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Editorial

Cât de mare e nevoia  
de reinventare?

Dacă ultimul an și jumă-
tate ne-a arătat ceva, 
este că în vremuri de 
criză supraviețuiesc 
acele businessuri 

curajoase, care nu se dau în lături 
din a încerca lucruri noi și care 
sunt dispuse să meargă the extra 
mile pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor consumatorilor. Pe plan 
local, pandemia de COVID-19 a venit 
cu numeroase provocări pe care 
le-am dezbătut de-a lungul timpului 
în paginile Progresiv, dar ce va fi 
interesant de urmărit este ce se va 
întâmpla în perioada post-pande-
mie: vom reveni la vechile tipare de 
consum sau vom merge pe un model 
hibrid, cu noi comportamente adop-
tate în contextul pandemic? În acest 
caz, cât de mare este nevoia unui 
retailer de a se reinventa, de a veni 
cu ceva nou pentru audiența sa? 
Cred că în 2021 nu mai este vorba 
despre adaptare, în 2021 mizele sunt 
de a găsi acel factor diferențiator 
care poate duce la o adevărată revo-
luție în zona în care activezi, care îți 
poate aduce public nou și îți poate 
fideliza consumatorii cum nu au reu-
șit să facă toate măsurile și proiec-
tele adoptate în criză. Fie că este 
vorba despre investiții în infrastruc-
tură online și digitalizare, fie pariul 
pe un concept de magazin out of 
the box, fie pe extinderea gamei sau 
schimbarea strategiei de promovare, 
reinventarea trebuie să pornească 
de undeva. Până la urmă, proiectele 
mărețe s-au născut din idei care 
au părut nebunești la început, dar 
care au fost bine primite de public 
și, ulterior, au devenit standardul în 
industrie. Pentru cei care au nevoie 
de un semn că a venit momentul 
reinventării, lucrurile trebuie să evo-
lueze pentru că piața o face și ea, iar 
consumatorii devin mai exigenți și 
mai schimbători ca niciodată. ç

În 2021 nu mai este vorba des-
pre adaptare, în 2021 mizele 
sunt de a găsi acel factor di-
ferențiator care poate duce la 
o adevărată revoluție în zona 
în care activezi, care îți poate 
aduce public nou și îți poate 
fideliza consumatorii cum nu 
au reușit să facă toate măsurile 
și proiectele adoptate în criză.

Andra Imbrea
Senior Editor
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REDEFINING 
THE SHOPPER EXPERIENCE

Partners Coffee partner

Cum a transformat pandemia comportamentul de 
cumpărare? Ce caută shopperul și spre ce formate 
se orientează? Cum și-au regândit retailerii, dar și 
producătorii strategia de business pentru a veni în 
întâmpinarea unui cumpărător diferit? La cea de-a treia 
ediție Progresiv Hub am adunat aceste răspunsuri sub 
tema „Redefining the Shopper Experience”. În noul 
context socio-economic, sarcina de a crea o experiență 
inedită pentru shopper nu a fost una simplă cu atât 
mai mult cu cât a fost nevoie de o regândire rapidă 
a strategiilor. Și, într-o lume tot mai digitalizată, 
omnichannelul pare a fi soluția pentru o experiență 

22 iulie 2021

inedită de cumpărături. Dar ce se întâmplă în condițiile 
în care 41% dintre shopperi ar renunța oricând la 
comoditatea oferită de e-commerce pentru a se bucura 
de o experiență de cumpărături într-un magazin fizic? 
Sau cum atragi noi clienți știind că pentru 68% dintre 
ei, promoțiile au „puterea” de a determina locul din 
care sunt făcute cumpărăturile? Răspunsurile au venit 
de la Daniela Popescu (NielsenIQ), Adina Crăciunescu 
(Diana), Tiberiu Dănețiu (Auchan), Adrian Păsărică (Orkla 
Foods), Stejara Pircan (eMAG), Bianca Presada (Coca-
Cola HBC România), Ciprian Pîrv (Payten România) și, nu 
în ultimul rând Gabriela Luca (Carrefour România).



    revistaprogresiv.ro |  5

REDEFINING 
THE SHOPPER EXPERIENCE

Cum își extrag consumatorii de 
acum valoarea din cumpărăturile de 
FMCG și, deși nu aș vrea să pun un 
semn de egalitate între value și preț, 
sunt totuși 84% dintre consumatori 

care declară să prețurile au crescut și atunci am observat că a crescut această misiune 
de shopping pentru promoții. Adică shopperii merg la un anumit magazin pentru a căuta 
specific o anumită promoție, pentru un program bun de loialitate, pentru produse noi 
și inovații. Chiar și pentru cardurile de loialitate am văzut că atributul cel mai căutat de 
consumatori este acela de a avea reducere de preț. Aceste reduceri temporare de preț sunt, 
istoric vorbind, cea mai folosită metodă de promovare. 77% dintre vânzările promoționale 
se fac prin această mecanică, dar a crescut și mai mult importanța ei în ultimul an. Acum 
sunt 81% dintre vânzări care se fac prin acestă promoție și celelalte mecanici au scăzut. 

SinglePOS permite acceptarea 
tuturor formelor de plată cu cardul 
– plăți unice sau în rate, folosind un 
terminal POS în loc de mai multe 
dispozitive pentru diferite bănci. 
Astfel, scad costurile de procesare 

a tranzacțiilor, plățile se procesează rapid și fără greșeli. POS-ul poate deveni un nou 
canal de comunicare cu clientul. Puteți accepta programe de loialitate atât pe cardurile 
de fidelitate emise de comerciant, cât și programe de loialitate ale băncilor emitente ale 
cardurilor. Nu în ultimul rând, contează flexibilitatea: dacă veți decide la un moment dat să 
schimbați banca acceptatoare sau principală, în situația actuală trebuie să schimbați POS-
ul, să schimbați integrarea cu casa de marcat etc. Dacă aveți o soluție de genul Single POS, 
toată schimbarea să întâmplă în back end și, de la o zi la alta, puteți să aveți altă bancă.

Daniela Popescu
Retailer Services Leader  
NielsenIQ

Ciprian Pîrv
Country Leader  
Payten România
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„Noii jucători care vor intra pe piață vor pune o presiune suplimentară pe modul în care facem comerț. Oricum noi suntem 
într-o transformare de ani de zile pe comerțul fizic și respectiv omnicanal. Suntem curioși cum vor evolua lucrurile anul acesta 
și în mod particular anul viitor”, spune Tiberiu Dănețiu, Director Marketing Auchan. „În 2021 cred că toată lumea a îmbrățișat 
tehnologia, efectiv nu se mai poate fără. Mă uit la tot ce s-a întâmplat în retail în ultimii 10 ani și este o dinamică atât de 
mare. Chiar și în zona rurală vedem o deschidere a clienților pentru inovație, pentru nou, pentru tehnologie. Dar nu cred că 
vom asista vreodată la o anihilare a magazinelor fizice”, completează Adina Crăciunescu, Managing Partner Diana.
„Cifrele arată că mai crește puțin digitalul, investițiile de marketing sunt din ce în ce mai consistente în zona aceasta de 
digital, cel puțin noi ne orientăm mai degrabă să oferim consumatorilor noștri mai puțin reclamă și mai mult conținut. Cam 
aceasta este direcția pe care o oferim. Acest conținut poate fi oriunde, și în mediul tradițional de comunicare și în cel inovativ. 
Mie mi se pare că este interesant când cele două se întrepătrund”, subliniază Adrian Păsărică, Head of Marketing Orkla Foods. 
„Acum 30 de ani, modelele de marketplace nici nu existau, iar acum sunt extrem de în vogă. Cred că, la final, tot consumatorul 
este cel care, în funcție de nevoia și de ocazia de consum se va comporta într-un fel sau altul pentru că este o relație foarte 
directă între timpul pe care îl are la dispoziție și valoarea pe care o caută raportat la nevoie. Este rolul nostru să inovăm, să 
testăm în permanență idei pe care fie le aflăm de la clienți, fie le avem noi, pentru că și consumatorii se adaptează continuu. 
Dacă reușim să venim cu astfel de lucruri și ele sunt de calitate și oamenii le testează, s-ar putea să vedem niște adopții 
foarte rapide pe care poate că acum nu ni le imaginăm”, este de părere Stejara Pircan, Vicepreședinte eMAG.

Observăm cum shopper-ul își creează 
noi obiceiuri, însă continuă să caute 
experiențe relevante atunci când 
merge în magazine. Deși vedem 
multe schimbări, colaborarea strânsă 
cu clienții și mindset-ul orientat 

spre adaptare ne permit să continuăm să inovăm și să rămânem aproape de consumator. 
Agilitate a fost un cuvânt cheie anul trecut. Fără inovație, știm cu toții că nu avem cum 
să ieșim în față, fie că vorbim de consumator, cumpărător și, mai mult decât atât, știm cu 
toții că pentru brandul Coca-Cola, inovația este un lucru pare îl promovăm zi de zi. Un 
alt ingredient în rețeta succesului în ceea ce privește experiența de shopper o reprezintă 
colaborarea cu partenerii noștrii. De 30 de ani an reușit să legăm o colaborare cu peste 100 
de mii de clienți. Doar împreună cu partenerii reușim să ne surprindem shopperii.

Digitalizarea și dezvoltarea unor 
inițiative prin care susține un stil 
de viața sănătos, dar și accentul 
pe ideea de familie și parteneriate 
cu producătorii locali fac parte din 
strategia de business a Carrefour 

România, unul dintre retailerii care a pariat pe adaptare într-un context cu schimbări majore în 
comportamentul de cumpărare. Clienții au reacționat pozitiv la toate proiectele pe care le-am 
dezvoltat. Net Promoted Score, un indicator la fel de important ca și cota de piață pentru noi, a 
fost pe un trend ascendent și asta ne indică că reușim să cucerim noi teritorii. Vom continua să 
construim în această idee de omnicanal, toate serviciile integrate, vom construi acest univers în 
care lucrurile să aibă sens tocmai pentru că e foarte complicat în egală măsură să ai și online, 
și offline. Însă e important să avem un fir roșu și în această direcție vom construi în continuare.

Bianca Presada
Sparkling Shopper Marketing 
Manager, Coca-Cola HBC România

Gabriela Luca
Insights Marketing Manager
Carrefour România
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Vrei să vezi mai multe fotografii?  
Intră pe facebook.com/ProgressiveMagazine
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Profi se repoziționează pe piața 
locală de retail

Un nou CEO pentru 
Lidl România

Atragere de capital 
pentru Prefera Foods

Aquila încheie procesul de integrare  
a Agrirom

Rohlik își pregătește intrarea în România, 
după ce a atras finanțări de 100 mil. euro

Profi schimbă strategia de business pentru 
piața locală și pune și mai mult accent pe 
o ofertă cu prețuri mici. În plus, după mai 
multe teste derulate cu succes anul trecut, 
retailerul deținut de fondul de investiții Mid 
Europa Partners mizează și pe avantajul sis-
temului convenience. Cu ajutorul unor studii 
interne, retailerul a încercat să afle care este magazinul principal în 
care shopperii cheltuie aproape tot bugetul lunar alocat alimente-
lor, iar Profi s-a dovedit a fi alegerea a 71,5% dintre respondenții cu 
vârsta peste 55 de ani. 947 dintre magazinele Profi sunt în mediul 
urban, 457 în mediul rural, în total însumând 634 de localități și 
aproape 600 de mii ca suprafață totală. 
Dintre toate unitățile comerciale, 641 sunt în formatul standard, 
420 sunt Profi City și 343 sunt Profi Loco. În 2020, retailerul a extins 
rețeaua națională cu 235 de noi locații și, în același timp, a reame-
najat alte 19 unități comerciale. 

Marco Giudici va prelua poziția 
de CEO al Lidl România începând 
cu data de 1 noiembrie 2021, 
în urma plecării din companie 
a fostului CEO, Frank Wagner. 
Acesta s-a alăturat Grupului 
Lidl în anul 2013, în Italia. Între 
2015 și 2018, a ocupat poziția 
de Director Național de Achiziții 
și Marketing și membru al 
Consiliului de Conducere al Lidl 
România. Ulterior, și-a continu-
at activitatea în cadrul sediului 
central al Grupului Lidl, fiind 
responsabil pentru divizia de 
marketing, strategii promoțio-
nale și category management la 
nivel de grup. 

Prefera Foods a încheiat oferta 
primară de vânzare de tip plasament 
privat de obligațiuni care a adus 
companiei cinci milioane de euro. 
Valoarea inițială a ofertei, de trei mi-
lioane de euro, a fost extinsă de emi-
tent la cinci milioane de euro pentru 
a răspunde interesului crescut din 
partea investitorilor participanți.
Fondurile obținute în urma plasa-
mentului vor fi folosite în principal 
pentru finanțarea extinderii gamei 
de produse Unfished pe piețe ex-
terne, în Europa și în Statele Unite 
ale Americii. Totodată, compania 
are în vedere finanțarea unor 
investiții în active fixe în vederea 
creșterii capacității de producție.
Prefera Foods este unul dintre cei 
mai mari jucători pe piața con-
servelor din România. Portofoliul 
Prefera Foods cuprinde branduri 
precum „Capricii și Delicii”, „de Azi” 
și „Unfished”.

Retailerul online de food Rohlik, cel mai mare jucător din Cehia, își pregăteș-
te expansiunea în Europa, după ce a strâns finanțări de 100 milioane de euro. 
Cu un model de business aparte, între un supermarket online și un servi-
ciu de livrare rapidă, Rohlik se va extinde în următoarele luni în Germania, 
România, Italia, Franța și Spania. Rohlik a finalizat de curând o rundă de 
finanțare de succes, în urma căreia a strâns 100 milioane de euro, compania 
fiind acum evaluată la 1 miliard de euro și devenind astfel un „unicorn” în 
rândul startup-urilor. Jucătorul ceh, fondat în urmă cu șase ani, s-a extins în 
Ungaria și Austria și a ajuns să deservească 750.000 de clienți. 

Aquila, liderul pieței de distribuție a 
bunurilor de larg consum și logistică 
la nivel național, a finalizat cu succes 
procesul de integrare a companiei 
Agrirom, specializată în distribuția 
produselor alimentare în regim de 
temperatură controlată.
Compania Agrirom a fost achiziționa-
tă de către Aquila la începutul anului 
2019. Odată cu această tranzacție, 
în portofoliul Aquila au intrat mai 
multe branduri, printre care și cele 
de produse congelate ale Agrirom – 
Gradena și Yachtis.
Finalizarea procesului de integrare a 
Agrirom face parte dintr-un proces 
mai amplu de consolidare a busi-
nessului Aquila care a mai inclus, la 

finalul anului 2019, absorbția Seca 
Distribution și integrarea activității 
sale în Aquila. În acest fel, compania 
își consolidează poziția de lider pe 
acest segment. Înființată în 1994 
și cu o echipă de peste 3.000 de 
angajați, Aquila este liderul pieței de 
distribuție din România, activând cu 
succes și în Republica Moldova. 





10  |  August 2021

Actualitate

www.revistaprogresiv.ro

Cele mai citite știri Exclusiv online

ç Prefera Foods atrage 5 milioa-
ne de euro printr-un plasament 
privat de obligațiuni;
ç Penny ajunge la o rețea națio-
nală de 284 de locații;
ç 2020, un an bun pentru vânză-
rile grupului Schwarz;
ç Tetra Pak și Stora Enso, inves-
tiție de 29 mil. euro în reciclare;
ç Un nou CEO pentru liderul 
pieței de retail din România.

Retailul modern internațional 
continuă să crească
În primele șase luni ale acestui an, 
raportat la perioada similară din 
2020, retailul modern internațio-
nal și-a continuat creșterea, atin-
gând o dinamică totală de +7,9%.
„Evoluția vânzărilor din retail de 
anul acesta nu este departe de 
tendințele anuale înregistrate în 
retailul FMCG”, subliniază analiștii 
RetailZoom.

Schimbare la vârful BAT în 
Europa Centrală și de Sud

Primele magazine Family 
Market, investiție de 17 mil. €

Brandul Borsec a ajuns la 
volume anuale de 480 mil. litri

Apa minerală Borsec, care aniversează 215 ani 
de îmbuteliere industrială, a ajuns la o produc-
ție anuală de 480 de milioane de litri și o cotă de 
piață în volum de 31,7% - potrivit producătorului 
Romaqua Group care citează date ale companiei 
de research Market Vektor. În 2020, grupul a îmbu-
teliat în total peste 700 de milioane de litri de apă 
minerală, băuturi răcoritoare și bere și a raportat 
vânzări de 841 de milioane de lei, în ușoară scădere 
față de 2019. „2020 a fost un an atipic, însă impactul 
pandemiei nu a fost la fel de proeminent ca în alte 
industrii. Produsele destinate segmentului HoReCa 
au raportat un declin foarte abrupt, însă consumul 
casnic a reușit să compenseze volumele pierdute. 
2021 a început bine și sperăm să ajungem la pragul 
atins în 2018, anul cu cele mai bune rezultate pentru 
Romaqua Group”, spune Radu Lăzăroiu, Managing 
Director Romaqua Group.
În ceea ce privește segmentarea vânzărilor, cana-
lul independent este principalul canal de vânzare 
pentru Romaqua Group, generând 60% din totalul 
vânzărilor. Din 1806, când a început îmbutelierea 
industrializată și până în prezent, Borsec a îmbuteli-
at peste 40 de miliarde de litri de apă, iar investițiile 
totale s-au ridicat la peste 250 de milioane de euro.

Frederico Monteiro va prelua conducerea BAT 
Europa Centrală și de Sud, ceea ce presupune că 
acesta va coordona de la București, după îndepli-
nirea tuturor formalităților, operațiunile pentru 
șapte piețe: România, Bulgaria, Ucraina, Republica 
Moldova, Cehia, Slovacia și Ungaria. Acesta va 
prelua portofoliul de la Ram Addanki care, după 
trei ani și jumătate la conducerea operațiunilor din 
Europa Centrală și de Sud, se va retrage din activi-
tate după mai bine de 27 de ani petrecuți în cadrul 
BAT în diferite țări. În prezent Director Regional de 
Marketing pentru Europa și Africa de Nord (ENA), 
Monteiro s-a alăturat BAT în Brazilia în urmă cu 
aproape 13 ani.
BAT are peste 55.000 de angajați și operează în 
peste 180 de țări, cu 11 milioane de puncte de vân-
zare și 45 de fabrici în 43 de piețe.

Grupul Iulius continuă investițiile în dezvoltarea 
conceptului de retail Family Market, destinat comu-
nităților în expansiune în județul Iași și demarează 
construcția celui de-al doilea proiect. Cele două 
Family Market presupun o investiție de peste 17 
milioane de euro, care se va realiza prin intermediul 
unei finanțări bancare acordată de CEC Bank.
Family Market Bucium se construiește în zona 
Hotelului Bellaria și va include un supermarket și 
peste 25 de retaileri, într-un procent majoritar fiind 
producători și antreprenori autohtoni, ca parte a 
strategiei Iulius de a oferi oportunități și promovare 
businessurilor locale. 

Next events

21 sept. Interactiv
Locația: Râmnicu Vâlcea, 
România
www.progresivinteractiv.ro

31 aug – 
3 sept.

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

20 – 22 
oct .

Conferința Progresiv
Locația: Sinaia, România
www.conferintaprogresiv.ro
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confirmă topul. Liderul pieței de produse pentru în-
grijirea locuinței, cu o cotă de piață valorică de 29,3%, 
potrivit Euromonitor, Procter&Gamble Distribution SRL, 
compania specializată pe comerțul cu ridicata al altor 
bunuri de uz gospodăresc, a înregistrat anul trecut o 
cifră de afaceri de 1,76 miliarde de lei, față de 1,67 de 
miliarde de lei în 2019. În același interval, profitul net 
al companiei a crescut cu 2,29 de milioane de lei, după 
cum arată datele publicate de Ministerul Finanțelor 
Publice. La finalul anului trecut, Antoine Brun, Managing 
Director South Eastern Europe la Procter&Gamble, 
spunea într-un interviu pentru Progresiv că „inovația 
este un catalizator pentru creștere, chiar mai mult în 
aceste vremuri provocatoare. Creșterea este posibilă și 
ea va atenua consecințele crizei globale din sănătate. 
În acest context, sectorul FMCG este esențial, deoarece 
companiile din această industrie sunt motorul econo-
miei, atingând viața a milioane de oameni – direct și 
indirect – în fiecare zi”. În materie de investiții, Procter& 
Gamble a continuat proiectul de la Urlați, noua unitate 
de producție din județul Prahova pe care a inaugurat-o 
în primăvara acestui an. Fabrica va produce capsule de 
detergent lichid Ariel PODS pe care le va exporta în mai 
multe țări europene. Iar prin această investiție de tip 

Industria FMCG față în față cu bilanțul 
anului 2020

Privit în ansamblu, 2020 poate fi descris ca un an de creștere pentru 
industria bunurilor de larg consum. În amănunt însă, deși mulți dintre 
jucătorii importanți activi pe piața din România au raportat rulaje mai 
mari, nu pentru toate companiile acestea s-au tradus și printr-un câștig 
mai mare în termeni de profit. Produsele de bază și cele de curățenie au 
făcut diferența în topul performanței financiare. De Simona Popa

Pe o piață evaluată la peste 75 de miliarde 
de lei de Euromonitor International, alimen-
tele și produsele dedicate îngrijirii casei au 
înregistrat anul trecut cea mai mare creștere 
în materie de cerere prin comparație cu anii 

precedenți. Motivele sunt clare și reprezintă tabloul unei 
piețe redesenate de pandemie. Pentru majoritatea pro-
ducătorilor din industria bunurilor de larg consum, 2020 
a fost un punct de cotitură care le-a oferit perspective 
bune de creștere celor capabili să ia decizii rapide.  
Pornind de la topul celor mai importanți cinci jucători 
pe principalele categorii de bunuri de larg consum – 
alimente ambalate, cafea, băuturi răcoritoare, băuturi 
alcoolice, produse de îngrijire a locuinței și produse de 
înfrumusețare și de îngrijire personală, ne-am uitat la 
evoluțiile financiare raportate pentru anul 2020, iar nu-
mitorul comun este cel de consolidare a businessului.
Una dintre cele mai importante companii de pe piața lo-
cală pentru care criza sanitară a reprezentat o oportuni-
tate de creștere este Procter&Gamble. Mai mult, datele 
Statista arată că în 2020, Procter & Gamble Distribution 
a fost cel mai important producător și distribuitor din 
industria FMCG din România, urmat de Unilever South 
Central Europe. Iar datele Euromonitor International 
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Logistic și reunește peste 2.300 de angajați, 7 branduri 
românești (LaDorna, Albalact, Covalact, Zuzu, Fulga, 
Rarăul, Poiana Florilor) - inclusiv mărci regionale (pre-
cum Friss, comercializat în județele Harghita și Covasna) 
- și branduri internaționale (President, Galbani, Santal). 
Toate acestea vând peste 200.000 de tone de produse 
finite în fiecare an și, cumulat, au o cifră de afaceri de 
aproape 250 de milioane de euro (produse lactate și 
sucuri). Și chiar dacă la jumătatea anului trecut grupul a 
decis închiderea unităților de producție Floreni și Vatra 
Dornei din cadrul societății Dorna Lactate, ca parte 
din planurile strategice de consolidare a afacerilor în 
România, cota de piață nu a fost afectată. Asta pentru 
că activitatea a fost împărțită între fabrica Albalact din 
Oiejdea și fabrica Covalact din Sfântu Gheorghe.
Pe locul doi pe acest segment de piață se află Mondelēz, 
companie recunoscută pe piața de snacking cu branduri 
precum Oreo, belVita, Milka ori Toblerone și care deține 
o cotă de piață valorică de 2,5% din piața de produse 
alimentare ambalate, potrivit datelor Euromonitor. 
Topul este completat de Danone când vine vorba despre 
alimentele ambalate. Pentru anul trecut, producătorul 
a raportat o cifră netă de afaceri de 633,4 milioane de 
lei față de 612,4 milioane în urmă cu doi ani. Nu același 
lucru îl putem spune despre profitul companiei care nu 
a crescut direct proporțional cu rulajele. Dacă în 2019, 
datele transmise Ministerului de Finanțe indicau un 
profit net de 28,8 milioane de lei, la finalul anului trecut, 
suma era cu 7,7 milioane de lei mai mică.  
În cazul Intersnack, companie care apare pe locul patru 
în topul Euromonitor, cu o cotă de piață valorică de 2% 
în cazul alimentelor ambalate, 2020 s-a încheiat cu o 
cifră de afaceri de aproape 510 milioane de lei, în creș-
tere de la 455,4 milioane de lei, nivelul atins în 2019. Și 
în cazul profitului, creșterea este direct proporțională. 
Datele Ministerului de Finanțe arată un profit net de 20 
de milioane de lei la finalul anului trecut, cu peste 14 
milioane de lei peste 2019.
Ultima poziție în top cinci revine FrieslandCampina 
România, companie care deține brandurile Napolact, 
Millie, Dots. Cifra de afaceri a producătorului a crescut 
cu 17,7 milioane de euro pe parcursul ultimului an. 

