
sub brandul propriu Manifest, dar într-un ambalaj prea 
sofisticat și cu un preț prea mare. Așa se face că, deși 
distribuitorii au pus produsele în retail, produsul nu a 
performat”, explică John. 
Cât despre a doua încercare în zona antreprenorială, 
aceasta a venit după trei ani în cadrul Orkla Foods, în 
care Ion Horhoianu a ocupat poziția de director de vân-
zări. Însă pentru a doua oară a simțit nu doar plusurile 
antreprenoriatului, ci și minusurile pentru că după doi 
ani buni a urmat o perioadă mai puțin propice care a dus 
la restructurarea businessului și întoarcerea în multina-
țională, în cadrul Ficosota. „Vorbim despre o companie în 
care am capitalizat toată experiența anterioară, bene-
ficiind de un model de lucru diferit. Am avut libertate 
foarte mare în decizii și împreună cu echipa și partenerii 
am reușit să atingem în 11 luni obiectivul anual setat, de 
+35% în 2018 după un minus de 10% în ianuarie același 
an. Rezultatele foarte bune au continuat și anul următor, 
toate acestea dându-mi încrederea că pot să construiesc 
un business propriu de succes”, mai spune managerul. 

Drept urmare, în paralel cu jobul de director de vânzări, 
John a pus bazele AutoSens, o companie de import și 
vânzare autovehicule rulate, iar anul trecut a luat decizia 
de a se dedica 100% businessului propriu. Pandemia l-a 
învățat însă că e important ca businessul să fie susținut 
de mai mulți piloni și decizia firească a fost orientarea 
către prima dragoste, FMCG-ul. „Nu puteam anula 22 de 
ani de FMCG, așa că am lansat SensCare, un brand de 
produse de protecție, și tot anul trecut am început să 
lucrez la DOR, un brand sub care urmează să lansez în 
luna septembrie primele produse în retailul tradițional. 
Este vorba despre dulciuri tradițional românești și vi-
nuri”, precizează Horhoianu. Ce l-a determinat însă să se 
întoarcă în antreprenoriat și pe ce își bazează reușita? 
„Uitându-mă în spate, întotdeauna m-am regăsit mai 
bine în această zonă. Nu sunt genul de angajat clasic din 
multinațională. Sunt un om de echipă și cred în puterea 
echipei, însă, făcând o analogie cu fotbalul, sunt coe-
chipierul care e cu driblingurile. Pot să stau și în poartă, 
să deposedez, să centrez, dar sunt cel care se simte mai 
confortabil într-un rol creativ. Și în multinațională există 
niște rigori peste care nu poți trece”, spune managerul. 
Cât despre reușită, John aplică politica pașilor mărunți, 
dar și asumarea riscului calculat, o lecție pe care a învă-
țat-o acum 23 de ani. „Înainte de a pune bazele brandului 
DOR am testat conceptul cu parteneri vechi, distribuitori 
din toată țara. Experiențele anterioare au fost uneori 
dureroase și au implicat mulți bani, așa că nu am vrut să 
risc din nou. Tot pentru a diminua riscul, am luat decizia 
de a lucra cu servicii externalizate. Mi-am dat seama de-a 
lungul timpului ca sunt mulți oameni care au intrat într-o 
inerție a businessului și, deși nu merge strălucit, nu-l pot 
închide pentru că e prea complicat. Am învățat însă că e 
normal să fii încrezător la început de drum și să crezi în 
ideea ta, însă întotdeauna trebuie să ai un plan B și tre-
buie să ai în vedere încă de la început și costurile pentru 
a-l restructura sau chiar închide”, adaugă Horhoianu. În 
plus, un rol important în reușita proiectului îl are și abor-
darea. „Nu vreau să mă «iau la trântă» cu producători 
consacrați. Am încercat să găsesc niște nișe, cum ar fi cea 
a ciocolatei de post. Vor fi 8 SKU-uri în primă fază din ca-
tegoria de dulciuri, plus 5-6 etichete de vin pe care doresc 
sa le pun pe piață cu o abordare originală, dar și să creez 
niște coșuri cadou care pot fi oferite pe tot parcursul 
anului”, mai spune antreprenorul.  
Și chiar dacă e mulțumit de panta ascendentă pe care 
sunt businessurile proprii, John simte lipsa unei echipe 
mai mari și a atmosferei. „Mica echipă proprie, dar și 
«echipa externalizată» mă ajută să surmontez aceste 
lucruri. Diferitele companii prin care am trecut și-au pus 
amprenta și cumva acest lucru a influențat și stilul meu 
de management, care a devenit mai așezat, mai matur. 
Oamenii sunt cei care mă inspiră și de la care învăț. 
Pentru că da, dincolo de know how, un antreprenor tre-
buie să aibă și un know-how foarte dezvoltat”, concluzi-
onează Ion Horhoianu. ç