Ce s-a întâmplat în categoria de băuturi alcoolice?

Contextul pandemic a făcut ca proporția pe care shoppe-
rii o alocă diferitelor categorii în coșul de cumpărături să 
se schimbe. Iar între creșterile semnificative, double digit 
chiar, se numără vânzările de băuturi alcoolice. 

greenfield, compania a consolidat poziția României ca 
centru de producție al P&G. 
Situat pe poziția a doua și în topul Statista, și în cla-
samentul Euromonitor cu o cotă de piață de 16,9%, 
Unilever a raportat în 2020, an sub semnul pandemiei, o 
cifră netă de afaceri de 1,07 miliarde de lei, în creștere 
cu peste 66 de milioane față de 2019. În tot acest timp 
însă, profitul net a scăzut de la 17,6 milioane de lei la 13 
milioane. În ceea ce privește evoluția la nivel de cotă 
de piață analizată de Euromonitor, compania a înre-
gistrat o ușoară scădere față de 2019, când deținea o 
cotă de 17,4% în valoare. Pe piața locală, compania are o 
istorie de 30 de ani, timp în care a investit peste 120 de 

milioane de euro. Și-a dezvoltat portofoliul de produse 
și a reușit să extindă capacitatea de producție pentru a 
acapara cotă de piață și pe sectorul alimentar, nu doar 
în zona de îngrijire personală și a casei.
Clasamentul celor mai importanți cinci jucători din 
categoria produselor de îngrijire a locuinței este com-
pletat de Henkel, SC Johnson și Reckitt Benckiser, la o 
distanță considerabilă față de cei mai importanți doi 
jucători. În cazul Reckitt Benckiser, spre exemplu, datele 
publice arată o scădere a cifrei nete de afaceri în 2020 
față de 2019, de la aproape 592 de milioane de lei, la 440 
de milioane. În scădere a fost și profitul net, de la 22,8 
milioane de lei la 20,4 milioane în 2020, potrivit datelor 
de la Ministerul Finanțelor. 

Cu lupa pe evoluțiile jucătorilor din piața  
de alimente ambalate

Dincolo de produsele pentru îngrijirea casei, în atenția 
constantă a consumatorilor au fost anul trecut alimen-
tele, plecând de la tendința de stocare până la orien-
tarea spre produse cât mai sănătoase și, pe cât posibil, 
produse pe plan local. În topul celor mai importante 
companii privind alimentele ambalate realizat de 
Euromonitor, Lactalis Group este liderul, acoperind 5,1% 
din piață. Grupul Lactalis deține în România compa-
niile Albalact, Covalact, Dorna Lactate, Rarăul, Lactate 
Harghita, Lactalis România, Parmalat România și Lactalis 

Băuturi alcoolice Cotă de piață în volum
Top jucători 2019 2020
Asahi Group Holdings Ltd 30,0% 30,2%
Heineken NV 26,5% 26,6%
Molson Coors Brewing Co 10,8% 10,7%
Carlsberg A/S 5,3% 5,2%
European Food SA 3,2% 3,2%

Îngrijirea casei Cotă de piață în valoare
Top jucători 2019 2020
Procter & Gamble 29,3% 29,3%
Unilever Group 17,4% 16,9%
Henkel AG & Co KGaA 12,7% 12,9%
SC Johnson & Son Inc 6,0% 5,7%
Reckitt Benckiser Group Plc (RB) 4,3% 4,6%

Alimente ambalate Cotă de piață în valoare
Top jucători 2019 2020
Lactalis Group 5,1% 5,1%
Mondelēz International Inc 2,5% 2,5%
Danone Group 2,0% 2,0%
Intersnack Group GmbH & Co KG 1,9% 2,0%
Royal FrieslandCampina NV 2,0% 2,0%
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În România, la finalul anului trecut, Ursus Breweries 
deținea poziția de lider pe segmentul băuturilor alcoo-
lice, Timișoreana, Ursus și Ciucaș fiind brandurile care 
au dat tonul creșterilor. Compania a încheiat anul trecut 
cu o cifră de afaceri de 2,02 miliarde de lei, în creștere 
cu 0,1% față de anul precedent. HEINEKEN România și 
Bergenbier sunt următorii doi jucători după cifra de 
afaceri, dar și din perspectiva cotei de piață. Astfel, 
HEINEKEN România a raportat o cifră de afaceri de 1,26 
miliarde de lei anul trecut, cu 0,2% peste nivelul de 
acum doi ani, iar Bergenbier, parte a grupului canadian 
Molson Coors, a raportat afaceri de 653 de milioane 
de lei, în ușoară creștere față de anul precedent când 
raportase o cifră de afaceri de 651 de milioane de lei. 
La nivel de profit, dacă în cazul Ursus Breweries vor-
bim despre o scădere de 14,5 milioane de lei, HEINEKEN 
România a bifat un plus de aproape 20 de milioane de 
lei. Cât despre performanța Bergenbier SA, compania a 
reușit ca pe parcursul anului 2020 să intre pe profit după 
ce în 2019 a raportat o pierdere de 311 mii de lei. Pentru 
anul trecut, datele Ministerului de Finanțe arată un 
profit net de 20,5 milioane de lei. De altfel, și următorii 
doi jucători ca și cotă de piață activează în categoria de 
bere: URBB și European Foods SA, cea din urmă având în 
portofoliu brandurile Favorit, Burger, Servus și Meister. 

Coca-Cola HBC, lider detașat pe răcoritoare

În ceea ce privește categoria de băuturi răcoritoare, 
Euromonitor grupează sub umbrela „soft drinks” atât 
băuturile carbonatate, sucurile din fructe sau legume, apa, 
băuturile funcționale, concentrate, cât și ceaiuri și cafea 
ready to drink și specialitățile asiatice de băut. Pe această 
piață, lider detașat rămâne compania Coca-Cola HBC, cu 
branduri precum Coca-Cola, Fanta, Cappy. Cota de piață 
valorică a companiei a crescut pe parcursul anului trecut, 
de la 21,7% în 2019, la 22% în 2020. Pe locul doi în baza 
datelor Euromonitor se află Romaqua, producătorul apei 
Borsec. În 2020, Romaqua Group a îmbuteliat în total peste 
700 de milioane de litri de apă minerală, băuturi răcoritoa-

re și bere și a raportat vânzări de 841 de milioane de lei, în 
ușoară scădere față de 2019 când Romaqua Group a înre-
gistrat o cifră de afaceri netă de 843 de milioane de lei.
PepsiCo se află pe locul trei în clasamentul Euromonitor, 
păstrându-și neschimbată cota de piață, iar datele 
publicate de Ministerul Finanțelor arată că divizia de 
băuturi a companiei, Quadrant – Amroq Beverages, a 
încheiat anul trecut cu o cifră netă de afaceri de 947 de 
milioane de lei, în scădere de la 1,06 miliarde în 2019. 

Beauty and personal care, categoriile  
cu avansuri moderate

Dacă există categorii care se pot bucura de creșteri 
double digit în 2020, sunt și segmente de piață unde 
încă mai este de recuperat după o perioadă lungă de 
restricții sociale și de lucrat de acasă. Aici intră produ-
sele de înfrumusețare și îngrijire corporală care reușesc 
să consolideze cota de piață. 

Analiza de piață realizată de Euromonitor arată că la 
finalul anului trecut, L'Oréal ajunsese la cotă valorică de 
piață de 11,6%, fiind lider pe categoria de beauty&per-
sonal care. De altfel, într-un interviu acordat revistei 
Progresiv, Vanya Panayotova, General Manager L’Oréal 
România & Adria-Balkans, spune că, în ciuda provocă-
rilor, 2020 a fost un an de creștere pentru companie și, 
chiar dacă au încheiat anul puțin sub estimările iniți-
ale, creșterea a fost una peste media pieței de profil. 
Potrivit acesteia, adaptarea și reziliența au fost cuvin-
tele cheie ale anului trecut. „În 2020 am bifat o creștere 
puternică de o cifră și am câștigat cotă de piață în toate 
diviziile cu care activăm pe piața românească, o evoluție 
de care suntem mândri, dat fiind contextul pandemiei. 
La nivel general, piața de beauty a avut o evoluție linia-
ră anul trecut, cu scăderi pe anumite categorii și creșteri 
pe altele, dar deja vedem semne pozitive din partea 
consumatorilor”, spune Vanya Panayotova. Potrivit da-
telor publicate de Ministerul Finanțelor, cifra de afaceri 
raportată de L'Oréal România a crescut cu 8,1 milioane 
de lei, peste nivelul de 526 de milioane de lei, în timp ce 
profitul net a crescut cu aproape 2,5 milioane de lei. 
Pe poziția cinci în acest top se află Unilever, după 
Procter&Gamble, Natura&Co și Beiersdorf. În cazul 
produselor de îngrijire personală și înfrumusețare, 
Unilever deține o cotă de piață de 5,6%, în creștere de 
la 5,3% în 2019, arată topul Euromonitor, Dove fiind cel 
mai cunoscut și performant brand al companiei, potrivit 
acelorași date. 
Indiferent de categoria de piață în care activează, 
marile companii din industria bunurilor de larg consum 
au învățat să facă față unei cereri în creștere, corobo-
rată cu pretențiile unui consumator tot mai sofisticat și 
atent la modul în care își cheltuiește fondurile. Inovarea 
și disponibilitatea rămân pilonii de creștere, simultan 
cu extinderea prezenței în toate mediile de comunicare, 
din moment ce achizițiile nu se mai limitează la maga-
zinele fizice, ci pot fi făcute inclusiv prin intermediul 
platformelor de socializare, spre exemplu. ç

Îngrijire personală și înfrumusețare Cotă de piață în valoare
Top jucători 2019 2020
L'Oréal Group 11,2% 11,6%
Procter&Gamble 6,8% 7,0%
Natura&Co 0,1% 6,9%
Beiersdorf AG 6,2% 6,3%
Unilever Group 5,3% 5,6%

Băuturi  răcoritoare Cotă de piață în volum
Top jucători 2019 2020
Coca-Cola Co, The 21,7% 22,0%
Romaqua Holdings SA 15,8% 16,1%
PepsiCo Inc 6,4%% 6,4%
European Food SA 5,7%% 5,5%
Valvis Holding SA 4,0% 4,3%
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Piața de supply chain, 
între creștere și nevoia  
de digitalizare

Piața locală de logistică și în special sectorul de supply chain sunt zone extrem de 
dinamice, care au reușit să navigheze cu bine anul 2020. Marii jucători oferă servicii 
integrate și au căutat să implementeze, în permanență, cele mai noi tehnologii, iar 
demersurile lor aduc beneficii tuturor celor implicați. De Bogdan Angheluță.

Deși am plecat cu intenția de a realiza un 
clasament al celor mai mari companii ce 
activează în supply chain, diferențele sem-
nificative în ceea ce privește sectoarele 
deservite de acestea fac un astfel de top 

irelevant. Companiile din supply chain se diferențiază 
prin trecerea de la anumite operațiuni la altele adiacen-
te – spre exemplu, trecerea de la activitatea de operator 
logistic la cea de transportator sau la cea de distribu-
itor, precum și prin tipurile de servicii oferite, precum 
depozitarea sau comercializarea efectivă. Prin urmare, 
analiza de mai jos este o descriere a tendințelor din 
piață, precum și o succintă descriere a activității celor 
mai importanți jucători, indiferent de zona din supply 
chain pe care aceștia sunt activi. Principalul trend vizibil 

în 2020, așadar, este cel al digitalizării – nu este ceva 
unic acestei industrii, din contră, dar este unul care, 
după cum veți putea citi mai jos, a „cerut” cele mai mari 
investiții în 2020.
Studiul „Trenduri și strategii în logistică și supply 
chain management”, realizat de Asociația Română de 
Logistică (ARILOG), arată că marea majoritate (84,4%) a 
persoanelor intervievate consideră că „transformarea 
digitală aduce cu sine oportunități mari sau foarte mari 
în cadrul companiei unde își desfășoară activitatea”. 
În ceea ce privește riscurile generate de digitalizare, 
peste jumătate dintre respondenți le consideră pe 
acestea scăzute sau foarte scăzute. În acest context, 
este interesant că, dintre abordările în supply chain, 
„robotica este menționată ca având o relevanță mică și 

Supply chain
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foarte mică de către 62,7% dintre respondenți.” Pe de 
altă parte, transparența în supply chain și digitalizarea 
proceselor de business sunt abordările cele mai rele-
vante în opinia respondenților și, în același timp, cele pe 
care o companie le poate gestiona în bună măsură. Mai 
mult, aplicațiile ERP și Warehouse management Systems 
„sunt serviciile IT care prezintă o relevanță mare pentru 
mai mult de 85% dintre companiile analizate. Acestea 
sunt în prezent și serviciile IT deja funcționale în cadrul 
a 76% respectiv 64% dintre companii”, notează raportul. 
Zona de Data Analysis/Inteligență Artificială (IA) are o 
relevanță scăzută sau chiar este complet necunoscută 
pentru cel puțin jumătate dintre persoanele intervie-
vate, ceea ce poate ridica anumite semne de întreba-
re. Predictive maintenance este singurul concept din 
sectorul Data Analysis/Inteligență Artificială pe care un 
procent semnificativ de respondenți l-au menționat ca 
având o relevanță mare, iar 64,3% dintre respondenți au 
menționat că predictive maintenance „se află cel puțin 
în stadiul de planificare în cadrul companiei în  
care activează”.

E-commerce, un canal cu o tot mai mare 
importanță în supply chain

Un alt subiect amplu dezbătut în conexiune cu zona de 
supply chain este e-commerce-ul, canal aflat în plină 
expansiune înainte de pandemie, căruia criza COVID-19 
i-a crescut însă ritmul de creștere. Schimbarea nu în-
seamnă însă sfârșitul magazinelor fizice, iar retailerii din 
FMCG și-au folosit magazinele pentru a educa consuma-
torii cu privire la ofertele de produse, pentru a consoli-
da poziționarea mărcilor proprii și pentru a sprijini chiar 
vânzările de e-commerce. Această complementaritate 
este motivul pentru care este vital, în cazul companiilor 
de produse de consum să investească în - și să stăpâ-
nească - lanțuri de aprovizionare omnicanal, sunt de 
părere analiștii de la McKinsey. În cadrul studiului „How 
to master the omnichannel supply chain”, ei vorbesc 
despre faptul că majoritatea lanțurilor de aproviziona-
re ale companiilor sunt anterioare omnicanalului, iar 

integrarea noilor capabilități pe sistemele vechi poate fi 
dificilă. Organizațiile trebuie să întreprindă transformări 
mai ample și mai profunde pentru a satisface așteptă-
rile crescânde ale consumatorilor în ceea ce privește 
experiența, individualizarea și viteza de livrare, men-
ținând în același timp costurile de livrare sub control. 
Retailerii care vor să se bazeze pe un lanț de aprovizi-
onare omnicanal suplu ar trebui să se concentreze pe 
câteva elemente: strategia, fluxul de informații, fluxul 
fizic al produselor, automatizarea proceselor și livrarea 
pe ultimul kilometru.

Evoluția principalilor jucători de pe piață

Nu putem vorbi însă despre amprenta anului 2020 fără 
să ne uităm și la performanțele raportate de cei mai im-
portanți jucători din piață. Astfel, Aquila Part Prod Com 
a generat anul trecut o cifră de afaceri netă de aproape 
1,5 miliarde de lei, un avans de aproape 60% față de 
cea raportată în 2019, de 938,64 milioane lei. Creșterea 
înregistrată de companie se explică și prin finalizarea cu 
succes a procesului de integrare a companiei Agrirom, 
specializată în distribuția produselor alimentare în 
regim de temperatură controlată. Finalizarea procesului 
de integrare a Agrirom face parte dintr-un proces mai 
amplu de consolidare a businessului Aquila care a mai 
inclus, la finalul anului 2019, absorbția Seca Distribution 
și integrarea activității sale în Aquila. În acest fel, com-
pania își consolidează poziția de lider pe acest segment.
Topul creșterilor este completat de Interbrands 
Marketing & Distribution și IB Cargo. Înființată în 1993 și 
preluată în 2019 de grupul Orbico, Interbrands Marketing 
& Distribution a atins o valoare a cifrei de afaceri nete 
de 1,4 miliarde de lei în 2020 – un plus de 45% față de 
cea din 2019, de 965 milioane lei. IB Cargo, un alt jucător 
important, a înregistrat o cifră de afaceri netă de 183,2 
milioane lei, de asemenea, în creștere față de 2019, când 
cifra raportată era de 141,2 milioane lei – un avans de 
aproximativ 29%.
Și Chep România, subsidiara Chep, companie a grupului 
australian Brambles, a obținut în anul 2020 o perfor-
manță bună, raportând o cifră de afaceri netă de 115,3 
milioane lei, în creștere cu aproximativ 7% față de 
valoarea înregistrată în 2019 (107,1 milioane lei). Chep 
are un model logistic tipic economiei circulare, bazat pe 
închirierea către companii de paleți reutilizabili, pe care 
îi folosesc în comun cu partenerii din lanțul de aprovi-
zionare pentru a optimiza costurile, timpul și amprenta 
de mediu. După încheierea ciclului de aprovizionare, 
Chep îi recupeperează, îi repară și îi repune în circuit, în 
următorul lanț de aprovizionare. 
Deși anul trecut a fost marcat de incertitudine și, mai 
ales, o enormă presiune asupra zonei de supply chain, 
Gebrüder Weiss România a realizat investiții importante, 
alocând un buget de 1,776 milioane de euro pentru extin-
derea cu un nou hub dedicat nișei Home Delivery și pen-
tru digitalizarea serviciilor din portofoliu. Suplimentar, în 
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prima parte a anului trecut compania a lansat serviciul 
ETA - Timpul estimat de sosire (En.: Estimated Time of 
Arrival). În funcție de situația traficului, se actualizează 
continuu timpul estimat de sosire a oricărei expedieri. În 
2020, cifra de afaceri a Gebrüder Weiss România a ajuns 
la 329,9 milioane lei, în creștere cu aproximativ 3% com-
parativ cu valoarea înregistrată în 2019, de 319,5 milioane 
lei. 2020 a însemnat pentru Gebrüder Weiss România 
și un avans semnificativ a numărului de transporturi 
efectuate. Dacă în 2019, acesta s-a situat la cca. 845.000, 
în 2020 s-a raportat o creștere de peste 40%, la cca. 1,2 
milioane de transporturi efectuate. 
Dacă până acum am vorbit despre creșteri, trebuie să 
precizăm că 2020 nu a fost la fel de favorabil tuturor 
jucătorilor. Marathon Distribution Group a încheiat anul 
2020 în scădere față de cel precedent, minus 4%, de la 
519,6 milioane lei la 498,1 milioane lei. Cât despre GEFCO 
România, compania a generat afaceri nete de 222,69 
milioane lei, respectiv un minus de aproape 40% față de 
2019 (377 milioane lei), în vreme ce veniturile totale s-au 
ridicat la 231 milioane lei. Deși compania activează mai 
ales pe zona de logistică a vehiculelor, aici regăsindu-se 
și explicația pentru scăderea generată de căderea in-
dustriei auto, GEFCO are o prezență locală semnificativă 
și în sectorul FMCG. 

Perspective bune pentru România

Piața locală de supply chain este un robustă, care „stă 
aproape” de ceea ce se întâmplă în statele cu o istorie 
mai bogată în această industrie. Este și normal, având în 
vedere că printre jucători se numără mai multe com-
panii internaționale, cărora le este ușor să importe și 
să adapteze soluțiile de ultima oră dezvoltate pentru 
alte piețe. La nivel macro, oportunitățile sunt chiar mai 
bogate, iar România ar putea juca un rol semnificativ 
în noua strategie a lanțului de aprovizionare a Europei. 
Un mediu prietenos pro UE, o populație de peste 19 mi-
lioane de locuitori, o structură competitivă a costurilor 
forței de muncă – una de altfel calificată - și un model 
experimentat în externalizarea producției ar putea de-
veni o alternativă extrem de atractivă pentru marile țări 
din Europa de Vest care sunt deja partenerii comerciali 
ai României, consideră Dimitrios Goranitis, Partner, Risk 
& Regulatory Leader, Central Europe la Deloitte într-un 
material de opinie. Pentru a ajunge acolo însă statul ar 
trebui să ofere un mediu fiscal stabil pentru companiile 
internaționale, un cadru digital mai eficient pentru a 
comunica cu autoritățile, un cadru juridic eficient pentru 
reducerea corupției, o politică monetară conservatoare 
pentru promovarea stabilității euro-lei, o investiție sem-
nificativă în dezvoltarea infrastructurii și un mediu po-
litic stabil care să inspire încredere. Astfel, România ar 
putea susține la UE un caz convingător pentru noul său 
loc în lanțul european de aprovizionare, asigurându-și 
astfel finanțare pentru a deveni centrul de producție al 
Europei pe termen lung. ç

Supply chain
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După un 2020 „de criză”, Profi a anunțat că se 
repoziționează pe piața locală de retail.  
Ce presupune acest rebranding și cum  
vă ajută concret?
Nu este numai o repoziționare din perspectiva comuni-
cării și a sloganului „Zilnic prețuri mici”, este și o repozi-
ționare din perspectiva sortimentului și a aspectului ma-
gazinului pentru că am creat un concept nou de magazin 
care mixează zona de fast-food cu zona de supermarket. 
Avem acum 30 de magazine remodelate și urmează alte 
locații unde vom insera acest concept gastro unde noi 
producem pizza, burgeri, hot dogs sau cafea. Este o zonă 
de convenience puternic dezvoltată și a fost nevoie de 
un rebranding ca să înțelegem că Profi se schimbă, Profi 
devine mult mai actual. Clienții s-au schimbat. Cu aceste 
magazine încercăm să atingem de la zona rurală, care 
înseamnă clienți cu o putere de cumpărare mică, până la 
București, clienți cu o putere de cumpărare mare și alte 
nevoi de viteză, calitate sau produse fresh. 

În mijlocul acestei repoziționări se află miza pe 
segmentul convenience. Vorbim despre un pariu 
câștigat dacă ne uităm la primele rezultate?
Zona de convenience performează bine, altfel nu am fi 
dezvoltat-o, mai sunt tuninguri de făcut. Performanța nu e 
întotdeauna măsurată prin profitabilitatea strictă pe zona 
gastro. Ne uităm la profitabilitatea totală a magazinului, 
la retenția clienților. În retail, clientul și cifra sunt the king! 

Suntem foarte mulțumiți de rezultate, de feedbackul clien-
ților și suntem convinși că ceea ce am făcut va fi o minire-
voluție în cadrul Profi, cât și în piață, pentru că ideea de a 
îmbina un supermarket cu un fast-food mic sau o cofetărie 
este cumva un concept mai nou. Am apărut cu noul con-
cept în publicații de specialitate internaționale, am avut și 
cereri de francizare, iar aceste aspecte ne încurajează.

Câte magazine ați deschis anul acesta sub noul 
concept și câte ați remodelat?
În momentul în care creezi un concept nou, trebuie 
să creezi și o comparație. Am mers pe ideea: avem un 
magazin vechi, avem niște rezultate, știm ce se vinde și 
ce nu, remodelăm și vedem cum reacționează clientul. 
De aceea în primă fază proiectul a fost destinat maga-
zinelor vechi, care au trecut prin această remodelare. 
Pe parcurs am făcut tuning, pentru că am avut nevoie 
să testăm niște idei, între ceea ce vrem noi să facem și 
ceea ce vrea clientul pot fi diferențe. Și au fost diferen-
țe, respectiv categorii care au mers mult mai bine decât 
ne-am așteptat, categorii care au mers mai puțin bine și 
de aici această necesitate de a testa această teorie, de 
a avea o perioadă în care să ne readaptăm. Nu poți face 
în fiecare zi niște schimbări, cumva aștepți până ai un 
pilot, faci tuning pe el, iar atunci când ai rețeta cât mai 
aproape de varianta finală, o poți replica. Iar în urmă-
toarea perioadă, ce vom deschide vor fi magazine hibrid 
între ceea ce a fost Profi și ceea ce va fi Profi.

Pentru Profi, 2020 a fost anul care a adus o creștere a afacerilor cu peste 
20%, dar și un ritm puternic de expansiune, cu 235 de locații noi. În 
câteva dintre acestea, dar și în magazinele vechi, Profi a implementat un 
nou concept de retail care reprezintă practic un pariu pe zona de conve-
nience, dar și modul în care Profi a ales să se reinventeze „într-o peri-
oadă în care o astfel de nevoie a fost mai mare ca oricând”, după cum 
declară Călin Costinaș, Directorul General Adjunct al retailerului.  
De Andra Imbrea.

Conceptul de convenience,  
noua miză a celui mai  
expansiv retailer 
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Planul este ca toată rețeaua Profi să integreze 
noul concept? În ce perioadă de timp?
Vrem ca toată rețeaua de magazine Profi să aibă imple-
mentat noul concept, dar vorbim de ani mulți. Să remo-
delezi 1.500 de magazine înseamnă un efort fantastic 
și investiții pe măsură, financiare, de timp, logistice: 
trebuie scoasă marfa, schimbat echipamentul. Ele tre-
buie făcute pas cu pas, de aceea în perioada următoare 
ne vom axa pe două direcții: expansiune și remodelare. 
Investițiile le vom calibra în cele două direcții pentru că 
magazinele trebuie actualizate, altfel îți pierzi clienții, la 
fel cum este nevoie de magazine noi pentru a nu pierde 
locațiile potrivite pentru extindere.

Câte magazine intenționați să deschideți până 
la final de an? Păstrați ritmul de expansiune al 
ultimilor ani?
În ultimii doi ani peste 60% dintre deschiderile de ma-
gazine din România au fost făcute de noi. Și anul trecut 

și anul acesta am avut ceva dificultăți în a deschide noi 
locații din perspectiva obținerii de autorizații. Au mai 
fost provocările pe zona de echipamente importate din 
China, livrările au fost întârziate, a fost o perioadă în 
care economia globală a fost blocată, apoi a explodat. În 
prima jumătate a anului am deschis 80 de magazine și în 
total ne-am planificat să inaugurăm/remodelăm 250 de 
magazine în 2021. 

Ce zone țintiți pentru expansiune?
Și urban și rural. Frumusețea businessului Profi este că, 
având formate diferite, cumva aproape în orice locație 
care are sens ca poziționare să avem un format sub care 
să deschidem un nou magazin, de la formatele mici de 
100 metri pătrați, la formatele rurale sau cele de super-
market mare.

Dintre formatele Profi, care este cel mai 
performant în privința vânzărilor?
Nu cred că există un format de magazin mai performant 
decât altul. Există locații performante și altele mai puțin 
performante. Iar aici acest aspect este determinat și de 
structura clientelei. Dacă vrei să pui un format de con-
venience într-un cartier cu mulți pensionari, de exemplu, 
nu va funcționa. Dacă îl pui într-un cartier cu birouri, va 
performa. Dacă am fi avut un format câștigător dezvol-
tam numai unul singur, iar faptul că dezvoltăm toate 
formatele înseamnă că toate au piața lor și trebuie doar 
să fii atent la formatul de magazin și unde îl pui.

Ceea ce mi se pare dificil, având în vedere 
numărul mare de magazine, format, zonă.  
Cum optimizați?
Acum tehnologia ne ajută, pentru că am investit în niște 
softuri inteligente care, în momentul în care dau click pe 
harta expansiunii, știu ce cifră de afaceri va avea acel 
magazin, cu o variație foarte mică. Am dezvoltat niște 
module cu inteligență artificială în spate, unde probabil 
că suntem cei mai avansați din acest punct de vedere. 
Pentru a face o expansiune atât de rapidă, ca să poți 
deschide atât de multe magazine și să faci erori cât mai 
mici trebuie să ai un proces foarte bine pus la punct, iar 
acest lucru nu îl poți face doar cu decizia umană.

Spuneați de o variație foarte mică între 
estimările softului și vânzările reale. Care sunt 
acestea și cum diferă?
Variațiile sunt acum mult mai mici decât înainte de a 
dezvolta acest tool. În momentul în care deschizi un ma-
gazin tu te bazezi pe niște date statistice. Datele statis-
tice, de populație, sunt date eronate. Noi am fost nevoiți 
să reconstruim demograficul. Vedeam când deschideam 
două magazine în locații care păreau identice cum unul 
avea cifră dublă față de celălalt. Și când intram în detalii 
ne dădeam seama că din zona respectivă, să zic zona 
rurală, jumătate dintre locuitori erau în Spania. Vedeai 
din datele demografice că sunt 6.000 de locuitori, dar 
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de fapt aveai numai 3.000 în zonă. Din pricina unor 
astfel de aspecte am fost cumva obligați să reconsti-
tuim demograficul și am folosit niște module împreună 
cu un operator telecom pe baza cărora avem acum mai 
puține erori în evaluare. Ești obligat să faci tipul ăsta de 
măsuri. Când deschizi un magazin înseamnă sute de mii 
de euro, dacă ai erori și îl închizi, ai pierdut foarte mult. 
Și atunci miza este destul de mare. Nu există retailer în 
expansiune care să nu aibă erori. Întotdeauna un lanț 
care se dezvoltă are erori și magazine care nu perfor-
mează. Dacă nu are înseamnă că este prea conservator 
și că putea face expansiune și mai mult. O rată de eroa-
re trebuie să existe.

Cum a fost prima jumătate a anului în privința 
vânzărilor? Ce target v-ați propus și cum vă 
situați față de el?
Targetul îl actualizăm destul de des, ultimii doi ani au 
fost atipici. În momentul în care ai magazinul deschis 
într-o zi până la 11, iar în următoarea până la 6, este greu 
de menținut targetul respectiv. Prima jumătate a anului 
a fost cumva afectată de faptul că au existat aceste 
restrângeri de timp, iar magazinele au funcționat mai 
puțin. E clar că nu poți face aceeași cifră de afaceri cu 
un magazin non-stop, deschis doar până la orele 18:00. 
A fost un moment în care au beneficiat mai mult dis-
counterii și hypermarketurile. Atunci când clienții trebuie 
să-și facă cumpărăturile până în ora 18:00 mulți nu 
mai ajung în cursul săptămânii și trebuie să se ducă în 
weekend și atunci se duc la magazine care au sortiment 
mare, parcare mare, pentru a face cumpărături pentru 
mai mult timp. Noi avem multe magazine fără parca-
re și atunci nu eram în targetul lor. În ultima perioadă 
frecvența de cumpărare a crescut, credem că anul trecut 
și 2021 au fost cumva atipici, dar că din 2022 își revine. 
Pentru că trendul din ultimii ani era migrarea dinspre 
suprafețe mari înspre proximitate, cu excepția acestor 
doi ani în care COVID-19 a schimbat acest comportament 
și ne-a dus dinspre proximitate către suprafețe mai 
mari. Cu toate astea, ținta de creștere continuă să fie 
ambițioasă, desigur, ea depinde și de cum ne va afecta 
pandemia însă avem în vedere o creștere a vânzărilor  
cu două cifre.

Anul trecut ați avut afaceri în creștere cu 21%, 
dar ați fost pe pierdere. Cum explicați?
Profitul Profi în 2020 nu a fost în scădere, este doar o 

chestiune prin care a trebuit să amortizăm niște inves-
tiții care pe legislația din România se încadrează altfel 
decât pe legislația IFRS. Noi, din perspectiva reglemen-
tărilor și raportărilor de business internaționale, am fost 
profitabili în 2020, cu profitul în creștere. Din pers-
pectiva românească, a trebuit să amortizăm anumite in-
vestiții. Businessul este foarte sănătos. Reglementarea 
românească ne obligă să tratăm fiscal într-un anumit 
fel amortizarea, dar nu ne-a afectat din punct de vedere 
cash sau profit real. Este un profit frumos de 565 de 
milioane de lei, suntem printre cele mai profitabile com-
panii de retail, suntem peste media europeană. Sigur, 
în România, există și alți jucători profitabili, nu suntem 
la nivelul lor, dar suntem încrezători că în momentul în 
care ai un business în expansiune, față de unul stabil, 
cifrele arată o profitabilitate mai mică. Pentru că expan-
siunea înseamnă că ai niște investiții pe care trebuie 
să le faci înainte de a genera venituri. Pe măsură ce se 
micșorează viteza de expansiune, magazinele ajung la 
maturitate și generezi o profitabilitate mai mare. Noi 
suntem liniștiti și încântați de rezultate.

Cum vedeți peisajul românesc de retail  
în acest an?
Suntem optimiști că 2021 va fi un an bun. Așa spe-
răm. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu COVID-19 în 
a doua parte a anului. Cât despre evoluția jucătorilor 
din piață, este o competiție normală, România are un 
număr mare de retaileri prezenți, în același timp este 
o țară care are mult spațiu și potențial de expansiune. 
Și în acest an, și în 2020, nevoia de reinventare a fost 
mult mai mare, alături de nevoia de a reacționa foarte 
rapid, de la o zi la alta, iar provocările din această pe-
rioadă ne-au antrenat mai mult decât în anii anteriori.

Din nevoia de reinventare a apărut și 
programul „Proaspete de la noi”? Care sunt 
direcțiile de dezvoltare ale acestui proiect?
Una dintre motivațiile acestui proiect a fost ideea de 
construi. Când te aprovizionezi cu produse când de la 
un producător, când de la altul, nu înseamnă neapărat 
să construiești, ci pur și simplu cumperi oportunist. 
Este responsabilitatea noastră să construim aceste 
parteneriate și să putem controla ceea ce vindem. 
Iar într-un proces în care ai în mod constant aceiași 
producători este ușor să susții, să oferi consultanță, 
să ai controlul calității. Îți oferă o anumită predicti-
bilitate și siguranță, mai ales când ai un business de 
o anumită dimensiune și ai nevoie de cantități foarte 
mari de produse. Sunt mai bine de doi ani de când 
am demarat acest proiect, am început cu un număr 
restrâns, am crescut treptat numărul producătorilor, 
iar rezultatele testelor de până acum sunt mai mult 
decât îmbucurătoare. „Proaspete de la noi” numără 
în prezent 38 de produse de la 90 de producători, iar 
planul este să ajungem să înglobăm în următorii ani 
200 de fermieri. ç

Suntem convinși că 
ceea ce am făcut va fi o 
minirevoluție atât în cadrul 
Profi, cât și în piață pentru 
că ideea de a îmbina un 
supermarket cu un fast-food 
este un concept nou.
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La mai puțin de patru luni de la vânzarea a 
zece magazine Pronto către Profi, Gabriel 
Sandu și Valeriu Mișurnov, cei doi antrepre-
nori din spatele businessului, au lansat un 
nou concept de retail, în care focusul este 

cumpărătorul on the go. „Este un concept pe care vrem 
să-l dezvoltăm de aproape șase ani. Am încercat să inte-
grăm acest concept în magazinele Pronto Express, însă 
nu am reușit, așa că pot spune că AuGust este și unul 
dintre motivele pentru care am luat decizia să ieșim din 
franciza Express și să vindem o parte dintre locații către 
Profi”, explică Gabriel Sandu, cofondator AuGust.
Concret, vorbim despre magazine cu suprafață de vân-
zare redusă, cu o sortimentație bine aleasă și care se 
adresează cumpărătorului aflat în tranzit. „Experiența 
de peste 15 ani în retail ne-a învățat multe. Activăm pe 
o piață cu mulți competitori, astfel că era nevoie să 
gândim un concept diferit dacă ne dorim un business 
pe termen lung. Iar AuGust este răspunsul la nevoia de 
diferențiere față de ceilalți jucători. Pandemia a rescris 
cumva regulile în retail și și-a pus amprenta asupra 
cumpărătorilor. Categoriile de impuls și de snacking au 
fost pe val în ultimul an, iar sortimentația noastră a avut 
ca punct de plecare fix aceste produse”, mai punctează 
antreprenorul.
Primele locații au fost inaugurate la finalul lunii iunie, 
respectiv începutul lunii iulie, iar zonele alese sunt cen-
trul Capitalei, în zona Universitate, și Piața Gării de Nord. 
„Țintim spații cu trafic ridicat, din proximitatea stațiilor 
de metrou sau de RATB, dar și zonele de birouri pentru 
că aici este cumpărătorul nostru”, precizează cofondato-
rul AuGust.

100% produse alimentare și băuturi

Cumva intuitiv, dacă ne gândim la nume, sortimentația 
magazinelor AuGust a fost construită 100% în jurul pro-
duselor alimentare și al băuturilor. În linii mari, oferta 

Pe o piață aglomerată, în care focusul retailerilor este pe comerțul de proximita-
te, foștii proprietari ai rețelei Pronto pariază pe retailul on the go. Primele locații 
AuGust au fost deja inaugurate în Capitală, iar planurile de viitor sunt cât se poate 
de ambițioase: 10-20 de locații până la finalul anului și atingerea pragului de 100 
de magazine în următorii cinci ani. De Alina Dragomir. 

AuGust, conceptul care vrea să 
cucerească cumpărătorul  
on the go

Retail
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include aproximativ 1.000 de SKU-uri, cu ușoare variații 
de la o locație la alta.„Am restrâns considerabil gama 
față de conceptul anterior de retail pe care l-am operat 
și am listat doar produse cu gust, adică alimente și bău-
turi”, susține Gabriel Sandu.
Astfel, retailerul a luat decizia de a renunța la oferta de 
produse nealimentare. „Practic, cumpărătorul va găsi 
acele produse pe care le dorește în drumul spre casă 
sau spre birou, produse de impuls. Iar selecția acestora 
am făcut-o pe baza istoricului de vânzări din locațiile 
Pronto. Există o intenție declarată a consumatorilor de 
a achiziționa produse fresh, naturale, însă cifrele arată 
că oamenii cumpără snackuri, ciocolată. Și celelalte pro-
duse de impuls se vând foarte bine. Așa că am răspuns 
acestei nevoi din piață. Produsele nealimentare ocupau 
mai mult de 50% din spațiu la raft, iar viteza de rotație 
era foarte mică. Așa că am făcut selecția pe baza vitezei 
de rotație la raft și așa am ajuns la produse cu gust, 
care generau în celelalte locații 90% din vânzări și din 
profit”, spune antreprenorul. 
Dincolo de produsele de impuls, retailerul urmează să 
implementeze și zona de patiserie proaspătă și un cor-
ner cu sendvișuri și salate, dar și un barista și un aparat 
de freshuri. Și chiar dacă sortimentația este adaptată 
cumpăturilor on the go, cei doi antreprenori au gândit 
și un raft cu produse de bază, pe care l-au numit „raftul 
bunicii” și unde sunt listate zahăr, ulei, făină, mălai, 
muștar, orez și alte produse din această categorie. 
„Vrem să lansăm cât de curând marca noastră proprie 
de sendvișuri și căutăm frunizori pe zona de snackuri 
sănătoase, cum ar fi salatele de fructe sau legume 
ready-to-eat. În plus, vrem să extindem sortimentația și 
pe zona de produse de panificație pentru că sunt com-
plementare zonei de mezeluri și lactate”, completează 
acesta. Cât despre răcoritoare și băuturile alcoolice, 
retailerul a mers doar pe ambalaje mici. 

Obiective ambițioase pentru viitor

Deși este prematur să vorbim despre sustenabilita-
tea proiectului, antreprenorii AuGust sunt mulțumiți 
de primele rezultate. „Conceptul a fost bine primit de 
cumpărători. Ne așteptam la o evoluție ascendentă, însă 
într-un ritm mai lent. Magazinele au raportat vânzări 

similare cu celelalte magazine operaționale din primele 
zile. Suntem undeva la 500 de clienți în acest moment, 
iar valoarea medie a bonului este de aproximativ 13-15 
lei”, spune Gabriel Sandu. 
Astfel, nu este deloc surprinzător faptul că cei doi 
antreprenori și-au setat ca până la finalul anului să 
pună cel puțin 15 locații AuGust pe harta retailului 
bucureștean. „Da, Capitala este o piață aglomerată, 
însă noi nu ne luptăm pentru spațiile de proximitate. 
Ținta noastră sunt spațiile de aproximativ 100 de metri 
pătrați, deci nu consider că vom întâmpina dificultăți 
din punctul acesta de vedere. În plus, investiția nu este 
foarte mare, bugetul pentru deschiderea unei locații ri-
dicându-se la circa 50.000 de euro. Drept urmare avem 
toate premisele pentru a ne atinge obiectivul”, adaugă 
cofondatorul AuGust. 
Dincolo de spațiile noi, și cele cinci supermaketuri 
Pronto, care nu au făcut parte din tranzacția semnată în 
luna aprilie cu Profi, vor fi remodelate sub noul concept, 
investiția totală bugetată pentru remodelare ridicân-
du-se la peste 100.000 de euro. „Dincolo de aspectul 
magazinului, pentru că ne dorim să avem un aspect uni-
tar în toate locațiile, schimbările vor veni în primul rând 
la sortimentație, care va fi redusă mai mult de jumătate. 
În plus, ne dorim să avem în toate magazinele o atmo-
sferă caldă, cu un vibe pozitiv”, adaugă Gabriel Sandu. 
Cât despre planurile pe termen lung, targetul este să 
atingă pragul de 100 de locații în cinci ani. Un obiectiv 
ambițios, însă fezabil dacă ne gândim că „vorbim despre 
un segment de clienți care la ora actuală nu este exploa-
tat. Sunt clienții grăbiți, care vor să investească timpul în 
orice altceva decât să stea la cumpărături și atunci sun-
tem locul perfect. Cumpărătorii pe care noi îi targetăm 
sunt din segmentul activ și atunci nu își doresc sesiuni 
de shopping prelungit”, mai spune cofondatorul AuGust.
Și dacă vorbim despre vânzări, antreprenorul din spatele 
rețelei AuGust este încrezător. „Traficul a crescut prin 
comparație cu anul trecut. Oamenii sunt tot timpul în 
mișcare. În locațiile vechi am ajuns la valori de trafic 
care depășesc anii 2018-2019, iar magazinele înregis-
trează recorduri de vânzări. Drept urmare, ne așteptăm 
să fie vizibil impactul tranzacției cu Profi și să încheiem 
2021 la un nivel similar anului 2020, adică aproximativ 10 
milioane de euro”, concluzionează Gabriel Sandu. ç
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o sută de mii de euro, Băcănia lu’ Furdui a fost gata 
pentru feedbackul bucureștenilor și nu numai. „Fiecare 
sortiment din băcănie, fie zacuscă, dulceață sau orice fel 
de cutie de biscuiți, l-am gustat și am analizat produsul 
astfel încât pe rafturile băcăniei să avem doar produse 
de înaltă calitate. Și zicem noi că am reușit să avem eti-
chetele celor mai bune produse”, declară fondatorii. 

Listarea produselor, bazată pe gust și calitate

Care a fost avantajul lor? De-a lungul anilor au adminis-
trat două restaurante și acum dețin și Laboratorul de 
Sarmale în București. Drept urmare, a contribuit foarte 
mult experiența lui Chef Furdui în lumea gastronomiei în 
momentul în care a fost făcută selecția produselor lista-
te în băcănie. „Am dorit să facem și să avem o legătură 
strânsă între meniul à la carte și produsele din băcănie. 
Gătim în mare parte doar cu produse din băcănie, cu 
legume și carne de la producători locali și încercăm 

Deschisă în primăvara acestui an, Băcănia lu’ Furdui și-a dorit să ducă ideea de 
magazin gastronomic la un alt nivel, unul care să combine două nevoi într-un 
singur loc: aprovizionarea pentru acasă, dar și posibilitatea unui brunch rapid. 
Conceptul de băcănie-bistro se bazează pe experiența unuia dintre owneri în 
lumea gastronomică și reușește să facă diferența într-o lume a magazinelor de 
nișă din moment ce calitatea și gustul produselor listate sunt riguros analizate 
de un Chef cunoscut în industria HoReCa. De Simona Popa.