Profil

Gustul dulce-amărui  al antreprenoriatului

Un nou început
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Produse noi

Danone completează portofoliul Actimel
Actimel, brand al companiei Danone, 
aduce pe piața locală o nouă gamă de 
iaurturi, cu o formulă îmbogățită cu vi-
tamina C, pentru a oferi consumatorilor 
un produs mai puternic pentru susține-
rea sistemului lor imunitar. Gama con-

ține trei arome: Actimel Afine și Mure, Actimel Cireșe și Acerola și Actimel Rodie 
și Afine, produsele fiind deja disponibile în magazine. Noile variante Actimel sunt 
îmbogățite cu vitaminele B6 și D și conțin peste 20 de miliarde de fermenți L 
Casei Danone, care ajută la susținerea sistemului imunitar. În plus, acestea nu 
conțin gluten, coloranți sau conservanți. 
Producător și distribuitor: Danone România;
Adresă: Str. Sold. Nicolae Canea nr. 140-160, Sector 2, București;
Tel.: 021 204 62 04;
Website: www.danone.ro

Viper Hard Seltzer, noutate de la Ursus Breweries
Ursus Breweries aduce pe piața din România 
primele băuturi de tip hard seltzer. Brandul 
poartă denumirea de Viper Hard Seltzer și 
este o băutură carbonatată cu 4% alcool, 
96 kcal, fără coloranți artificiali sau con-
servanți și este disponibilă în 2 variante: cu 
lime cu merișoare. Viper Hard Seltzer se de-
osebește de celelalte hard seltzeruri de pe 
piață prin procesul său de fabricare, ce este 

similar cu cel al berii. Acesta are la bază apă pură, o bază de glucoză-fructoză 
din care rezultă alcoolul și arome naturale de lime și merișoare. Viper Hard 
Seltzer este băutura răcoritoare cu alcool care își propune să acompanieze 
consumatorii în zilele și nopțile de vară petrecute alături de prieteni. Cu alte 
cuvinte, Viper Hard Seltzer își propune să transforme vara 2021 în Vara Viper.
Logistică: Sticlă nereturnabilă de 330ml și doză de 330ml; 
Distribuitor: Ursus Breweries SA;
Adresă: Șoseaua Pipera, nr. 43, Corp A, et 2, sector 2, București;
Tel.: 021 308 09 91.

Active, o nouă lansare 
de la Borotalco 

Borotalco își ex-
tinde portofoliul 
și lansează Active. 
Noua gamă are la 
bază tehnologia 
Odor-Converter™, 
cu microcapsule ce 
se activează la miș-
care și eliberează 
parfum în momen-
tele solicitante. 
Gama se adresează 
unui segment de vârstă mai tânăr, 
25-40 ani, cu un stil de viață dina-
mic. Deodorantele Active sunt dis-
ponibile în 3 variante: Cedru&Lime, 
Săruri de mare și Mandarin&Neroli, 
format spray și roll-on.
Promovare: Digital, Social Media, 
In-store;
Distribuitor: SC Niran Co.  
Products SRL;
Adresă: Șos. Viilor, nr. 19 A,  
sector 5, București;
Tel.: +4 021 335 03 03;
Contact: contact@niran.ro.

Nivea Men lansează Fresh Kick
Nivea Men lansează o nouă gamă care va 
răcori simțurile vara aceasta: Fresh Kick. 
Plină de prospețime, gama Nivea Men 
Fresh Kick transformă rutina zilnică și oferă 
un start fresh în fiecare zi! Gama conține: 
deodorant, gel de duș, gel pentru ras,  
after-shave, iar eroul gamei este gelul-cremă 
hidratant cu apă de cactus și mentă. 

Promovare: ATL, In-store;
Producător: Beiersdorf AG, Germany;
Distribuitor: Beiersdorf România SRL;
Adresă: Calea Șerban Vodă, Nr. 133, corp C, Et. 2, București;
Tel.: 021 207 00 00;
Contact: office.romania@beiersdorf.com.

Noutăți de la Henkel 
în categoria de 
coloranți pentru păr
Henkel le propune con-
sumatorilor să fie creativi 
în materie de colorare a 
părului și vine cu nuanțe noi 
în portofoliul Gliss Color, 
Syoss Color, Syoss Oleo 
Intense și Schwarzkopf Live 
Color. Noutatea verii este 
însă vopseaua permanentă 
pentru bărbați Schwarzkopf 
Live. Cele trei nuanțe dis-
ponibile în acest moment, 
Blond Rece, Argintiu Cromat 
și Șaten Espresso, oferă o 
acoperire de 100% a firelor 
albe și o culoare vibrantă, 
ce nu își pierde strălucirea 
în timp.  
Producător și distribuitor: Henkel 
România S.R.L.;
Adresă: Strada Ioniță Vornicul,  
nr. 1-7, sector 2, București;
Tel.: 021 203 26 00;  
Fax: 021 203 26 55.