Apetitul pentru produse locale, cât și do-
rința de a sprijini economia locală într-un 
an ca 2020 au creat contextul necesar 
dezvoltării băcăniilor, mai ales în zonele 
cu populație cu educație și venituri peste 

medie. Între acestea scrie deja istorie și Băcănia lu’ 
Furdui, un concept care a plecat de la deviza „de dragul 
vremurilor trecute”. Gândit de un Chef bucătar din jude-
țul Botoșani și soția sa, conceputul de băcănie – bistro 
aflat pe bulevardul Decebal, numărul 18, pune la un loc 
toate tradițiile culinare ale României sub formă de bra-
gă, sărățele cu chimen sau plăcinta cu mere. „Dragostea 
pentru hrană și respectul autenticității au fost doar 
câteva dintre criteriile ce au stat la baza deschiderii 
băcăniei. Încă din anul 2019 am avut în plan deschiderea 
unei băcănii, dar apoi a venit pandemia și am fost puțin 
speriați”, spun Silviu și Adriana Furdui. Planul a rămas 
însă în picioare și avea să prindă contur definitiv în luna 
aprilie a acestui an când, după o investiție de peste 

Băcănia-bistro, un concept gândit 
„de dragul vremurilor trecute”
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ca acest hibrid, cum îi place soțului meu să zică, să fie 
pe placul clienților noștri”, povestește Adriana Furdui. 
Întrebați dacă iau în calcul și extinderea pe zona de pro-
ducție pentru retail, pe lângă Laboratorul de Sarmale, 
cei doi spun că la momentul actual este foarte greu să 
se gândească la acest lucru având în vedere contex-
tul pandemic. „Ne dorim să creștem băcănia, să afle 
oamenii ce mâncare a gândit Chef Silviu Furdui pentru 
bistro-ul din băcănie și apoi, dacă va fi timp, ne vom 
gândi și la al treilea business”, spun fondatorii. 
În jur de 600 de produse sunt disponibile în prezent pe 
rafturile Băcăniei lu’ Furdui, într-un spațiu care are 130 
de metri pătrați. Proprietarii sunt în continuă căutare 
de produse noi și spun că, până la finalul acestui an, 
sortimentația va fi completată cu alte aproape trei 
sute de specialități. La baza căutărilor sunt alimentele 
autentice și cât mai puțin procesate pentru că oamenii 
care calcă pragul Băcăniei lu’ Furdui vor să mănânce 
cât mai natural, chiar dacă asta înseamnă prețuri peste 
nivelul din supermarketuri, pentru că sunt persoane cu 
venituri peste medie. Mai mult, fondatorii sunt de păre-
re că o băcănie trebuie să aibă listate produse proprii 
și, totodată, care nu sunt disponibile în comerțul mo-
dern. Și, deși acest principiu pare greu de atins pe piața 
locală, soții Furdui nu se abat de la el. „Spre exemplu, 
am pregătit o gamă de produse ce vor fi pe rafturile 
băcăniei din luna septembrie - dulcețuri, diferite tipuri 
de zacuscă, siropuri și compoturi. Noi nu putem să le 
procesăm pe toate, dar avem o colaborare bună cu 
producătorii buni din țară”, spun aceștia. 

Succesul și dezvoltarea, bazate pe comunitate 

Dincolo de produsele de la raft, băcănia aduce în fața 
cumpărătorilor poveștile din toate colțurile țării care 
pleacă de la materie primă la modul de pregătire. Fiind 
puntea de legătură între producători și clienți, singura 
creștere sustenabilă în cazul acestui tip de business 
se bazează pe comunitate. În cazul Băcăniei lu’ Furdui, 
comunitatea abia acum se formează. „În perioada 
Paștelui, atunci când am și deschis băcănia, ne călcau 
pragul 80-90 de persoane. Pe timp de vară, vânzările au 
scăzut, ceea ce este oarecum normal, dar ne bucurăm 

și de nivelul actual, adică de o medie de 50 de clienți 
pe zi”, spune Adriana Furdui. Deși încă nu au un tar-
get privind valoarea bonului, fiind la început de drum, 
fondatorii băcăniei spun că au ajuns la o medie de 40 de 
lei. Suma este însă sub impactul sezonalității și, totoda-
tă, a notorietății băcăniei deschise în urmă cu doar trei 
luni. Perspectivele sunt optimiste pentru că, dincolo de 
investițiile de ordin financiar în creșterea businessului, 
cei doi fondatori investesc foarte mult timp în înțelege-
rea nevoilor pe care le au clienții lor și a modului în care 
le pot transpune în oferta lor. „În momentul de față, 
dacă ar fi să facem un top al celor mai căutate produ-
se, evident că ar trebui să vorbim despre cele specifice 
sezonului cald. Fiind în toiul verii, produsele cele mai 
vândute sunt braga, socata, berea artizanală, înghețata 
și lactatele. În toamnă, vânzările vor fi mai mari în zona 
de borcane și cărnuri afumate. Dar dacă ar fi să fac un 
top general, ceafa de porc afumată Furdui, braga, siro-
pul de trandafiri din Botoșani, sărățelele cu chimen și 
plăcinta cu mere ocupă categoric primele cinci poziții în 
topul vânzărilor”, completează Adriana. 
Cât despre estimările de ordin financiar pentru acest 
an, primul de existență pe piața locală de retail, fon-
datorii Băcăniei lu’ Furdui sunt rezervați. „Este un an 
incert. Așa cum toți oamenii din HoReCa se tem de un 
nou val de infectări și noi restricții de ordin social, așa 
și noi încercăm să luăm pas cu pas și cu convingerea 
că nu va fi un semi dezastru 2021. Pronosticurile după 
părerea mea în perioada asta nu prea își au rostul, pen-
tru că nu știi ce va fi mâine”, subliniază Adriana Furdui. 
Însă chiar și cu un scenariu dependent de evoluția 
pandemiei, spune aceasta, extinderea nu este exclusă, 
din contră. Planul de business ia în calcul deschiderea 
mai multor puncte de lucru odată ce situația va fi mai 
clară. „Sperăm să avem vremuri bune, pandemia să nu 
fie un obstacol, să fim sănătoși. Credem cu tărie că și 
businessurile de acest gen vor fi în creștere”, adaugă 
fondatorii. Nu în ultimul rând, cu sau fără pandemie, 
un lucru este cert. Băcănia lu’ Furdui își va face loc și 
în online, fiind una dintre prioritățile proprietarilor. De 
altfel, până la finalul acestui an, acest proiect ar urma 
să fie definitivat, iar băcănia va avea o extensie digitală 
care va facilita comenzile online. ç
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Mecanism: Promoția se derulează online, prin interme-
diul emag.ro, un canal bine ales. Completezi un formular 
cu data nașterii copilului, sexul, numele și primești pe 
email un cod unic de activare a reducerii de 50% din 
valoarea produsului – un pachet de Huggies 1 sau 2, deci 
doar pentru nou-născuți. Reducerea este valabilă 30 de 
zile din momentul primirii emailului.
Obiectiv: Trial în momentul cu cel mai mare impact 
Detalii care fac diferența: 
n Targetare: Campania are o bună targetare online, reu-
sește să ajungă la cei care au copii nou-născuți. 
n Claritate: Vizualul cu un bebeluș ținând o mână de 
adult are alături mesajul -50% pentru primele scutece. 
Este clar o promoție și nu are pretenția de a fi mai mult. 
n Relevanță. Din cuvântul „primele”, e evident cărui public se 
adresează – ca nou părinte, mesajul e relevant pentru tine.
n Scop unic bine definit. Este un singur scop și un singur 
mesaj – să devină primul scutec pe care îl poartă bebe, 
știind că acest prim comportament are impact pe ter-
men lung. Un lucru rar în zilele noastre, în care încercăm 
să atingem multiple obiective prin aceeași campanie. 

Ai un produs nou și vrei să fie testat? 
Vezi 5 mecanisme explicate pas cu pas

Ai lansat un produs nou? Sau poate e un produs existent, dar consuma-
torii nu știu de el. Ai nevoie ca oamenii să încerce produsul, înainte de 
a începe să-l cumpere. Cu tot mai multe produse noi, este dificil pentru 
consumatori să țină pasul și, de altfel, știm că avem tendința să facem 
cumpărături pe pilot automat, cumpărând ceea ce știm deja. Cum ajunge 
un produs nou la consumatorul potrivit?

47 de ori - acesta este numărul dăților în care am citit 
cuvântul inovație în ultimele trei zile. Însă dincolo de 
puterea de inovare a companiilor și investițiile aferente, 
succesul unei inovații stă și în rata de încercare a unui 
produs. Pentru că da, produsul poate să fie extraordinar, 
însă dacă un consumator nu l-a încercat, efortul este 
în zadar. Am aruncat o privire în piață, să vedem câteva 
exemple de succes deja implementate. Acest articol 
este parte din campania Nu Înscrie Bonul, o inițiativă 
pentru încurajarea campaniilor promoționale creative. 
Campania este derulată de agenția de comunicare stra-
tegică Minio Studio, alături de Progresiv. 

Huggies – 50% reducere pentru primele scutece
Context: Achiziția de scutece este una cu valoare emo-
țională și financiară mare. De multe ori, brandul ales la 
început rămâne opțiunea familiei pentru doi ani. Cu un 
lifetime value atât de consistent, brandurile se luptă să 
fie primul produs încercat. Pampers domină categoria, 
dar Huggies a câștigat cotă de piață ajungând pe locul 2 
și datorită politicilor promoționale. Iată una dintre ele:
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unei periuțe electrice pot veni cu o senzație ciudată. Dar 
ai peste 3 luni să te obișnuiești cu ea și să vezi dacă îți 
place. Un termen atât de lung setează din start o aștep-
tare clientului – că nu trebuie să se grăbească, ci să o 
folosească mai mult și să vadă apoi dacă îi place.
n Puterea la consumator. Consumatorul simte că deține 
controlul, nu are nicio presiune în această relație. În 
regulament se menționează chiar că este opțional dacă 
se specifică motivul returnării. 
n Construiește încredere. Acest mecanism arată că ai 
încredere în produsul tău. Tocmai de aceea, regulamen-
tul este atât de simplu, fără elemente ascunse, care să 
strice această relație de încredere care se construiește 
între brand și consumator. 

Penny - Câștigă premii la buton
Context: Pandemia a adus schimbări mari pentru retai-
leri. Penny se află pe locul 8 în clasamentul retailerilor 
internaționali, iar una dintre provocări este creșterea 
traficului în magazinele sale – deci tot o campanie de 
testare. Odată intrat în magazin, consumatorul are șan-
se să-l descopere, să găsească produse care îi plac și, 
ulterior, să revină. Însă e nevoie să renunțe la magazinul 
său uzual pentru a testa un Penny. 
Mecanism: Intri pe site (exclusiv pe mobil). Îți lași nu-
mărul de telefon și este confirmat, primind un cod unic. 
Mecanismul este incredibil de simplu – apeși un buton și 
îți apar trei premii, precum la jocurile de noroc. Dacă ai 
trei produse de același fel, ai câștigat obiectul respectiv 
și poți merge într-un Penny să îl ridici de acolo. 
Obiectiv: Creșterea traficului
Detalii care fac diferența: 
n Principiul reciprocității. Penny începe conversația prin 
a oferi premii, nu prin a cere să cumperi. 
n Simțul urgenței: Ai 24 de ore la dispoziție să mergi să 
îți revendici premiile. 
n Menținerea interesului: Te poți juca o singură dată 
pe zi, ceea ce creează dependență, chiar îți rămâne în 
minte să intri zilnic, efortul este minor vs premiu.
n Atractivitatea premiilor: sunt 158.000 de premii oferi-
te, obiecte pe care consumatorii le folosesc în mod uzu-
al și pe care oricum le-ar fi cumpărat (Pampers, Lenor, 
Persil, Ariel, Nivea...), dar și electrocasnice.
n Mecanismul foarte simplu: Este o campanie de masă, 
de aceea mecanismul este ținut simplu, accesibil orică-
rei categorii de public. 
n Consumatori reali: Sute de oameni scriu pe Facebook 
că și-au revendicat premiile ușor și pun poze cu acestea. 
Entuziasmul e cel mai bun testimonial, oamenii văd că 
alții câștigă și asta face campania și mai atractivă. 
Acestea nu sunt singurele mecanisme posibile, dar sunt 
unele deja implementate cu succes pe piața locală. Dacă 
ai nevoie ca produsul tău să fie testat de consumator, 
hai să găsim împreună soluția potrivită. ç

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

Häagen-Dazs – Primești o înghețată din partea 
noastră. Dacă doar ne spui cum ți se pare.
Context: Înghețata este o categorie de experimentare, 
sunt atât de multe arome și gusturi și mereu se lansează 
noi SKU-uri. Iar Häagen-Dazs este un produs premium și 
vine cu o barieră de preț. Însă, desigur, te poți gândi că 
gustul te va cuceri – asta dacă ajungi să-l încerci. 
Mecanism: Una dintre primele promoții de cash-back din 
piața noastră, un mecanism care e încă la început. Cum 
funcționează? Cumperi o înghețată de 460ml, înscrii bonul 
pe site, completezi un formular de evaluare. Suma plătită va 
fi rambursată în contul IBAN trecut în formular, în valoare de 
maxim 32 de lei. În majoritatea magazinelor, produsul este 
sub acest preț, dar, dacă ai plătit mai mult, rambursarea va fi 
de 32 de lei. Cei care completează formularul, pe lângă fap-
tul că primesc banii înapoi, pot câștiga și un voucher IKEA.
Obiectiv: Spargerea barierei de preț
Detalii care fac diferența: 
n Ofertă limitată care creează un simț al urgenței. Sunt 
1.000 de produse, deci o cantitate limitată - iar mesajul 
spune elegant „Cere-o repede, înainte să se topească.“
n Mesajul adaptat publicului. Vorbim de un public cu veni-
turi medii și peste medie, iar produsul este unul premium. 
De aceea, comunicarea este prietenoasă, apropiată. Nu 
spune „Cumpără și îți dăm banii înapoi”, sau „Testezi gra-
tuit”, ci „Îți oferim o înghețată din partea noastră.” Cu un 
mesaj evident promoțional, exista riscul să își îndepărteze 
publicul țintă, care se gândește că nu are nevoie de un 
produs gratuit, că și-l pot permite. Dar conceptul de  
gratuit este atrăgător pentru oricine, chiar și pentru cei 
care își permit. De aceea, felul în care el este comunicat 
contează enorm pentru impactul asupra publicului. 
n Confirmarea calității. Completând un formular de eva-
luare, care de cele mai multe ori este una pozitivă, tinzi 
să conștientizezi beneficiile produsului și să-l ții minte. 
Acest act, de a scrie despre produs, are un impact psi-
hologic foarte mare, cu efect pe termen mediu și lung. 

ORAL-B – Testează 100 de zile și, dacă nu ești 
mulțumit, primești banii înapoi
Context: Categoria de periuțe electrice este încă la în-
ceput, 73,2% dintre români folosind tot periuța manuală 
(date Mednet Research). Avem o barieră de preț, o modi-
ficare a comportamentului de consum și o componentă 
educațională (de ce periuța electrică este superioară și 
benefică sănătății orale). 
Mecanism: Cumperi o periuță Oral-B Power și, oricând 
pe parcursul primelor 100 de zile, dacă nu îți place, o 
poți returna. Pentru asta, completezi procesul verbal 
de returnare, incluzând și datele bonului. Consumatorul 
este cel care trimite produsul înapoi și achită trans-
portul, costul fiind minor. Este un proces simplu, fără 
bariere inutile care să strice bucuria consumatorului că 
are această libertate. 
Obiectiv: Formarea unui nou obicei 
Detalii care fac diferența: 
n Managementul așteptărilor. Primele zile de folosire a 



152,21 lei

Magazinul online operat de retailerul Auchan își adjudecă titlul de cea mai accesibilă platformă online, în luna iulie, 
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 18 produse 
de bază disponibile în cele patru platforme online incluse în analiză a fost de 152,21 lei, transportul fiind gratuit în ziua în 
care au fost efectuate cumpărăturile.
Următorul retailer clasat în topul celor mai ieftine magazine online este mega-image.ro, cu o valoare a coșului de 
cumpărături de 174,99 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 18 produse 

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

în luna iulie

aflate la promoție pe auchan.ro în ziua 
efectuării cumpărăturilor

3 produse

auchan.ro

magazinul cu cele mai multe 
produse cu cel mai mic preț în 

ziua efectuării cumpărăturilor (14 
produse din 27 disponibile online)

valoarea coșului de cumpărături în mega-
image.ro, magazinul online situat pe locul  

al doilea în topul celor mai ieftine  
platforme online 

174,99 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 N/A 7,79 N/A 7,70
Făină de grâu Băneasa, 
categ. 000, pungă de hârtie 1 kg 4,09 3,49 4,10 4,15
Zahăr Mărgăritar Cristal, 
pungă de hârtie 1 kg 2,55 2,69 2,55 N/A
Mălai Panzani 3 minute 0,5 kg 6,00 6,09 5,35 6,00
Orez Deroni Camolino 1 kg 8,79 8,69 N/A 9,23
Ouă free range Toneli 30 buc. 13,50 18,70 13,10 N/A
Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 
cutie carton 1 l 5,10 5,39 5,10 5,84
Unt de masă Albalact  
65% grăsime 200 g 7,99 6,55 7,95 8,23
Ulei de floarea-soarelui 
Unisol, PET 1 l 8,09 7,49 7,35 8,42
Apă minerală 
necarbogazoasă  
Aqua Carpatica, PET 

2 l 3,39 2,92 3,35 3,39

Băutură răcoritoare  
Coca-Cola, PET 2,5l 6,08 6,09 6,05 6,29
Bere Neumarkt 5,2%  
alcool, PET 1 l 3,95 3,99 N/A 4,35
Vin Cotnari Eticheta 
Galbenă 1,5 l N/A 13,89 13,80 13,99
Cafea măcinată Jacobs 
Kronung Alintaroma verde 500 g 18,99 18,98 21,90 21,68
Iaurt Danone natural,  
3,5% grăsime 130 g 0,95 0,99 0,95 N/A
Tabletă de ciocolată  
Milka Lapte 100 g 3,69 3,69 4,02 4,10
Telemea de vacă Hochland 350 g 11,49 11,59 11,30 11,65
Cașcaval de Sendviș Delaco 350 g 13,20 13,59 13,20 13,94
Pui Familist Agricola bucată 29,97 N/A 27,60 (11,5 

preț per kg)
29,98 (11,99 lei 
preț per kg)

Salam Săsesc Mini Cris-Tim 350 g N/A 16,19 16,10 16,19
Mazăre congelată Edenia 1 kg 10,49 (în afara 

promoției 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 7,59 7,65 7,69

Săpun solid Dove  
Beauty Cream 100 g 2,89 2,99

2,40 (2,85 lei 
prețul în afara 
promoției)

3,18

Deodorant Dove Original 150 ml 13,98 11,94 13,98 N/A
Șampon Head&Shoulders 
Classic 400 ml 23,99 25,89 23,90 26,02
Hârtie igienică Zewa De 
Luxe 3 straturi, Piersică  
sau Mușețel

10 sau 8+2 role 17,50 14,89 17,50 19,88

Detergent capsule Ariel 
Mountain Spring/ Color3in1 15 buc. 20,90 20,69 20,50 24,41
Balsam de rufe  
Lenor Spring 1,9l 14,89 16,34 14,34 16,42
Detergent de vase Fairy 
Lemon Activ Foam 800 ml 8,40 8,39 8,40 8,70
Soluție curățare  
Sano Forte Plus 750 ml N/A 15,49 15,50 15,54
Cost transport 19,99 15,00 0,00 0,00
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - 
fără transport 268,05 283,01 268,09 286,07
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - 
cu transport* 288,04 298,01 268,09 286,07

timpul mediu petrecut 
pe platformele online 

pentru cumpărături

10 minute

numărul total al 
situațiilor de not 

available în cele patru 
magazine online 

monitorizate

12 produse 

21 iulie 2021

produs aflat în promoție N/A - indisponibil la raft cel mai mic preț pentru fiecare produs din coșul de cumpărături

*clienții au beneficiat de o reducere de 25 de lei în data realizării cumpărăturilor  
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Gin nou în portofoliul Alexandrion Group
Alexandrion Group lansează un nou pro-
dus, simultan pe piața din România și la 
nivel internațional, Kingsbury London 
Dry Gin. „Lansarea face parte din stra-
tegia de dezvoltare și transformare a 
portofoliului de produse al Grupului 
Alexandrion ȋntr-un portofoliu care să 

acopere atât cerințele și nevoile consumatorilor din România, cât și pe 
cele ale consumatorilor la nivel internațional. Țările din Europa Centrală 
și de Est nu au tradiție ȋn producția de gin, ȋnsă, din poziția sa de lider pe 
piața românească, Alexandrion Group este motorul care provoacă și alți 
producători să contribuie la dezvoltarea acestei piețe cu potențial foarte 
mare” a spus Corneliu Vȋlsan, Chief Marketing Officer, Alexandrion Group.
Kingsbury London Dry Gin este un distilat de gin, cu arome predominante 
de ienupăr și coriandru, care poate fi consumat simplu, ȋn combinație cu 
apă tonică sau mixat ȋn cocktailuri.
Kingsbury London Dry Gin poate fi achiziționat din marile lanțuri de retail 
din România, magazinele de proximitate sau poate fi comandat online.

Promoții/Campanii/Lansări

O gamă nouă de geluri de duș Gerovital
Farmec lansează o nouă gamă de geluri de 
duș sub brandul Gerovital. Noutatea abso-
lută o reprezintă introducerea unor produ-
se pentru corp cu ingrediente consacrate 
în cosmeticele pentru îngrijirea tenului. 
Astfel, noile geluri de duș oferă beneficii 
suplimentare, precum hidratare în pro-
funzime, revitalizare, exfoliere și detoxi-

ficare, pentru o îngrijire completă a pielii. În plus, gama introduce un nou 
tip de produs în portofoliul companiei – spuma de duș, îmbogățită cu ulei 
de gălbenele care este special concepută pentru pielea sensibilă. 
Noua gamă conține spumă de duș sensitive, gelul de duș cu colagen & 
elastină, gelul de duș cu argilă 100% natural, gelul de duș cu multivita-
mine, gelul de duș cu complex AHA (Alfa Hidroxi Acizi) și gelul de duș cu 
uleiuri naturale.

Pilsner Urquell,  
într-un nou ambalaj
Produsă prima dată 
în 1842, Pilsner 
Urquell este prima 
bere tip pilsner din 
lume, iar astăzi, pes-
te 70% din toată be-
rea produsă la nivel 
mondial este în stil 
pilsner. Berea Pilsner 
Urquell continuă să rămână 
neschimbată, fiind produsă din 
aceleași ingrediente naturale de 
origine cehă, după aceeași rețetă 
autentică și în aceeași fabrică, 
din Pilsner, Cehia. 
Astăzi vine cu schimbarea desig-
nului ambalajelor și introduce 
elemente de design distincte, 
specifice locului de origine al 
mărcii – poarta fabricii, sigiliul, 
emblema orașului Pilsen - care 
susțin calitatea premium a 
produsului.  

Lansări de la 
SanoVita
SanoVita a lansat două 
noi produse din catego-
ria cerealelor, cu benefi-
cii pentru sănătate: Musli 
ImunoPlus (imunitate) 
și Granola cu fructe (di-
gestie). Astfel, compania 
își consolidează poziția 
de lider pe cele două 
sub-segmente de cere-
ale, estimate la cca. 54,4 
milioane lei – musli, respectiv 6,8 
milioane lei – granola. Noul Musli 
ImunoPlus cuprinde 16 ingredi-
ente atent selecționate, care prin 
conținutul de seleniu, vitamina 
B6, zinc, fibre și fier susțin imuni-
tatea încă de la prima masă a 
zilei. Produsul este disponibil în 
două forme de prezentare: cutii 
de 400 g, respectiv 200 g. 
Noua Granola cu fructe 200 g 
este bogată în fibre, îmbunătă-
țește digestia și conferă orga-
nismului energie pe parcursul 
întregii zile.

Noi ambalaje pentru afumatele „Fomică?”
Grupul de firme Safir lansează ambalaje noi pentru pro-
dusele afumate marca Fomică? – preparate și semiprepa-
rate doar din carne de pui și condimente 100% naturale.
Noile ambalaje îmbracă Pastrama din piept de pui, 
Pastrama din pulpă de pui, Cârnații de pui și Cârnăciorii 
de bere (picanți), toate fierte și afumate în lemn de 
esență tare, bune și pentru copii (produsele nepicante). 
Ambalajele protejează produsele prin învelișul VID, apoi 
prin cutia care este menită să informeze cât mai mult, 
corect și transparent consumatorul. Informațiile de pe 

ambalaj sunt clare, iar decupajul creativ permite vizualizarea aspectului 
produsului. Protecția și vizibilitatea la raft sunt mai ridicate, carnea fiind 
protejată în cutie de carton de grosime și rigiditate crescute.
Noile ambalaje susțin categoria de produse premium Fomică?: 0 aditivi și 
ingrediente 100% naturale, garantat. 
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După ce s-a ocupat timp de șapte ani de 
scrierea și implementarea proiectelor cu 
fonduri europene, în 2015 Bogdan Ghineț a 
decis să ia o pauză și să se orienteze către 
un domeniu cu care se intersectase foarte 

mult în ultimii ani. „Mereu am fost de părere că România 
poate fi productivă și eficientă mergând pe două mari 
direcții: turism și producție agricolă. Cât m-am ocupat 
de consultanță și implementare proiecte cu fonduri eu-
ropene, am cunoscut mulți producători, am urmărit cum 
se realizează un produs și am zis că aș putea încerca și 
eu, mai ales că la momentul respectiv investisem într-o 
mică livadă de meri”, povestește Bogdan.
A analizat piața și a ajuns la concluzia că nu are cum să 
lupte cu marii jucători din industria de sucuri, cu expe-
riență și investiții pe măsură, așa că a mers în direcția 
total opusă, pe zona de deshidratare. În primii doi ani 
a externalizat producția către un procesator din Olt, 
însă costurile legate de livrarea materiei prime din Iași 
în Olt și ulterior pe rută inversă a produsului finit erau 
destul de mari. „Produsul pleca de la mine la momentul 
respectiv cu 11 lei pentru o caserolă de 100 de grame, 

probabil la client ajungea la 15-16 lei, iar oamenii făceau 
o corelație simplă, sunt totuși mere. Chiar și acum duc 
muncă de lămurire, dintr-un kilogram de mere mie îmi 
rămân 10% scrijele după ce deshidratez și atunci sunt 
costuri mari cu materia primă”, povestește Bogdan.
Ușor, ușor a început să apară intenția marilor jucători din 
retail de a sprijini producătorii locali, iar Bogdan a încercat 
să listeze Scrijele de Mere. Însă, în urma discuțiilor cu achi-
zitorii, și-a dat seama ca externalizarea îl încurcă, iar o pro-
ducție proprie ar fi fost mult mai facilă, inclusiv pentru vizita 
reprezentanților din retail, așa că a oprit externalizarea.

Investiții de 100.000 de euro până în prezent

Până în acel punct, antreprenorul din Iași investise în 
jur de 6.000 de lei, însă odată cu decizia de a demara 
producția proprie a apelat la o bancă pentru a obține o 
finanțare de 23.000 de euro. Se întâmpla la începutul lui 
2018, iar în iulie primea banii necesari lansării proiec-
tului care a constat inițial în închirierea și amenajarea 
unei foste brutării în spațiu de procesare și extinderea 
de la mere la alte produse. Ulterior, a adus doi parteneri 

Pentru Bogdan Ghineț antreprenoriatul a început în 2015, când a decis 
să renunțe la un loc de muncă în domeniul consultanței cu fonduri euro-
pene pentru a paria pe un business cu potențial, dar insuficient exploatat 
de producătorii și procesatorii locali: scrijelele de mere. Ani mai târziu, 
afacerea s-a transformat în Scrijele de Fructe, produse local din materie 
primă românească, are rulaje de 83.000 de lei și se pregătește să ducă 
produsele în afara granițelor. De Andra Imbrea.

Antreprenoriat

Scrijele de Fructe, pariul de 100.000 
de euro pe gustul copilăriei
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Antreprenoriat

în business pentru că și-a dat seama că zona de retail și 
FMCG presupune investiții mai mari decât cele estimate 
inițial. „Inclusiv intrările în retail pe care le plănuisem mi 
s-a confirmat că sunt dificile și că am nevoie de investi-
ții în echipamente cu care să pot face atât producție, cât 
și stocuri”, explică fondatorul Scrijele de Fructe. Până în 
prezent, cei trei au investit în Scrijele de Fructe până la 
100.000 de euro în tot ce înseamnă locație și facilități de 
producție, echipamente, salarii, utilități, consumabile și 
bineînțeles, materie primă.
În prezent, Scrijele de Fructe are o capacitate de produc-
ție lunară între 4.000 și 5.000 de kilograme de materie 
primă proaspătă, însă ținta este de a ajunge la 15.000 
de kilograme de fructe proaspete, ceea ce înseamnă de 
fapt 1.500 de kilograme de scrijele. Ținta poate fi atinsă, 
atât prin investiții suplimentare, cât și prin diversificarea 
portofoliului. De altfel, de-a lungul timpului, antrepreno-
rul care a început cu scrijele de mere a extins procesa-
rea treptat. În 2019 a crescut la 4 produse - mere, caise, 
prune și gutui gutui - iar în 2020 a adăugat mure, struguri 
și zmeură. „Anul acesta vrem să ajungem la 10 produse 
de sine stătătoare, să avem stocuri pentru aproape un 
an, iar pe lângă fructe vrem să ne extindem și pe zona de 
legume deshidratate cu cel puțin 2-3 produse rădăcinoa-
se”, spune Ghineț.
Și pentru că sezonalitatea poate fi o adevărată piatră 
de încercare pentru o astfel de afacere, antreprenorul a 
găsit o soluție pentru lunile în care nu se produc fructe. 
Astfel, dacă majoritatea materiei prime cu care lucrează 
se produce în perioada verii, cu excepția merelor, pru-
nelor și gutuilor, iar antreprenorul nu vrea să importe 
materie primă pentru că a gândit acest business ca fiind 
aprovizionat doar local, în perioadele „de pauză” se ocu-
pă și de servicii de deshidratare pentru persoane terțe, 
în prezent având un colaborator căruia îi prelucrează 
cătina pentru a produce ulei.

Evoluția vânzărilor 

Anul trecut, primul an marcat de pandemia de COVID-19, 
Scrijele de Fructe a reușit să bifeze vânzări de 83.000 de 
lei, triple față de 2019. „Am început cu un produs, ajun-
gem anul acesta la 10 produse, am început cu 10 locații 
în 2019, acum suntem prezenți în peste 150 de unități. 
Pentru 2021 estimez cel puțin o dublare față de 2020. 
Cifra de afaceri pare mică, dar suntem pe o nișă mai 
neexploatată, cu excepția marilor importatori, iar lumea 
nu este o mare consumatoare de fructe deshidratate”, 
explică antreprenorul.
Creșterea vizată de Bogdan Ghineț din 2021 ar proveni 
din diversificarea gamei, creșterea volumelor, dar și 
din extinderea parteneriatelor de retail, după un 2020 
în care a intrat în multe băcănii și magazine online. 
Însă unul dintre motoarele de creștere pentru Scrijele 
de Fructe a fost intrarea în lanțul de benzinării Socar. 
„Suntem prezenți în 50 de benzinării Socar și perfor-
măm foarte bine pentru că este genul de locație care 

se potrivește cu produsul nostru, consumatorul intră 
să cumpere ceva de ronțăit și pleacă, spre deosebire de 
băcănii, unde lumea intră să cumpere mâncare, se uită 
mai degrabă la alimente precum carne, lichide”, explică 
Bogdan Ghineț.
Benzinăriile reprezintă canalul de vânzare cel mai per-
formant pentru Scrijele de Fructe, cu 30-40% din vân-
zări, urmate de băcănii, canal cu considerabil mai multe 
locații, în timp ce comerțul online ajunge la 3% din 
vânzări. „Cred că online-ul o să crească în momentul în 
care voi avea mai multe produse și pachete formate din 
mai multe fructe. În momentul de față am doar 4 produ-
se care sunt mai ieftine decât transportul. De multe ori 
am redirecționat clienții online către cele mai apropiate 
băcănii unde suntem listați”, povestește Bogdan.
O altă oportunitate pentru creșterea online-ului ar pro-
veni din listarea în noul proiect online pregătit de eMAG, 
o piață agroalimentară online cu produse românești. 
„Noul concept este mult mai aproape de tipul de client 
care ar căuta produsele noastre, iar faptul că vor investi 
resurse importante pentru a se face cunoscuți va duce 
la o vizibilitate a produselor. Spre deosebire de market-
place-ul clasic, în acest caz ei ar cumpăra produsele de 
la mine și s-ar ocupa de vânzare, presiunea de a nu sta 
cu produsul la raft nu ar fi pe mine”, explică Bogdan.

Listarea în lanțurile de retail,  
o adevărată provocare

În prezent, Scrijele de Fructe nu se vinde în nicio rețea 
de retail, deși antreprenorul a încercat să-și listeze 
produsele în mai multe magazine. „Discuții au fost, dar 
comunicarea a fost foarte dificilă și cred că nu le-am 
putut lista din comoditatea buyerilor. E mult mai simplu 
să apelezi la importatori decât să susții un producător 
local, la început de drum, ce-i drept. Ce este mai dure-
ros este că inclusiv retailerii români, cei independenți, 
au o atitudine asemănătoare”, povestește antrepre-
norul din Iași care a încercat de trei ori să se listeze 
în cele mai mari rețele românești. Momentan, Bogdan 
Ghineț se află în discuții cu Rompetrol pentru a lucra 
pe zona de private label și speră să se extindă și în alte 
locații Socar. Pe lângă benzinării, exporturile sunt o 
altă miză pentru businessul Scrijele de Fructe: „Suntem 
în discuții foarte avansate cu un lanț de magazine și 
un lanț hotelier din Arabia Saudită. Am mai cochetat cu 
exporturile în trecut, în Marea Britanie, a fost o singură 
comandă, apoi a venit pandemia, Brexitul. Acum Europa 
de Nord este mai ofertantă - urmează să discut cu 
companii din Danemarca - și Orientul Mijlociu, discu-
tăm intens și cu Iordania pentru struguri deshidratați”, 
spune antreprenorul.
Cu toate acestea, și-ar dori ca retailerii din România 
să dea o șansă producătorilor și procesatorilor locali. 
„Nu trebuie să cumpere marfa, doar să ne ofere un mic 
spațiu la raft pentru a ne expune produsele și să ne 
plătească doar ce se vinde”, încheie Bogdan Ghineț. ç
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Strategii de piață

După un an excelent, în care a reușit să obțină vânzări de 13 ori mai mari decât în 
perioada precendentă, Tazz by eMAG este pregătit să mizeze pe noul comportament de 
consum al românilor. Cumpărăturile de impuls, interesul pentru produse fresh sau locale, 
dar și dorința consumatorilor de a economisi timp sunt câteva dintre premizele Tazz by 
eMAG pentru acest an acest an, spune Alin Șerban, CEO-ul companiei. De Andra Imbrea.

Cum vrea Tazz by eMAG să 
cucerească piața de food delivery 

2020 a fost un an excelent pentru Tazz by eMAG. 
Cum se prefigurează a fi 2021?

Noi am trecut printr-un rebranding în luna aprilie a 
anului trecut și a fost un an extraordinar, cu foarte mari 
creșteri, dar este mult mai simplu să crești de la mic 
la mare. Provocarea este să crești de la mare la foarte 
mare. Pentru noi, anul financiar începe în aprilie, suntem 
pe modelul anglo-saxon și atunci suntem abia în primul 
trimestru al acestui an. Obiectivul Tazz by eMAG pentru 
anul acesta este să obținem o creștere și mai accele-
rată, însă nu mai putem păstra vânzările de 13 ori mai 
mari înregistrate anul trecut față de 2019, așa că mizăm 
pe o majorare a businessului de 6-7 ori. 2021 a pornit 
bine, aprilie și mai au fost niște luni foarte bune, în iunie 
și iulie bineînțeles că lumea a plecat în concedii, traficul 
a mai scăzut, dar noi suntem într-un trend crescător. 
Lucrurile arată foarte bine și o să mai apară destul de 
multe surprize plăcute pe parcursul acestui an, în așa fel 
încât să putem să menținem clienții racordați la acest 
mod nou de a trăi.

Ce fel de „surprize plăcute” pregătiți? Cum 
arată direcția Tazz by eMAG într-o perioadă în 
care online-ul devine încet, dar sigur, o parte 
importantă a noului normal?
Direcțiile vor fi în primul rând pe partea de tech. Pentru că 
noi suntem o companie de tehnologie care livrează mân-
care și cumpărături, atunci o să lansăm multe features noi 
pe partea de tehnologie. De exemplu, lansăm chiar acum 
opțiunea de comandă de grup de la restaurante sau 
retaileri care permite split payment pentru participanții 
la comandă. 

Cât de importante sunt aceste features pentru 
experiența utilizatorului? Clientul Tazz by 
eMAG este interesat mai degrabă de beneficiile 
aplicației sau de ofertele propuse de Tazz?
Dacă aș compara Tazz by eMAG cu o casă, aș spune că 
structura ei este partea tech. Noi nu putem face nimic 
dacă nu avem o tehnologie solidă, iar tech înseamă tot 
ce vede clientul ca aplicație, dar și în spate sunt o mul-
țime de sisteme care țin în viață businessul. Dar sunt și 
alte lucruri importante, precum relația cu restaurantele, 
cu retailerii și partenerii sau chiar cu livratorii noștri. 
Astfel că le luăm pe fiecare în parte și le tratăm ca atare 
și încercăm să ne poziționăm ca o companie locală care 
înțelege afacerile locale și care încearcă să rezolve una 
dintre cele mai mari probleme ale consumatorului din 
ziua de azi: timpul.

Activați pe două mari zone: food, adică 
restaurantele, și non-food, cum numiți intern 
zona de retail și parteneriatele cu supermarketuri 
și băcănii. Cum au evoluat acestea în ultimul an?
Dacă anul trecut, care era un an de început pentru noi, 
partea de non-food era undeva în jurul a 5% din cifra de 
afaceri, astăzi a ajuns în jur de 10-15%, deci practic se vede 
o tendință din ce în ce mai mai mare a clienților de a co-
manda și alte produse în afară de mâncarea de la restau-
rante. Există clar o creștere: am avut de trei ori mai multe 
comenzi decât anul trecut până acum, am crescut de cinci 
ori numărul de clienți lunar. Creștem pe toate orașele în 
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parte, iar cele mai importante rămân București, Timișoara, 
Cluj, Arad, Brașov, Constanța și Iași, deși suntem prezenți în 
aproximativ 30 de orașe și avem în jur de 500.000 de clienți 
lunar. Nu am o împărțire clară pe nișe, lucrăm cu super-
marketuri, băcănii, eMAG, Decathlon și inclusiv farmacii, dar 
50% din vânzări provin din zona de supermarketuri.

Pregătiți noi parteneriate în perioada 
următoare? 
Avem discuții cu niște nume noi din zona de supermar-
keturi, care sperăm să se concretizeze în curând. Nu 
ne-am concentrat pe un anumit număr de magazine, 
pentru că nu e atât de important numărul retailerilor, ci 
mai degrabă calitatea. În plus, comportamentul consu-
matorului diferă de la un oraș la altul și ne concentrăm 
pur și simplu să oferim o gamă foarte mare de produse, 
dar care poate proveni de la același magazin.

Pe lângă supermarketuri, țintiți să dezvoltați  
și parteneriatele locale?
Încurajăm parteneriatele locale, avem aproape în fiecare 
zonă producători locali. De exemplu, am lansat acum câ-
teva săptămâni în Cluj un producător local de fructe și le-
gume care se bucură de un succes foarte mare. Încercăm 
să fim flexibili și deschiși cu ei, să le explicăm ce înseam-
nă online. Pentru că este ceva cu totul nou pentru ei și 
atunci trimitem oamenii de vânzări, facem traininguri, îi 
încurajăm să facă promovare pentru că doar așa oamenii 
pot înțelege ce se întamplă în online. Ponderea vânzărilor 
producătorilor români nu este semnificativă în cadrul 
Tazz, dar încercăm să aducem cât mai mulți în platformă.

Ce produse cumpără românii și care este 
valoarea medie a comenzii pentru non-food?
Pe partea de groceries, valoarea medie a comenzii este 
de 140 de lei, semnificativ mai mare decât cea din zona 
de restaurante, unde este de 75 de lei. Românii cumpă-
ră online apă, legume, fructe, băuturi alcoolice, tigări, 
multe produse de un coș mediu, poate mic față de un 
retailer care are poate un coș de 300 de lei, dar cumpără 
produse de impuls de care au nevoie imediat, pentru că 
noi livrăm în maxim o oră și atunci clienții nu cumpără 
produse pentru toată săptămâna.

Contrar așteptărilor, românii au continuat 
să comande online și post carantină. Sunt 
schimbări în comportamentul de cumpărare?
Penetrarea online-ului în România este în jur de 10%, spre 
deosebire de Marea Britanie, unde este între 25%-30%. 
Oamenii au realizat beneficiile utilizării serviciilor aplica-
țiilor de livrare. Ceea ce este o surpriză pentru noi este 
că oamenii au început să comande din ce în ce mai mult 
și produse fresh, înainte de pandemie voiau să meargă să 
vadă produsele, să le atingă. Cred că cea mai mare trans-
formare este că după un an de pandemie, oamenii au 
înțeles că online-ul te ajută, nu te încurcă sub nicio formă, 
e o schimbare de paradigmă generală.

Va dura acest comportament? Este acesta 
noul normal sau ar trebui să ne așteptăm la o 
revenire la vechile tipare de consum?
Toate datele arată o creștere foarte clară a noilor uti-
lizatori, cât și a utilizatorilor actuali în ceea ce privește 
recurența de a comanda din nou. Cred că acesta este 
noul trend, în care oamenii vor comanda online din ce în 
ce mai mult și atunci va depinde de noi ca aplicație și de 
partenerii noștri să putem oferi servicii de o asemenea 
calitate încât oamenii să se întoarcă.

Luați în calcul să intrați în zona de retail propriu?
Deocamdată vrem să învățăm cât mai mult din ceea ce 
facem. Nu putem să spunem că nu ne gândim, e un trend 
care se întâmplă în toată lumea. Noi suntem foarte în trend, 
ne uităm la toate posibilitățile, vedem ce se întâmplă, nu 
am luat încă o decizie aici. Cred că experiența offline va ră-
mâne, este o experiență bună, avem nevoie și să ieșim, nu 
putem sta doar în fața unui laptop să comandăm, dar cred 
că trendul va fi de a merge în offline pentru a vedea oferta 
și de a comanda din ce în ce mai mult din online. Dacă am 
deschide un magazin fizic, cred că cele mai importante 
produse care se pot vinde ar fi produsele de supermarket, 
produse de nevoie imediată, cumpărături de impuls.

Cum arată bugetul de investiții pentru acest an?
E un buget pe măsura rezultatelor pe care ne dorim să 
le atingem. Anul trecut am investit 26 milioane de lei, 
pentru anul acesta pot să spun că cel mai mare procent 
va merge în tech și în oameni. În ianuarie 2020 eram 25 
de persoane la Tazz, acum am ajuns la 160 de angajați. 
Vrem să aducem încă 100 de oameni noi pe zona de tech 
și mai vrem să trecem în zona de green, să avem în flotă 
biciclete, mașini și scutere electrice.

Cum vedeți evoluția pieței online în acest an?
Anul trecut oamenii au început să înțeleagă mai bine ce 
se întâmplă în online. Cred că acest trend este ireversibil 
și va crește de la un an la altul, cred că vor rămâne în 
piață doar acele companii care înțeleg cum pot face cât 
mai bine acest lucru uitându-se în primul rând la client, 
după care la competiție. Va fi o piață foarte aglomerată, 
foarte agresivă, cu multe lucruri care se vor întâmpla. Eu 
am o vorbă pe care le-o spun colegilor: „Cu siguranță nu 
vă veți plictisi niciodată la Tazz by eMAG sau în online”. ç

Strategii de piață

După un an de pandemie 
oamenii au înțeles că 
online-ul te ajută, nu te 
încurcă sub nicio formă,  
e o schimbare de 
paradigmă generală.
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Pe măsură ce tot mai mulți consumatori fac alegeri cu gân-
dul la impactul asupra mediului înconjurător și sunt dispuși 
să plătească în plus pentru produse prietenoase cu mediul, 
companiile din piața bunurilor de larg consum investesc sume 
tot mai mari pentru a lansa produse sustenabile din toate 
punctele de vedere. Gabriel Barbu, General Manager Henkel 
Beauty Care, ne-a vorbit despre planurile companiei pe care o 
reprezintă și despre ce ar urma să vedem pe piață în materie 
de produse și ambalaje până în 2025. De Simona Popa.

„Am intrat în era «conscious 
consumption» și este nevoie de 
parteneriate și asumarea colectivă 
a responsabilității”
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Până în 2025, Henkel intenționează ca toate 
ambalajele utilizate pentru produsele sale să fie 
reciclabile sau refolosibile. Cât din acest proces 
este parcurs deja?
Conform ultimului raport de sustenabilitate al compani-
ei, în 2020 Henkel și-a depășit obiectivele de reducere a 
emisiilor de CO2 (cu 44%), a volumului de deșeuri gene-
rate (cu 44%), în paralel cu reducerea amprentei asupra 
mediului (39%) din perspectiva celor trei dimensiuni 
– emisii de CO2, deșeuri și apă – depășind semnificativ 
ținta planificată pentru anul 2020 (- 30%). Obiectivele 
pentru 2025 sunt foarte clare: „100% reciclabil sau reutili-
zabil”. Angajamentul Henkel față de ambalajele sustena-
bile respectă trei principii de bază: mai puține ambalaje 
și deșeuri (iar acest lucru va fi realizat prin ambalaje re-
ciclabile, produse pentru reumplere, stații de reumplere); 
reducerea plasticului virgin (pe bază de fosile) cu 50% - 
va avea loc prin creșterea conținutului de plastic reciclat, 
găsirea unor alternative fără plastic, respectiv utilizarea 
plasticului bio (cooperare cu Neste Borealis); facilitarea 
unei economii circulare prin cooperarea cu Plastic Bank.

Tot mai multe studii indică faptul că sunt 
consumatori care aleg produsele în funcție de 
procesul de producție și implicarea companiei 
în proiecte de mediu. Simțiți acest fenomen și în 
cazul portofoliului Henkel Beauty Care?
Consumatorii se așteaptă din ce în ce mai mult ca bran-
durile/companiile să se implice și să comunice transpa-
rent, responsabil și autentic, atât în ceea ce privește acti-
vitățile comunitare, cât și cele de mediu. Astfel, conform 
studiului global „Total Sustainability Trend Watch”, rea-
lizat în 2020, am intrat în era „conscious consumption”, 
iar 90% dintre consumatori cer autenticitate din partea 
companiilor, se așteaptă ca brandurile să acționeze res-
ponsabil și vor să știe dacă produsele pe care le cumpără 
au un impact pozitiv asupra mediului. Cu toate acestea, 
86% dintre ei nu știu ce produse sunt cu adevărat suste-
nabile și vor să aibă acces la cât mai multe informații. Iar 

în ceea ce privește consumatorii produselor de îngrijire, 
la nivel global 73% dintre consumatori spun că și-ar 
schimba cu siguranță sau probabil obiceiurile de consum 
pentru a reduce impactul asupra mediului, iar 41% spun 
că sunt dispuși să plătească mai mult pentru produsele 
care conțin ingrediente naturale sau organice. Pe plan 
local, unul din obiectivele noastre majore pentru acest 
an vizează sustenabilitatea produselor Beauty Care și 
aici avem în vedere trei direcții de acțiune pentru mărcile 
din portofoliu. Primul, „Certified Beauty”, se referă la 
calitatea produselor noastre care este confirmată prin 
Certificări COSMOS-Organic, COSMOS-Natural și este vor-
ba despre produse din mărcile Nature Box, Vademecum. 
A doua direcție, „Green Beauty”, presupune că mai mult 
de 90% dintre ingrediente sunt derivate din ingrediente 
naturale, cum sunt produsele din mărcile Barnangen, 
Nature Box, Fa, Gliss, Syoss, Vademecum. Cea de-a treia 
direcție, „Clean Beauty”, ia în calcul un conținut ridicat de 
ingrediente biodegradabile, exemplu fiind produsele din 
mărcile Syoss, Gliss, Fa, Taft, Vademecum, Nature Box.

Cât de deschiși sunt consumatorii români la 
noile tipuri de ambalaje? Este nevoie de o 
educare a consumatorului român în privința 
responsabilității față de mediu?
Observăm un interes din ce în ce mai mare al consuma-
torilor români pentru tot ceea ce ține de zona de suste-
nabilitate și ne așteptăm ca aspectul „sustenabilitate/ 
dezvoltare durabilă” să fie din ce în ce mai important și 
relevant pentru aceștia. Sigur, aceasta și datorită colabo-
rării, în ultimii ani, de-a lungul lanțului valoric, între furni-
zori și retaileri, pentru încurajarea unui comportament de 
consum responsabil și sustenabil. Efectele și rezultatele se 
văd doar atunci când există colaborare și sprijin reciproc. 
Henkel Beauty Care a derulat în ultimii ani nenumărate 
campanii de informare a consumatorilor împreună cu par-
tenerii noștri pentru toate mărcile din portofoliul diviziei. 
În plus, încă de la înființarea sa, Henkel România a fost 
printre primele companii care au derulat programe com-
plexe de responsabilitate socială, cu o puternică compo-
nentă educațională. Astfel, Henkel a fost prima companie 
privată din România care a dezvoltat un program complex 
în Rezervația Biosferei Delta Dunării în perioada 2004-
2007, cu o componentă ecologică (colectare și reciclare a 
deșeurilor din plastic/ PET) și una educațională – în școlile 
aflate în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Actualmente 
avem în desfășurare câteva astfel de proiecte, precum 
campania „Cu Nature Box oferi aer curat copiilor din școlile 
din România”, derulată în perioada 10.06.2021 – 31.08.2021, 
prin care împreună cu partenerul nostru - dm România 
- oferim șansa școlilor din proximitatea magazinelor să 
câștige câte 10 purificatoare de aer pentru elevii lor.

Ați avut o serie de relansări în portofoliul 
Beauty Care în ambalaje sustenabile.  
Urmează și alte proiecte de acest fel?
În România, portofoliul Henkel Beauty Care oferă 

CSR & Sustenabilitate
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produse inovatoare și performante, care încurajează 
un consum responsabil, sub umbrela „Certified Beauty 
– Clean Beauty – Green Beauty”. Vrem să ne asigurăm 
că fiecare inovație se remarcă atât prin performanță 
și atractivitate, cât și printr-o importantă componentă 
sustenabilă. Aș vrea să menționez cele mai recente acțiuni 
și o să încep cu relansarea mărcii Syoss în a doua jumă-
tate a anului 2020, cu formula „Better for you” ce include 
ingrediente derivate din ingrediente naturale în proporție 
de până la 90%. Apoi, ambalajele negre Syoss sunt acum 
complet detectabile, sortabile și reciclabile. În plus, pe 
parcursul anului 2021 ne pregătim pentru schimbarea 
ambalajele sticlelor de șampon și balsam Syoss, ce vor 
fi realizate din 100% plastic reciclat. În 2020 am relansat 
produsele Gliss, cu ingrediente de origine naturală (86%-

96% în funcție de gama de produse) și ambalaje/sticle 
100% reciclabile, cu mai puține folii metalice (ce ușurează 
reciclarea), realizate din conținut reciclat (sticle PET 97%, 
conținut reciclat PE 30%). Produsele de înfrumusețare 
contribuie la creșterea încrederii și stimei de sine, îi 
apropie pe oameni, îi inspiră să clădească punți de co-
municare și nu ziduri și îi inspiră să trăiască într-o lume 
mai frumoasă, în care există armonie între oameni și 
planetă. Anul 2021 a adus cea mai importantă relansare a 
brandului Fa de până acum, axată pe modificări sustena-
bile atât în ceea ce privește formula, cât și ambalajele. În 
cazul gelurilor de duș avem recipiente reciclate în propor-
ție de până la 100% și un „upgrade” la nivelul capacului ce 
permite întoarcerea recipientului și utilizarea gelului de 
duș până la ultima picătură. Formulele produselor sunt 
vegane și conțin ponderi semnificative de ingrediente 
de origine naturală. Deodorantele-spray Fa au și ele for-
mule vegane, nu conțin săruri de aluminiu și ingrediente 
non-biodegradabile, iar recipientele sunt realizate din 
aluminiu reciclabil („Metal Recycles Forever”). Cantitatea 
de plastic din capacul de pulverizare a fost, de aseme-
nea, redusă fapt ce determină o reducere a plasticului 
cu >120t/an datorită noului mecanism de pulverizare. Un 
alt exemplu foarte bun îl constituie campania națio-
nală pentru marca Nature Box – „Pădurea Nature Box”, 
obiectivul fiind de a planta o pădure, printr-o campanie 
națională, cu ajutorul asociației Viitor Plus. Aici aș dori 
să evidențiez câteva aspecte foarte importante despre 

brandul Nature Box. Suntem acum primul brand global 
de frumusețe din lume care utilizează 98% Plastic Social 
(„Social Plastic”) în portofoliul nostru complet de sticle. 
Aceasta înseamnă că folosim plastic care a fost colectat 
de pe plaje și de pe malurile râurilor prin parteneriatul 
nostru cu Plastic Bank. Pe lângă beneficiile sustenabi-
le oferite de ambalaje, formula Nature Box oferă 98% 
ingrediente de origine naturală.

Ați menționat „plasticul social” integrat în 
produsele din portofoliu. Ne puteți oferi mai 
multe detalii despre acest subiect?
Henkel a fost prima mare companie globală de bunuri 
de larg consum care a încheiat un parteneriat cu Plastic 
Bank în 2017, cele două având drept obiectiv comun re-
ducerea deșeurilor de plastic din oceane și generarea, în 
același timp, de noi oportunități financiare și de angajare 
echitabilă pentru persoanele aflate în dificultate. În acest 
fel, se creează valoare din plastic înainte ca deșeurile să 
ajungă pe căile navigabile sau în oceane. Parteneriatul 
Henkel – Plastic Bank a început în Haiti cu 5 centre de 
colectare a plasticului, s-a extins în Egipt cu peste 400 
de centre de colectare. Deșeurile de plastic sunt sortate 
și prelucrate, iar apoi integrate în lanțurile valorice de 
reciclare ca plastic social (material care a fost verificat 
de Plastic Bank pentru a indica faptul că colectorii au 
primit un preț corect pentru deșeurile din plastic). De la 
începutul parteneriatului, Henkel a procesat peste 760 de 
tone metrice de plastic social pe care l-a încorporat cu 
succes în ambalajele sale de produse. De atunci, Henkel 
a lansat produse cosmetice, detergenți și produse pentru 
îngrijirea locuinței cu ambalaje care cuprind până la 98% 
plastic social. Plastic Bank este un partener strategic 
pentru Henkel, oferind soluții atât la problemele de me-
diu ale deșeurilor de plastic, cât și la provocările sociale 
generate de sărăcie și lipsa oportunităților de angajare în 
zonele în care sunt amplasate centrele de colectare.

Cum arată strategia Henkel Beauty Care pe 
termen scurt în materie de inovație  
și sustenabilitate?
Strategia noastră vizează o creștere a businessului, 
indiferent de contextul existent în categoriile pe care 
activăm. Iar atunci când ne referim la dezvoltarea de 
noi produse, ne gândim, în primul rând, la consumatori. 
Dorim să le oferim produse sigure, de înaltă performan-
ță, motivându-i în același timp să contribuie la utilizarea 
responsabilă a resurselor prin comportamentul lor. 
Sustenabilitatea este extrem de importantă în dezvol-
tarea noilor produse. Pentru noi, echipa Henkel Beauty, 
fiecare inovație trebuie să se evidențieze atât prin 
performanță și atractivitate, cat și prin compatibilita-
tea și responsabilitatea față de mediu. Acest lucru este 
reflectat și în misiunea Henkel Beauty Care, „Împreună 
– pentru frumusețe adevărată și o lume mai frumoasă”. 
Vrem să facem diferența cu servicii și produse superioa-
re și un impact minim asupra planetei. ç

Produsele de înfrumusețare 
contribuie la creșterea încrederii 
și stimei de sine, îi apropie pe 
oameni, îi inspiră să clădească 
punți de comunicare și nu ziduri 
și îi inspiră să trăiască într-o 
lume mai frumoasă, în care 
există armonie între oameni  
și planetă.
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Brandul și prețul, importanță 
secundară în alegerea înghețatei

Cu o incidență ridicată vara, înghețata pare să recruteze tot mai mulți consumatori 
și în extrasezon, aproximativ opt din zece români declarând că includ acest produs 
în alimentația lor în sezonul rece, arată un studiu Kantar TNS realizat pentru revista 
Progresiv. Cu toate acestea, românii rămân conservatori în ceea ce privește 
aromele. Astfel, variantele clasice, de ciocolată/cacao și vanilie, atrag unu din doi 
consumatori și, mai mult decât atât, doar 13% privesc noutatea aromei sau a 
ambalajului ca pe un criteriu important în achiziție. De Alina Dragomir.

Deloc surprinzător, înghețata se bucură de 
o incidență ridicată în consum în sezo-
nul cald, 99% dintre consumatorii români 
declarând că obișnuiesc să consume acest 
produs vara. Mai mult decât atât, patru din 

zece persoane consumă înghețată cu o frecvență foarte 
ridicată, de cel puțin patru ori pe săptămână, în timp ce 
alți patru din zece români declară un consum de o dată 
până la trei ori pe săptămână. 
La nivel declarativ, situația arată bine și dacă vorbim 
despre sezonul rece, 77% dintre persoanele intervievate 
susținând că obișnuiesc să consume înghețată, aceștia 
declarând un consum de cel puțin o dată pe lună. În 
proporție semnificativ mai mare, se observă un consum 
mai accentuat în rândul femeilor, dar și al persoanelor 
cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani și al consumato-
rilor din mediu urban. 

Supermarketul, canalul principal de achiziție

În ultimul an, înghețata a fost achiziționată cel mai des 
din supermarketuri, mai mult de unu din doi cumpără-
tori optând pentru acest canal de vânzare. Clasamentul 

este completat de magazinele de cartier (19%) și hyper-
marketuri (17%). Interesant este faptul că, deși sunt tot 
mai prezente la nivel național, tonetele de înghețată și 
gelateriile nu reușesc încă să câștige cumpărători, mai 
puțin de 1% dintre respondenții studiului Kantar TNS 
declarând că optează pentru aceste canale de vânzare. 
„Merită menționat faptul că și la capitolul achiziție se 
remarcă diferențe la nivel de segmentare socio-demo-
grafică. Minimarketurile și magazinele de cartier sunt 
alese în principal de oamenii din zonele rurale, în timp 
ce supermarketul este canalul de achiziție preferat de 
cei cu studii superioare, cu vârsta cuprinsă între 30 și 
44 de ani. Dacă ne referim însă la consum, se remarcă 
diferențe semnificative privind locația: produsul este 
consumat acasă într-o mai mare măsura de către per-
soanele inactive, cu vârsta de peste 45 ani din mediul 
rural, pe când persoanele active de 18-29 ani și cele din 
urban, consumă înghețata în special afară, on the go”, 
punctează reprezentanții Kantar TNS. 
Tot la capitolul obiceiuri de consum trebuie precizat 
faptul că aproape 80% dintre respondenți afirmă că mă-
nâncă înghețata împreună cu familia, cu preponderență 
persoanele de peste 30 ani, cu copii, iar aproximativ un 
sfert dintre cei intervievați o consumă când sunt singuri. 
De altfel, procentele sunt perfect explicabile dacă ne 
uităm la tipul de înghețată consumată de români. Astfel, 
doi din trei români optează pentru varianta la cutie, în 
timp ce unu din doi români preferă înghețata la cornet 
sau cea pe băț. „Prin comparație cu anul 2016, topul pre-
ferințelor legat de tipul de înghețată s-a schimbat, acum 
înghețata preferată fiind cea la cutie, față de anul 2016 
când pe prima poziție se afla varianta single portion. 
Interesant este faptul că există o înclinație mai mare 
către variantele glazurate, două treimi dintre persoanele 
care consumă înghețată pe băț preferând un sortiment 
glazurat”, mai punctează reprezentanții Kantar TNS. 
O poziție bună în clasamentul tipului de înghețată con-
sumat o au și vafa, înghețata la pahar și cea tip sendviș, 
unu din trei români declarând că obișnuiește să con-
sume aceste sortimente. Cu mai puțină notorietate în 
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rândul consumatorilor sunt sorbetul, înghețata de iaurt 
sau gelato, acestea din urmă fiind consumate în medie 
de unu din zece români.  
Din perspectivă socio-demografică, studiul Kantar TNS 
mai vine cu câteva insighturi interesante: 
n Înghețata la caserolă este preferată cu preponderen-
ță de femeile de peste 45 ani, cu copii în gospodărie;
n Înghețata la cornet este preferată într-o proporție 
semnificativ mai mare de femei cu vârsta cuprinsă între 
18-29 ani. De asemenea, se remarcă un consum mai 
ridicat pentru acest sortiment de către persoanele din 
Capitală;
n Înghețata pe băț este în topul preferințelor pentru 
persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-29 ani, cu precă-
dere din București;
n Înghețata la vafă este preferată în proporție semnifi-
cativ mai mare de persoanele cu copii în gospodărie, cu 
educație medie.
La nivel de arome însă nu s-au produs schimbări. Cele 
mai căutate arome rămân, la fel ca în studiul desfășu-
rat în 2016, cele clasice, de ciocolată/cacao și vanilie. 
Același top se păstrează și când vine vorba de preferin-
țele copiilor.

Aroma dă tonul la capitolul achiziție

Dacă ne uităm la cele mai importante criterii în funcție 
de care românii achiziționează înghețată în sezonul cald, 
se observă o constantă prin comparație cu valul ante-
rior al studiului, desfășurat acum cinci ani. Astfel, cele 
mai importante aspecte care influențează achiziția sunt 
aroma produsului, tipul de înghețată și prețul. La polul 
opus se află numărul de calorii, atractivitatea ambala-
jului, dar și elementul de noutate la nivel de aromă sau 
ambalaj, aceste aspecte fiind importante pentru unu din 
zece respondenți. 
„La preț se uită îndeosebi bărbații cu un venit per 
gospodărie mai mic de 1.600 de lei, cu precădere din 
mediul rural, în timp ce marca rămâne semnificativ mai 
importantă pentru persoanele cu studii superioare și cu 
un venit pe gospodărie de peste 4.500 lei. Ingredientele 
folosite și lipsa E-urilor contează mai degrabă pen-
tru persoanele de peste 45 ani, în timp ce femeile, cu 
precădere cele cu vârsta de până în 29 ani, sunt atrase 
de elementul de noutate și aspectul înghețatei”, mai 
precizează reprezentanții Kantar TNS.
Dintre respondenții care au indicat prețul drept criteriul 
pe care îl au în vedere în momentul cumpărării, 54% sus-
țin că achiziționează mai puțină înghețată când prețul 
este mai ridicat, în timp ce doi din zece români spun că 
achiziționează înghețată doar când este la promoție. ç

Metodologie

Studiul Kantar TNS a fost realizat în perioada 29 iunie – 7 iulie, 
pe un eșantion de 700 de respondenți, reprezentativ la nivel 
național pentru populația +18 ani. Datele au fost culese online.

Consumator

Frecvența de consum a înghețatei

Tipuri și arome preferate de înghețată

Baza: 700 respondenți 

Baza: 694 respondenți, persoane care 
consumă înghețată în sezonul cald

zilnic
o dată pe săptămână
o dată la 2-3 luni

Înghețată la cutie/caserolă
Cornet

Înghețată pe băț
Vafă

Înghețată la pahar
Înghețată de tip sandwich

Gelato
Înghețată de iaurt

Sorbet
Șerbet
Alt tip

mai rar deloc

de 4-5 ori pe săptămână
de 2-3 ori pe lună

de 2-3 ori pe săptămână
o dată pe lună

18%

9%

23%

12%

Criterii importante în procesul  
de cumpărare

Baza: 694 respondenți, persoane care consumă înghețată în sezonul cald

Aroma
Tipul de înghețată

Prețul
Marca de înghețată

Ingredientele folosite
Lipsa E-urilor

Aspectul înghețatei
Elementul de noutate (aromă/formulă nouă)

Atractivitatea/aspectul ambalajului
Numărul de calorii

Alt criteriu

64%
49%

44%
37%

34%
23%
22%

13%
7%
6%

1%

64%
52%

47%
34%

30%
28%

12%
8%

4%
3%

1%

Locații de achiziție a înghețatei 

Baza: 694 respondenți, persoane care consumă înghețată în sezonul cald

minimarket/
magazine de cartier
tonete

supermarket

hypermarket

chioșc

mall, restaurant/
terasă/fast food

gelaterii

1% 2% 19%

54%

1%
6%

17%

30%

19%

14%

15%

8%

13%

2%

9%

1%

6%

2%

7%

1%

10%

Sursa:



O piață între nevoia de 
alimentație sănătoasă  
și prețurile în creștere



Între dorința de a mânca mai sănătos și cea de a face 
stocuri de produse cu termen de valabilitate îndelungat, 
piața produselor din pește a reușit performanța unui plus 
de peste 10% pentru anul trecut. 2021 a început și el pe un 
trend ascendent, însă evoluțiile sunt polarizate, pentru 
conserve fiind cel mai greu de menținut ritmul de creștere. 
Dincolo de acest aspect, categoria are în față mai multe 
provocări. De Simona Popa.



48  |  August 2021

Analiză

Pe o piață evaluată la peste 350 de milioane 
de euro, perspectivele de creștere există din 
plin pe măsură ce consumul de pește revine 
pe un trend ascendent în România. Tot mai 
atenți la stilul de viață, consumatorii au 

introdus în alimentație toată gama de produse, de la cel 
proaspăt la specialitățile din pește, dar, chiar și în aceste 
condiții, consumul anual de pește în România ajunge la 
doar șapte kilograme pe cap de locuitor, mult sub media 
europeană și chiar sub nivelul anilor trecuți la nivelul 
pieței locale. Revenirea consumului este însă o certitudi-
ne și numai în cazul Mega Image, spre exemplu, vânzările 
de produse din pește proaspăt au înregistrat o creștere 
cantitativă de 15% în prima parte a acestui an. „Această 
creștere poate fi corelată cu trendurile referitoare la 
adoptarea și cultivarea unui stil de viață sănătos și a 
unei alimentații echilibrate, din ce în ce mai populare 
în România”, spun reprezentanții Mega Image. Iar cel 
mai dinamic sector pentru retailer a fost cel al peștelui 
fără os, file, pentru că „foarte mulți dintre consumatori 
încep să prefere produsele proaspete și mai calitative, 
în detrimentul celor congelate și procesate. Consumul în 
creștere de produse din pește, mai cu seamă file, este 
susținut și de creșterea categoriei de alimente ready to 
eat”, adaugă aceștia. Și dacă ar fi să vorbim despre cri-
teriile de care țin cont shopperii atunci când aleg un pro-
dus, calitatea și țara de origine sunt cele mai importate, 
brandul trecând pe un loc secundar în ultimii ani. „În 
general, consumatorii achiziționează produsul în funcție 
de raportul calitate-preț”, explică reprezentanții Mega 
Image, potrivit cărora și cererea pentru produse private 
label a crescut semnificativ în ultimul an, ajungând să 
reprezinte 45% din vânzările categoriei. 

Categoria, creștere doar în valoare

Potrivit datelor furnizate de RetailZoom, categoria a 
avut o creștere de 6,1% în valoare în perioada iunie 

2020 – mai 2021 față de iunie 2019 – mai 2020. Dacă ne 
raportăm însă la volum, datele de piață arată o scăde-
re a vânzărilor de 4,4% în cazul produselor din pește, 
acesta fiind și un semn că shopperii aleg să cumpere 
mai puțin, dar se orientează spre categorii superioare de 
preț. Privind în detaliu acest segment de piață, cele mai 
bune evoluții sunt în cazul semipreparatelor congelate 
care, în perioada analizată, au bifat o creștere de 25,3% 
în valoare și 11,6% în volum. A fost, de altfel, singura 
categorie cu creșteri pe zona de volume. Produsele din 
pește sau fructele de mare congelate preambalate au 
avut o creștere valorică de 12,3%, dar din punctul de 
vedere al volumelor au raportat o scădere de 3,1%. 
Analizând situația în funcție de segmentarea categoriei, 
de departe cel mai căutat tip de pește rămâne tonul, 
care, în perioada iunie 2020 – mai 2021 față de iunie 2019 
– mai 2020, a ajuns la o cotă de piață valorică de 55,6% 
și 42,3% în volum. Privind însă statistica în funcție de di-
namica cererii, somonul este cel care se bucură de cele 
mai bune evoluții. În perioada analizată, acest tip de 
pește care are abia 1,3% cotă de piață în valoare și doar 
0,9% în volum, a înregistrat o creștere de 30,5% raportat 
la valoare și 35,4% când vine vorba despre volume. Și 
tot privind în nota trendului unei alimentații sănătoa-
se, când vine vorba despre alegerile conservelor, spre 
exemplu, singurele sortimente care câștigă vizibil teren 
sunt cele cu ulei de măsline. Datele RetailZoom arată că 
acest tip de conservă de pește are deja o cotă valorică 
de piață de 23,7%, creșterea fiind de 14,3% în perioada 
analizată. Raportat la volume, creșterea a fost de 14,4%, 
dar cota de piață în acest caz rămâne la jumătate față 
de cea a conservelor în ulei vegetal. 
Dacă vorbim despre produsele de pește sau fructele 
de mare congelate preambalate, creveții sunt liderii 
subcategoriei cu evoluții importate de la an la an. Deși 
dețin doar 7,5% din cota de piață în volum, creșterea 
în perioada analizată a fost de 46,6%. O altă creștere 
importantă a fost cea a somonului congelat preambalat. 

Produse din pește
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Cu o cotă de piață de doar 2,1% raportat la volume, 
acest sortiment a avut o creștere de 25,2% în intervalul 
iunie 2020 – mai 2021 față de iunie 2019 – mai 2020. În 
privința valorii, avansul a fost de 32,5%. 
Cât despre semipreparatele congelate, gătitul acasă 
impulsionat de restricțiile impuse de pandemie și-a 
spus cuvântul. În cazul calamarilor semipreparați și 
congelați, dinamica analizată de RetailZoom indică o 
creștere de 178,3% în volum, până la o cotă de piață de 
17,1%. Raportat la valoare, acest produs reprezintă 14,1% 
din categorie, creșterea din ultimul an fiind de 155,6%. 
Cea mai mare parte a categorie este însă acoperită 
de crochetele din pește, fie că este forma de valoare 
sau volum, acestea reprezentând peste jumătate din 
categorie. Creșteri importante au fost înregistrate și 
în cazul creveților, 42,4% în valoare, respectiv 40,7% în 
volum, dar, chiar și cu aceste evoluții pozitive, cota de 
piață rămâne una restrânsă (8% în valoare și 2,5% în 
volum). În cazul produselor din pește semipreparate 
congelate, aproape trei sferturi din piață este concen-
trată în portofoliul a cinci jucători: Frosta, Macromex, 
Negro, Ocean Fish și Viciunai Group, dacă ne raportăm la 
valoare (72,8%) și Frosta, Iglo, Macromex, Negro și Ocean 
Fish raportat la volume (79,85).
Luând în calcul peștele la conservă, aproape jumătate 
din piață (45,2) este acoperită de Bolton Alimentari, 
Contimax, Garom Food, Gaston și Safeway International 

luând în calcul contribuția valorică. În cazul volumelor, 
aceleași companii au o contribuție de 39,5%. Raportat 
la branduri, cele mai mari contribuții vin dinspre Fisher 
King, Giana, Home Garden, Marinna și Rio Mare, fiind 
vorba de 44,8% în valoare și 39,2% în volum. În cazul 
mărcilor private, contribuția în volum se ridică la 33,8% 
pe segmentul conservelor, potrivit datelor RetailZoom, 
și la 24,1% cea valorică. Cât despre produsele din pește 
semipreparate congelate, mărcile private nu au atins 
pragul de 10% raportat la valoare (9,1%) în timp ce volu-
mic, contribuția este de 15,6% în perioada analizată.

Conservele, sub impactul comportamentului  
de stocare din 2020

Raportat la prima jumătate a lui 2020, evoluțiile din 
primele șase lui ale acestui an încă se află sub impactul 
comportamentului de stocare, drept urmare, principa-
lele companii care comercializează conserve nu s-au 
mai bucurat de același nivel de creștere, ba unele chiar 
au raportat vânzări în scădere după prima jumătate 
a acestui an. În această situație se găsește Darinne 
Distribution, companie care deține brandurile Marina, 
Baltic Club și Sidi Daoud, mărci sub care sunt comerci-
alizate conserve de pește, dar și specialități cum ar fi 
tonul pentru paste. Felicia Coman, Marketing Manager 
al companiei, spune că vânzările au scăzut în prima 
jumătate a acestui an față de perioada similară a anului 
trecut tocmai pentru că 2020 a fost un an total atipic din 
punct de vedere al comportamentului de cumpărare și 
consum. „Anul trecut, din cauza crizei create de pande-
mie, în primul semestru vânzările au fost neașteptat de 
mari, ceea ce evident nu se întâmplă și anul acesta. Însă 
observam o înclinare a balanței spre calitate, astfel că 
tonul bucăți crește în vânzări, în timp ce tonul mărunțit 
scade”, spune aceasta.
Și în cazul Garom Food, companie aflată între primii 
cinci jucători de pe piața de profil, prima parte a acestui 
an s-a încheiat cu vânzări mai mici față de jumătatea 
anului trecut, motivul fiind că lunile februarie și martie 
din 2020 au reprezentat un vârf istoric în materie de 
vânzări. „Această scădere din prima parte a anului 2021 
este justificată de faptul că atât retailerii, cât și con-
sumatorii finali s-au suprastocat anul trecut cu aceste 
produse alimentare conservate. Dacă privim 2021 prin 
comparație cu 2019, cum ar fi normal, se observă un 
trend de creștere logic așa cum a fost în ultimii 5 ani”, 
explică Gabriel Terinte, General Manager Garom Food.
Pentru Safeway International Impex, proprietarul 
brandului Home Garden, începutul acestui an a fost 
unul bun, „categoria produselor din pește cunoscând 
o creștere a vânzărilor cu un procent mai ridicat decât 
restul categoriilor”, spune Simona Giurgiu, directorul de 
marketing al companiei. „În cazul Home Garden putem 
observa o creștere mai bună pe categoria de produ-
se ready to eat, cum ar fi salatele de ton și produse 
speciale cu gusturi și arome noi. În acest sens și în urma 

Evoluția pieței
Valoare (RON) Volum (Kg)
6,1% -4,4%

Segmentare pe tipuri de produs
Evoluție Valoare Volum
Produse de pește/fructe de mare vrac congelate 
sau proaspete 10,5% -2,4%

Produse Pește - conservă -1,1% -3,6%
Produse de pește/fructe de mare congelate 
preambalate 12,3% -3,1%
Produse din pește semi-preparate congelate 25,3% 11,6%

Produse din pește semi-preparate congelate

Tip Cotă de piață Dinamică
Valoare Volum Valoare Volum

Crochete de pește 55,5% 61,3% 6,6% -6,5%
Calamari 14,1% 17,1% 155,6% 178,3%
Cod 10,7% 6,8% 34,4% 29,6%
Creveți 8,0% 2,5% 42,4% 40,7%
Muslitos 7,2% 9,3% 30,2% 22,2%
Altele 4,5% 3,0% 42,5% -8,6%

Produse de pește/fructe de mare congelate preambalate 

Tip produs Cotă de piață Dinamică
Valoare Volum Valoare Volum

Pește 60,3% 85,1% 6,7% -7,1%
Fructe de mare 30,8% 13,1% 29,2% 38,4%
Icre 8,8% 1,7% 3,4% -15,2%
Altele 0,1% 0,0% -41,1% -35,9%

Produse din pește

MAT - MAT 1 = Mai 2021 vs 2020;  
Retaileri monitorizați: Carrefour, Cora, Mega Image,  
Metro, Penny, Profi, Shop&Go 

Sursa:
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studiilor pe care le-am făcut, am decis să lansăm în 
această vară o gamă nouă de produse din ton, produse 
premium, lucru care am observat că este căutat de către 
consumatori când vine vorba despre produse din pește. 
Multe dintre aceste informații le aflăm și prin contactul 
direct pe care îl avem cu consumatorii din Home Garden 
Supermarket sau prin studiile calitative pe care le apli-
căm în rețeaua de magazine proprii”, explică aceasta. O 
altă companie care a raportat vânzări mai mari în prima 
parte a acestui an este Bolton BG România, proprietarul 
brandului Rio Mare, distribuit pe piața locală de Orbico, 
trendul ascendent fiind vizibil în toate categoriile în 
care marca este prezentă pe piața locală. „Acest lucru 
se datorează mai multor factori, cei mai importanți de 
menționat fiind lansarea de produse noi, investițiile 
promoționale și în media care au fost peste nivelul pri-
melor șase luni din 2020. Segmentele care au avut cea 
mai bună dinamică sunt de departe salatele pe bază de 
ton și pateurile pe bază de ton. Dinamica ascendentă a 
acestora în ultimii ani se datorează mai multor lansări 
de produse ale brandurilor consolidate din categorie, 
dar și apariției de noi jucători pe aceste segmente. Iar 
cele mai competitive segmente din punctul de vedere al 
prețului și varietății de produse oferite la raft sunt tonul 
în suc propriu și tonul în ulei vegetal”, spune Andreea 
Ionescu, Marketing și Sales Director Bolton BG România. 
„Piața conservelor de pește este relevantă în produsele 
alimentare totale, având aproape aceeași pondere ca și 
piața de condimente. Datorită pandemiei de COVID-19, 
vânzările pe această categorie au crescut în ultimul an. 
Piața este dominată de vânzarea conservelor de ton, ob-
servându-se o tendință pozitivă în fiecare an, deoarece 
tonul este peștele favorit al românilor. Sardinele vin pe 
locul doi, bucurându-se de aprecierea consumatorului în 

Analiză

primul rând datorită celui mai mic preț dintre toate tipu-
rile de pește din categorie. Pe segmentul conservelor de 
pește, categoriile cu cele mai mari creșteri au fost sar-
dinele, salatele de ton și pateul de ton”, explică Cristina 
Ghiurluc, Director Comercial Podravka International.
Alte două branduri cu notorietate pe piața de profil sunt 
DeFish și Siblou, ambele în portofoliul Serpico Tranding. 
Ambele au resimțit efectul invers al suprastocării de la 
începutul anului trecut, drept urmare, în prima jumătate 
a acestui an s-a resimțit o scădere a consumului. „Având 
în vedere că lunile martie și aprilie 2020 au fost influ-
ențate puternic de pandemia de COVID-19, observăm o 
creștere de 5% în volume pe categoria de congelate și o 
scădere ușoară pe categoria de conserve, produse am-
bientale. Dacă raportăm la anul 2019, portofoliul Serpico 
a înregistrat creșteri în volume pe ambele categorii: 
conserve si produse congelate. De asemenea, de avut în 
vedere că ponderea congelatelor în portofoliul DeFish 
reprezintă circa 70% din total valoare”, spune Mihaela 
Dumitrescu, Marketing Manager Serpico Trading.

Piața, segmentată de noile comportamente  
de consum

Cu un consum pe cap de locuitor mult sub media 
europeană, educarea consumatorului reprezintă cheia 
în dezvoltarea acestui segment de piață. Iar în ultimii 
ani, românii au început să facă alegeri ceva mai docu-
mentate. Mihai Cristian Dărmănescu, Director General 
BistroMar La Timona și Fondator Alfredo Seafood, spune 
că peștele sălbatic este tot mai căutat, dar asta nu 
înseamnă că românii se feresc de peștele provenit din 
acvacultură. „Un interes crescut se manifestă și pentru 
fructele de mare, iar criteriile de cumpărare vizează 
calitatea și prospețimea produselor. În primul semestru 
din 2021, cel mai bine a performat categoria de pește 
proaspăt și pește viu. O dinamică foarte bună au avut și 
fructele de mare congelate, în special creveții”, adaugă 
acesta. Drept dovadă, la nivelul portofoliului Alfredo 
Seafood, vedetele au fost peștele proaspăt (fresh) și 
fructele de mare congelate.
Pentru Doripesco, compania ale căror produse se regă-
sesc în marile rețele comerciale cu brandul propriu, dar 
și sub marcă privată, primele 6 luni ale acestui an au 
adus o creștere de aproape 14% comparativ cu aceeași 
perioadă a lui 2020, pe categoriile de produse din pește 
comercializate în lanțurile de retail. Ruxandra Coc, 
Directorul Executiv Doripesco, spune că, „dacă anali-
zăm situația vânzărilor înregistrate în primele 6 luni ale 
lui 2021 pe categorii de produse, cel mai mare avans îl 
observăm la categoria salate din icre și icre neprepara-
te, unde s-a înregistrat o creștere cu peste 28%. Trendul 
ascendent a continuat și pentru categoria specialități-
lor pescărești, cu 23%, în timp ce produsele din pește 
afumat au înregistrat o scădere cu 10%”. De altfel, 
pentru companie, salatele de icre au reprezentat mereu 
produsul „tractor”. „Din fericire, consumul de pește și 

Produse pește - conservă

Top 5 companii 
Cotă de piață 
Valoare Volum

Bolton Alimentari

45.2% 39.5%

Bolton Alimentari
Contimax Contimax
Garom Food Garom Food
Gaston Gaston
Safeway International Safeway International

Produse din pește semipreparate congelate

Top 5 companii 
Cotă de piață 
Valoare Volum

Frosta

79,8% 72,8%

Frosta
Iglo Macromex
Macromex Negro
Negro Ocean Fish
Ocean Fish Viciunai Group

MAT - MAT 1 = Mai 2021 vs 2020;  
Retaileri monitorizați: Carrefour, Cora, Mega Image,  
Metro, Penny, Profi, Shop&Go 
*Companiile sunt listate în ordine alfabetică.
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Produse din pește

produse din pește în România a început să crească. 
Este adevărat că ritmul de creștere este unul foarte 
scăzut, dar ne bucurăm că există un trend ascendent. 
Pentru a crește consumul de pește, este nevoie de mai 
multă informare în rândul populației, precum și cam-
panii de promovare susținute, întrucât consumatorul 
român nu are o cultură culinară orientată către acest 
tip de produse”, explică aceasta. 
Spre ce se îndreaptă clar consumatorii români sunt spe-
cialitățile și semipreparatele, tendință confirmată atât 
de datele de retail audit, cât și de companiile din piață. 
Radu Șova, Country Manager Southern Europe Frosta 
AG, spune că, dacă pe parcursul anului trecut vânzările 
din retail au explodat mai ales pe segmentul semipre-
paratelor, dinamica primelor șase luni, deși timidă, este 
pe un trend de creștere. „Lockdown-ul și restricțiile 
impuse în domeniul ospitalității au cauzat o migrare 
a consumului alimentar din piața HoReCa către hrana 
preparată în casă. Cum o mare parte dintre consumatori 
nu au nici timpul necesar și nici afinități în domeniul 
gătitului, semipreparatele congelate au reprezentat o 
opțiune viabilă a difersificării alimentare. Cum peștele 
este din ce în ce mai apreciat de către consumatori, în-
treaga categorie a semipreparatelor din pește a crescut 
și continuă să crească și în acest an.” Și, completează 
acesta, preferințele consumatorilor români evoluează 
către calitate. „Dacă în urmă cu 10 ani, macroul sau 
pangasiusul dominau segmentul pieței produselor din 

pește, în ziua de astăzi, consumatorii se orientează mai 
degrabă către păstrav, dorada sau somon, dar și către 
varietăți semipreparate ale peștelui. O altă tendință 
observată este orientarea consumatorilor către produse 
fără aditivi alimentari, dar și sustenabile pentru mediu”, 
explică Radu Șova.
Specialitățile și produsele din segmentul premium 
dau tonul creșterii și pentru Garom Food. Gabriel 
Terinte, General Manager al companiei, susține că, 
„deși conservele de ton au rămas cea mai importantă 
componentă în vânzări, creșteri foarte mari au fost și 
la conservele de sardine și pe specialități. Orientarea 
spre produse de calitate este evidentă în România în 
ultimii ani și majoritatea consumatorilor își doresc o 
dietă echilibrată și un stil de viață cât mai sănătos. 
Dacă în anii din urmă prețul era hotarâtor în decizia 
de cumpărare, în acest moment încrederea în branduri 
de calitate este hotărâtoare. Mixul calitate-brand–preț 
este componenta care a făcut diferențierea în ultima 
perioadă pe piața din România”, subliniază executivul. 
Atenția la prețuri a fost remarcată și de Macromex, 
mai ales în ultima perioadă. Concret, pentru companie 
acest trend s-a resimțit printr-o preferință mai accen-
tuată a consumatorilor către trunchiul de pește, acesta 
având un preț mai mic decât fileul. 
„Piața de produse din pește s-a consolidat și consuma-
torii, în special segmentul tânăr, caută gusturi noi, vor 
să încerce noi arome și mixuri. În gama Home Garden 
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putem observa clar o tendință mai mare spre produsele 
premium și orientarea consumatorului spre produse de 
calitate și gust mai fin, mai delicat. Prețul scade încet 
din importanță”, adaugă Simona Giurgiu, directorul de 
marketing Safeway International Impex. 
Pentru Nordic Food, companie care are în portofoliu 
branduri ca John West și Labeyrie, vânzările în primul 
semestru din acest an au fost cu 75% peste nivelul din 
prima jumătate a anului trecut, lucru datorat însă vânză-
rilor din HoReCa pe zona de pește și fructe de mare con-
gelate. În retail însă, compania se poziționează la același 
nivel cu 2020, „când piața de conserve a acoperit nevoia 
oamenilor de siguranță odată cu intrarea în pandemie. 
În retail, piața este dominată de conservele de ton unde 
brandul John West este prezent atât cu tonul simplu, cât 
și cu «Lunch on the go». În plus, brandul John West este 
prezent cu sardinele în ulei de floarea soarelui și în sos 
de roșii, gusturi consacrate în piață”, susține Claudia 
Andreica, Brand Manager Nordic Food.
Dacă prețul contează pentru mulți dintre consumatori, 
la fel de importante sunt și detaliile de pe etichetă. 

Analiză

Andreea Ionescu (Bolton BG România) spune că în 
ultimul an, potrivit studiilor pe care le-au desfășurat 
în rândul consumatorilor români, „principalele criterii 
în alegerea produselor pe bază de ton sunt experiența 
anterioară cu brandul, încrederea generată de brand și 
prețul. Sunt și consumatori care aleg produsele în func-
ție de informațiile disponibile pe ambalaje, atractivita-
tea designului ambalajelor și ușurința în a le deschide, 
comunicarea brandurilor din categorie, disponibilitatea 
produselor în magazinele unde fac de obicei cumpărătu-
rile, recomandările primite de la familie și prieteni”.
Cristina Ghiurluc, Director Comercial Podravka 
International, spune că din ce în ce mai mulți consuma-
tori consideră peștele ca fiind esențial pentru o dietă 
echilibrată iar dezvoltarea canalului de retail modern 
a contribuit la creșterea pieței mai ales prin crearea 
de raioane de prezentare speciale. „Românii preferă 
creveții, scoicile, calamarii și caracatița, în această 
ordine. Somonul și macroul rămân și aceștia în top. Din 
păcate, consumul de pește în România este în continua-
re cu mult sub media europeană, o familie din România 
consumând, în medie, o masă cu pește o dată la trei 
săptămâni. Totuși, se semnalează o creștere a apetitu-
lui românilor pentru produse de calitate, evidențiind 
în același timp cât de convenabil este acest produs 
pentru un stil de viață dinamic. Conservele sunt soluția 
perfectă pentru omul modern care are din ce în ce mai 
puțin timp la dispoziție pentru a-l petrece în bucătărie”, 
explică aceasta. 
„Subcategoriile cu un ritm de creștere mai accelerat la 
începutul anului 2021 sunt fructele de mare, pește întreg 
și semipreparatele din pește, raportate la evoluția 
subcategoriilor de file și trunchi. În prima jumătate a 
anului 2021, vânzările s-au situat la nivel relativ similar 
cu aceeași perioadă a anului 2020. Iar dacă ne rapor-
tăm la boomul de vânzări din timpul lockdown-ului, 
putem să vorbim chiar de o creștere a vânzărilor pentru 
perioada 2021 year to date”, spune Albert Davidoglu, 
CEO Macromex. Și dacă ar fi să vorbim despre un top al 
preferințelor, merluciul și macroul, urmate de cod sau 
păstrăv rămân principalele alegeri ale consumatorilor 
pe care, tot mai mult, aceștia și le procură și din mediul 
online, nu doar din magazinele fizice.  
Pentru Serpico, categoria de congelate DeFish (somon 
norvegian, creveți, langustine, specialități de fructe 
de mare), depășește cantitativ și valoric categoria de 
conserve DeFish la nivel de an financiar. „Să nu uităm 
că această categorie de congelate e afectată pe timpul 
verii de sezonalitate, în schimb conservele de ton și nu 
numai sunt pe val și vara. Categoria de ton este una din 
cele mai competitive categorii, investițiile media, de 
comunicare fiind la un nivel ridicat. Produsele preferate 
de consumator în acest semestru 2021 au fost conser-
vele de ficat de cod, de ton DeFish, conservele de șprot, 
precum și conservele de ton Siblou. În categoria de con-
gelate, creveții întregi Defish au înregistrat o creștere de 
două cifre, similar cu evoluția fish fingers, a somonului 

Produse din pește

Pește conservă

Tip Pește
Cotă de piață Dinamică
Valoare Volum Valoare Volum

Ton 55,6% 42,3% 1,8% -0,1%
Sardine 13,5% 17,5% -6,8% -6,7%
Macrou 11,0% 11,9% -10,6% -14,6%
Hering 10,8% 17,2% 7,4% 6,9%
Șprot 6,0% 9,5% -12,4% -14,9%
Somon 1,3% 0,9% 30,5% 35,4%
Păstrav 0,6% 0,3% -11,7% -18,2%
Altele 1,2% 0,5% 1,3% -7,1%

Produse de pește/fructe de mare congelate preambalate 

Tip Pește
Cotă de piață Dinamică
Valoare Volum Valoare Volum

Creveți 21,6% 7,5% 31,6% 46,6%
Merluciu 12,7% 23,2% 19,1% 18,8%
Macrou 11,7% 17,9% -13,7% -36,6%
Somon 6,7% 2,1% 32,5% 25,2%
Șalău de Nil 6,2% 6,0% -4,1% -29,6%
Păstrăv 5,8% 4,7% 15,9% 8,6%
Pangasius 5,4% 10,4% 2,7% -4,0%
Altele 29,9% 28,2% 12,5% 12,6%

Produse din pește semi-preparate congelate

Top 5 companii Cotă de piață 
Valoare Volum

Copanex

61,29% 76,81%

Copanex
Macromex Macromex
Negro Negro
Ocean Fish BistroMar La Timona
BistroMar La Timona Sorymar Congelados

MAT - MAT 1 = Mai 2021 vs 2020;  
Retaileri monitorizați: Carrefour, Cora, Mega Image,  
Metro, Penny, Profi, Shop&Go 
*Companiile sunt listate în ordine alfabetică.
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norvegian porționat și a somnului Sockeye (de captură)”, 
declară Mihaela Dumitrescu, Marketing Manager Serpico 
Trading. Și, completează aceasta, consumatorii români 
preferă brandurile și sunt fideli acestora pe categoria 
premium. În categoriile mainstream și low, se constată 
un grad de fidelizare redus și evident reacționează la 
preț și promoții, la concursuri care vin cu un beneficiu 
punctual. „Românii se uită, de asemenea, și la partea de 
siguranță alimentară, cerință amplificată și de această 
pandemie, caracteristică pe care produsele DeFish și 
Siblou le oferă.”
Valeputna, producător de specialități pe bază de păs-
trăv, companie ale cărei vânzări au crescut cu 46% în 
prima parte a acestui an față de 2020, se bazează pe 
tendința de premiumizare. Și, spune Florin Irimescu, 
proprietarul companiei, tendințele pe care le-a observat 
la nivelul comportamentului de cumpărare în ultimul an 
sunt de creștere pe segmentul bio și, pe cale de conse-
cință, creșterea cererii pentru produsele premium.

Prețuri mărite, estompate de promoții  

În retail, prezența brandurilor puternice determină o 
bătaie puternică atât pe spațiu la raft, cât și pentru mo-
dul de a atrage consumatorul prin promoții, concursuri, 
plasări suplimentare este de părere brand managerul 
Nordic, opinie susținută și de restul jucătorilor din piață. 
Nevoia de diferențiere este direct proporțională cu cere-
rea. Pentru Doripesco, spre exemplu, în ultimul an a fost 
evident faptul că volumele înregistrate până în martie 
2020 de către HoReCa au fost mutate în achiziții pentru 
consumul acasă. „În plus, pentru a evita aglomerația 
din marile lanțuri de hypermarketuri, consumatorii s-au 
îndreptat către comerțul online și magazinele de proxi-
mitate”, spune Ruxandra Coc. „Ca și perioade ale anului 
în care în care crește consumul de pește, în continuare 
observăm menținerea trendului ca în timpul posturilor 
(postul Paștelui și postul Crăciunului) să se înregistreze 
cele mai mari vânzări de pește de-a lungul întregului 
an”, adaugă directorul executiv al companie. Cele mai 
căutate produse Doripesco sunt tartinabilele (salatele 
din icre, sau cremele din carne de pește), iar compania 
a inclus în portofoliu o serie de specialități pescărești 
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ambalate în borcan, „cele mai multe dintre ele lipsite de 
conservanți alimentari și 100% naturale. Pentru această 
categorie de produse se poate observa o dinamică bună 
în consum, surclasând categoria produselor afumate”, 
explică Ruxandra Coc.
Pentru Alfredo Seafood, vara este anotimpul în care 
crește consumul de pește proaspăt, în detrimentul 
celui congelat, care stagnează în această perioadă. Cât 
despre canalele de vânzare, „în ultimul an, am înregis-
trat o creștere a consumului pe segmentul discounte-
rilor, precum și în magazinele de proximitate, față de 
hypermarketuri și supermarketuri. Magazinele speciali-
zate, cum sunt pescăriile, au înregistrat, la rândul lor, o 
creștere relevantă”, declară Mihai Cristian Dărmănescu. 
Iar pentru a atrage mai mulți clienți, compania apelează 
la promoții, cele mai eficiente în cazul portofoliului său 
fiind cele cel preț per unitate. Asta cu atât mai mult cu 
cât prețul la raft este mai mare, în primul rând din cauza 
materiilor prime. 
„Ne confruntăm cu o creștere în special a costurilor de 
transport din Asia, pe care aș numi-o chiar criză, având 
în vedere dificultatea de a găsi echipamente de trans-
port disponibile și faptul că prețurile au crescut de 5-6 
ori față de cele din urmă cu un an, astfel că este dificil 
să menținem același nivel de preț”, spune Felicia Coman 
(Darinne Distribution). Anul trecut, compania a menți-
nut prețurile la același nivel având în vedere contextul 
pandemic, dar majorările de preț de vor regăsi inevitabil 
la raft din cauza factorilor externi. Așa că, din nou este 
dovedit că, în materie de promoții, cea mai bună dina-
mică o au reducerile pe unitate.  „De aproximativ doi 
ani, ne folosim destul de mult de rețelele de socializare 
și google advertising pentru a semnala promoțiile în 
derulare și a crește notorietatea brandurilor pe care noi 
le comercializăm. Vânzările noastre sunt concentrate în 
special pe hypermarket și supermarket, deoarece prin 
aceste două canale de distribuție avem o acoperire 
geografică extinsă, atingând toate aglomerările urbane 
mari, care sunt targetul produselor noastre, ce se situ-
ează pe un palier mediu to high, din punct de vedere al 
calității și prețului”, completează Felicia Coman.
„În ultimul an, ca producători ne-am confruntat cu o 
serie de scumpiri semnificative pe mai multe planuri: 
materii prime, utilități, combustibili, ceea ce a dus la o 
presiune accentuată asupra producătorilor și în lanțul 
logistic. Astfel, sub aceste tensiuni și constrângeri ex-
terne survenite la nivel macroeconomic, prețurile la raft 
ale produselor Doripesco au marcat o ușoară creștere, 
cu aproximativ 5%”, declară Ruxandra Coc. Executivul ex-
plică că produsele din pește de regulă sunt o categorie 
sensibilă, întrucât prețul acestora nu este foarte redus 
și, din acest motiv, în România jucătorii s-au confruntat 
cu o scădere semnificativă a consumului de pește și 
produselor din pește. Drept urmare, și pentru Doripesco, 
mecanismele promoționale care funcționează cel mai 
bine sunt reducerile de preț per unitate la care se adau-
gă inovația. 

Produse din pește
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Și Radu Șova (Frosta), confirmă faptul că prețul la raft a 
crescut și estimează creșteri și pentru perioada urmă-
toare. „Costul transportului pe mare a crescut semni-
ficativ, există o criză globală a containerelor, masa de 
pește este din ce în ce mai greu accesibilă, iar toate 
acestea se regăsesc, cel puțin parțial, în prețul de raft 
al produselor din pește.” Pentru a-și menține poziție 
în piață, compania apelează la promoții, dar extinde și 
gama de produse pentru a acoperi o paletă mai largă 
de gusturi. 
Albert Davidoglu (Macromex) spune că există „o oareca-
re sensibilitate la promoții în categoria de pește și fruc-
te de mare, elasticitatea cea mai mare înregistrându-se 
în special în perioadele de post, când se înregistrează 
și vârfurile de vânzare.” Dacă ne referim la canalele de 
vânzare, în cazul Macromex ce mai mare concentrare 
o are comerțul modern. „Creșterea organică a modern 
trade determină înclinarea balanței valorice tot mai mult 
către acest canal comercial”, spune executivul.
Pentru portofoliul Nordic Food, la nivel de produse 
premium comercializate în retail, cel mai bine funcțio-
nează promoțiile multipack. „Vara este un moment de 
vârf pentru conservele de ton, fiind un ingredient ușor 
de folosit în salate, paste și în majoritatea rețetelor 
care se pregătesc repede cu o folosire cât mai redusă 
a surselor de căldură. Atragem atenția consumatorului 
prin promoții și plasări suplimentare”, Claudia Andreica, 
Brand Manager Nordic Food.
„În linie cu trendul general pentru alimente, prețurile 
la raft per total categorie de produse pe bază de ton, 
dar și la nivel de segmente au înregistrat mici creșteri 
în ultimul an”, spune și Andreea Ionescu, Marketing și 
Sales Director Bolton BG România. Totodată, prețul și 
promoțiile sunt factori de decizie importanți în alegerea 
produselor pe bază de ton. „Din experiența noastră, 
promoțiile care funcționează cel mai bine sunt cele de 
tipul multipack (2+1, 3+1) și discounturile promoționale 
/ reducerile de preț. Pachetele cu produse comple-
mentare și cele cu cadouri oferite nu funcționează atât 
de bine, consumatorii nu s-au arătat prea interesați în 
a face achiziții atunci când am implementat astfel de 
acțiuni în magazine”, adaugă aceștia. Potrivit reprezen-
tanților Bolton BG România lunile iulie – august sunt 
între cele mai bune din an pentru categoria conservelor 
pe bază de ton. Explicația? În timpul verii, majoritatea 
consumatorilor prefera alimentele și preparatele mai 
light. Iar pentru a dinamiza vânzările pe timpul verii, 
compania apelează la mai multe campanii și activități 
promoționale in-store, modern trade fiind canalul cu 
cea mai bună evoluție pentru Bolton BG România, prin 
ritmul accelerat de deschideri dat de către marii retai-
leri internaționali. Nu în ultimul rând, e-commerce-ul 
este noua oportunitate și, deși vânzările sunt încă mici 
pe acest canal, „dacă ne uităm la trendurile internați-
onale și la ceea ce se întâmplă în prezent cu categoria 
de conserve de ton în țările unde Rio Mare este prezent, 
cu siguranță canalul de e-commerce se va dezvolta și la 

noi”, Andreea Ionescu. 
Pentru Podravka, dincolo de acțiunile de promovare, o 
mare oportunitate de dezvoltare o reprezintă mărirea 
și organizarea spațiului la raft din moment ce retailul 
modern deține aproximativ două treimi din ocaziile de 
cumpărare. Un alt pilon de dezvoltare îl pot reprezenta 
plasările produselor în imediata apropiere a categoriilor 
complementare, în mare parte reprezentate de ingre-
dientele necesare preparării rețetelor sugerate prin 
aceste produse. Compania a ales să meargă pe campanii 
de comunicare în ideea de a consolida poziția brandului 
Eva „drept un brand de tradiție și de încredere, aproape 
de nevoile consumatorilor români, de a crește aware-
ness-ul brandului și loialitatea celor care-l cumpără 
deja, precum și de a crește vânzările, cota de piață și 
rotația produselor la raft”, declară Cristina Ghiurluc.
Pentru Safeway International Impex, promoțiile au 
scopul de a aduce în fața consumatorilor produsele noi. 
„Tendința este de a nu mai fi un produs foarte influen-
țat de preț per unitate, observăm că există un consum 
destul de standardizat”, spune Simona Giurgiu, Director 
de Marketing al companiei. „Iar pe timpul verii simțim o 
creștere a vânzărilor, tendința fiind influențată de ieși-
rile la picnic sau de călătorii, chiar dacă prețul la raft al 
produselor din pește a avut o creștere ușoară, mai mică 
însă decât celelalte categorii de produse alimentare”, 
adaugă aceasta. 
„Dacă ne referim la produsele congelate, aici clar există 
o sezonalitate pe timp de vară, acest lucru și datorită 
spațiului redus la raft alocat în marele lanțuri de maga-
zine, fiind vorba de o relocare pe înghețată. Dar comu-
nicarea în online și nu numai, în special pe somon și 
fructe de mare, ține în atenția consumatorului categoria, 
oferă alternative de consum și pe timpul verii pe aceste 
produse”, completează Mihaela Dumitrescu, Marketing 
Manager Serpico Trading. Cât despre promoții, pentru a 
impulsiona vânzările companiei în categorie funcționea-
ză atât reducerile de preț, cât și promoțiile care presu-
pun câștigarea unor premii.
Pentru specialitățile din păstrăv produse de Valeputna, 
promoțiile nu au efect din moment ce produsele sunt 
plasate în gama premium. Drept urmare, deși prețul 
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acestora a crescut cu 15% în ultimul an, compania nu 
a apelat la promoții, ci la promovarea online. Asta și 
pentru că produsele nu sunt listate în niciun magazin 
de tip discount. 

Noutățile și inovațiile fac diferența în categorie 

În prima jumătate a acestui an, Doripesco a lansat trei 
produse noi, toate din categoria tartinabilelor: Crema de 
păstrăv cu brânză, Aperitivul Păstrăvarului și Crema de 
crap argintiu. „Prin toate categoriile de produse ce fac 
parte din portofoliul nostru, ne dorim să marcăm dife-
rența pe piața românească, adresându-ne unei anumite 
nișe: consumatorul de produse premium, bine informat 
vis-a-vis de ingredientele produselor și care dorește pro-
dusul mereu proaspăt. Pentru compania Doripesco, stan-
dardele de calitate reprezintă o prioritate, motiv pentru 
care în anul 2019 a fost obținut IFS pentru secția de 
procesare pește”, adaugă Ruxandra Coc. Cât despre rezul-
tatul în piață și vânzările pe timpul verii, aceasta spune 
că 2021 este un an atipic. „Comparativ cu 2020, de la 
începutul verii am avut fluctuații semnificative. Astfel în 
luna mai am înregistrat o creștere cu 55% a cifrei de afa-
cere, în iunie ne-am confruntat cu o scădere cu 13%, iar 
în primele 20 de zile ale lunii iulie vânzările au intrat pe 
un trend ascendent aducând o creștere cu 29%. Pentru 
accelerarea vânzărilor, încercăm să cooperăm în conti-
nuu cu partenerii noștri, aplicând diverse mecanisme al 
căror scop final este reprezentat de creșterea avanta-
jelor pentru clienții finali și a vizibilității produselor la 
raft: promoții, diverse acțiuni de fidelizare, listări de noi 
produse. De asemenea, portofoliul nostru de clienți este 
actualizat permanent și încercăm deschiderea periodică 
a noi parteneriate. De exemplu, vara aceasta s-au ală-
turat portofoliului nostru de clienți lanțul Elit, Carrefour 
Express cu 15 magazine și 11 magazine Mega Image în 
Sinaia, Brașov, Azuga și Sighișoara”, spune aceasta. 
Conducerea Alfredo Seafood are în plan să adăuge 
versiuni noi de gramaje pentru produsele deja existen-
te în gamă și se va concentra pe gamele de produse 
ecologice, pe cele pescuite sustenabil, cu certificare 
MSC, precum și pe produsele cu ambalaje din materiale 

100% reciclabile. 
Frosta a relansat anul acesta gama de semipreparate, 
iar cu această ocazie a introdus în sortiment un nou 
produs, creveți orientali cu orez. Iar în această toamnă, 
compania va lansa două noi produse în segmentul se-
mipreparatelor din peste: Fish Fingers fără gluten și Fish 
Fingers din somon sălbatic. Ambele produse sunt fabri-
cate din file de peste certificat MSC și nu conțin aditivi 
alimentari. „Prin aceste lansări am dorit să ne adresăm 
și clienților cu nevoi alimentare speciale, dar să oferim 
și o alternativă la clasicul Golden Fish Fingers, conso-
lidându-ne astfel poziția de lider”, spune Radu Șova. 
Produse noi sunt și în portofoliul Garom Food și, în 
ciuda prețurilor care cresc, compania a ales să vină cu 
mai multe promoții pentru a diminua scumpirile din 
ultimul an. „Am investit foarte mult în ultimul timp în 
layout-ul produselor noastre, în ambalajele de prezen-
tare, în găsirea de surse de aprovizionare cu materie 
primă de calitate. Astfel avem satisfacția că brandul 
Giana a fost declarat anul acesta Best Buy Award Brand 
pentru categoria de conserve de pește din România 
de către asociația de cercetare de piață Icertias din 
Elveția. Am lansat în gama premium Kaiser Franz Josef 
salatele de ton (Fusili, Quinoa, Mexico, Bean Mix, Cuscus) 
care se diferențiază clar față de ceea ce este pe piața 
actuală din România. Sunt produse destinate unei mod 
de viață activ și sănătos. De asemenea, tot sub brandul 
Kaiser Franz Josef am lansat gama fileurile de sardine. 
Lansările vor urma în perioada următoare atât pe bran-
dul Giana, cât și pe brandul Kaiser Franz Josef”, detaliază 
Gabriel Terinte. Pentru a face aceste produse cunoscute, 
între promoțiile aplicate de companie, pe lângă reduce-
rile de preț, compania apelează și la promoții multipack 
sau cross promo. Brandurile din portofoliul Garom Food 
se găsesc atât în comerțul modern, această fiind cea 
mai importantă componentă, cât și în comerțul tradiți-
onal care, în acest moment, reprezintă în jur de 30% din 
cifra de afaceri a companie. 
În portofoliul Macromex, cel mai recente lansări sunt 
cele sub brandul Azuris, a cărui gamă a fost comple-
tată cu câteva sortimente de fructe de mare. O altă 
noutate în cadrul acestui brand specializat de pește și 
fructe de mare o constituie o schimbare/împrospătare 
de ambalaj.
Nordic Food a adaptat portofoliul gândindu-se la un 
consumator cu puțin timp la dispoziție, dar care vreau 
totuși un prânz sănătos. Așa a apărut „Lunch on the go”, 
„gustări cu valori nutritive determinate de combinația 
de legume, ton și paste (mediteranean sau italian”, după 
cum le descrie compania. Totodată, a adus în atenția 
consumatorului un nou concept de produs „No Drain”. 
Concret, în cutie se găsește doar ton fără lichid.
Pentru Bolton BG România, ultimul an a fost unul al 
extinderii de gamă, compania bifând o listă lungă de 
lansări. Este vorba despre tonul Leggero în ulei de 
măsline extravirgin, disponibil în conservă atât pen-
tru consumul individual, cât și pentru familii și heavy 
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consumers. Apoi, gama de ton Flavored a fost extinsă 
cu două sortimente, cel în ulei de măsline cu lămâie și 
piper negru și cel în ulei de măsline extravirgin. Gamele 
de pateuri au fost relansate, venind cu rețete noi și 
îmbunătățite, dar și cu ambalaje noi. Gama Pate Ovale a 
fost extinsă și cu un nou sortiment, pate de ton cu suc 
de lămâie, iar gama pate Tube a fost extinsă cu două noi 
sortimente – pate de ton cu trei tipuri de piper și pate 
de ton cu roșii uscate.
Pentru acest an, compania pregătește relansarea gamei 
Insalatissime, salatele cu ton Rio Mare. Este vorba 
despre o nouă identitate vizuală, ambalaje noi, rețete 
îmbunătățite, o nouă campanie de comunicare și, nu 
în ultimul rând, două noi produse: Insalatissime cu ton 
Rio Mare și linte și Insalatissime cu ton Rio Mare Mare și 
năut, un produs cu certificare MSC.
Pentru Podravka, brandul Eva, prezent pe piața locală 
de 10 ani, a fost completat cu produse noi cum sunt 
salatele cu ton în diverse sortimente, Mexicană, Dalmată 
și Mediteraneană, cu Orez sălbatic, cu Quinoa roșie și cu 
Cous-cous, dar și sardinele în ulei de măsline și sardi-
nele în ulei picant, precum și pateul din ton. Categoriile 
de consumatori vizate prin aceste lansări, precum și prin 
produsele Eva existente deja la raft, au fost persoanele 
tinere, active, din mediul urban, mereu în criză de timp 
și care își doresc o alimentație sănătoasă într-un ritm 
de viață accelerat. 
De rebranding s-a bucurat și Home Garden în ultimul 
an. În primul rând, compania a unificat toate etichetele 
sub o imagine adaptată noilor tendințe în piață, pentru 
a avea o imagine de brand unitară, ușor de recunos-
cut la raft de către clienți. Și, tot în pas cu tendințele 
pieței, compania a lansat noi produse precum sala-
tă de ton cu burghul și salată de ton cu linte și orz. 
Compania pregătește și alte produse noi în categoria 
de ton, printr-o campanie integrată de promovare în 
mediul online, TV și trade. 
În cazul Serpico Trading, brandul DeFish a primit o 
extensie de gamă și compania ia în calcul și extinderea 
în categoria de ready meal. Deja a fost lansat produsul 
„Defish 10 minutes, Somon cu unt”, care poate fi consu-
mat după doar șapte minute la cuptorul cu microunde. 
În prima parte a acestui an, pe piață a apărut sushi 
congelat, somon Sockey cu piele, sub DeFish Gourmet, 
varianta superioară a somonului clasic. În categoria de 
conserve DeFish Gourmet, există trei sortimente noi - 
File de somon Sockeye în apă cu sare și varianta în apă 
și suc de lămâie si cocktailul de creveti, trio creveți de 
captură și langustine. 
De asemenea, produsul creveți întregi fierți DeFish a 
beneficiat de o schimbare a ambalajului.

Estimări sub semnul optimismlui

Având în vedere consumul redus de pește și produse 
din pește pe piața locală, perspectivele de creștere 
sunt direct proporționale cu educarea consumatorilor 

și accentuarea trendului privind alimentația echilibrată. 
Astfel, indiferent de segmentul de piață pe care activea-
ză, producătorii și distribuitorii au estimări optimiste 
legate de evoluția cererii în viitorul apropiat. 
„Ne uităm la evoluția din primul semestru și la sem-
nalele pe care le avem din piață în ceea ce privește 
următoarele șase luni, iar toate acestea ne fac să fim 
optimiști.  Obiectivul nostru este ca românii să ajungă 
la două mese de pește pe săptămână, ceea ce ar duce la 
un consum anual de 10 kilograme/ capita. Creșterile vor 
veni pe fondul faptului că populația devine din ce în ce 
mai conștientă în ceea ce privește beneficiile consu-
mului de pește. De asemenea, un alt factor care impul-
sionează creșterea constă în noile tendințe, cum este 
consumul de sushi, în special în rândul tinerilor”, spune 
Mihai Cristian Dărmănescu (BistroMar La Timona). 
Gabriel Terinte (Garom Food) nu împarte însă aceeași 
opinie dacă se raportează la 2020, dar, pe termen scurt, 
vede perspective de revenire. „Piața de pește va fi în 
ușoară scădere anul acesta față de anul trecut ca urma-
re a boomului în vânzări de anul trecut, datorat pande-
miei. Însă dacă privim deja a doua parte a anului 2021, 
se vede clar că piața își revine și sunt semne clare că, 
începând din 2022, își poate continua ritmul de creștere 
pe această categorie”, spune executivul. Iar creșterile se 
vor datora tocmai lansărilor de produse noi, pe cali-
tate și inovație. Același scenariu este preconizat și de 
Andreea Ionescu (Bolton BG România) tocmai pentru că 
2020 a fost un an atipic în privința vânzărilor. „Având în 
vedere peak-ul din 2020 datorat stocurilor făcute de că-
tre consumatori în timpul pandemiei, la sfârșitul lui 2021 
probabil vom avea o stagnare sau chiar o mică scădere 
față de anul trecut”, spun aceștia.
„Se va înregistra o stagnare a consumului cu o posibilă 
ușoară creștere, poate și cu schimbări pe subcategorii 
– congelate, fresh, conserve. Categoria de ready meal 
va impulsiona creșterea pe acest segment precum și tot 
ce ține de inovație și sustenabilitate în această catego-
rie de produse. Clienții își doresc noi produse, gusturi, 
chiar și moduri de ambalare inovative care să aducă un 
beneficiu în plus”, susține Mihaela Dumitrescu (Serpico 
Trading). „Dacă luăm în considerare evoluția din ultimii 
5-10 ani, mizăm în continuare pe creșterea consumului 
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de pește și a produselor din pește. Încurajarea unei 
alimentații sănătoase, bazate pe consumul de pește, nu 
este doar un trend, ci o necesitate. Estimăm o creștere a 
pieței produselor din pește cu 15% față de anul trecut”, 
declară Ruxandra Coc (Doripesco).
Estimările companiei Darinne Distribution vorbesc tot 
despre scădere raportat la 2020, „nu doar în primul 
semestru, deoarece aceasta este o tendință genera-
lă, nu doar în categoria de conserve de pește”, spune 
Felicia Coman. Și, adaugă aceasta, creșterile pe care le 
așteaptă compania vin din promovarea produselor și 
din accentul pus pe produsele care vor satisface dorința 
consumatorului pentru o alimentație sănătoasă.
Directorul comercial Podravka International, Cristina 
Ghiurluc, are estimări mult mai optimiste legate de evo-
luția pieței și pune creșterea pe modificarea comporta-
mentului de consum. „În ultimii ani, consumul de pește, 
în general, aproape că s-a dublat. Se estimează că peste 
câțiva ani am putea ajunge din nou la 9 kilograme pe 
cap de locuitor. La nivel global, valoarea acestei piețe se 
estimează a ajunge la 194 miliarde de dolari, de la 159,31 
miliarde cât valora la sfârșitul lui 2019”, spune Cristina 
Ghiurluc. Simona Giurgiu (Safeway International Impex) 
bazează creșterea categoriei pe seama faptului că, tot 
mai mult, „consumatorul se va orienta spre categoria de 
pește, considerând-o ca fiind o alternativă mai ușoară 
și mai sănătoasă față de celelalte produse din piață. 
Orientarea spre o dietă mai sănătoasă și mai nutritivă, 
alături de campaniile de comunicare TV care au crescut 
semnificativ, atât în cazul nostru, cât și al concurenței, 
au împins categoria în sus în ceea ce privește consumul. 
Clienții sunt în căutare de produse premium în această 
categorie și au înțeles că pot adapta produsele din peș-
te la o gamă variată de rețete și diete”, spune aceasta. 
În cazul produselor congelate, peștelui mai exact, 
consumul este încă la un nivel scăzut în România, spun 
reprezentanții Macromex, care nu văd creșteri specta-
culoase în perioada următoare, ci mai degrabă creșteri 
organice modeste de la an la an. „În România, consumul 
de pește este în general legat de evenimentele reli-
gioase – postul Paștelui, postul Sfintei Mării și postul 
Crăciunului”, spune Albert Davidoglu. „Creșterea valorii 
pieței va veni din produse cu valoare adăugată, cum ar fi 
fructele de mare sau produsele semipreparate din pește 
și fructe de mare: cod pane, creveți pane, fish fingers 
etc, produse dificil de făcut acasă), iar noi vom continua 
să inovăm cu noi sortimente în aceste categorii”, com-
pletează executivul.
„Piața va crește cu siguranță, dar este foarte greu de 
anticipat nivelul acestei creșteri în condițiile incerte cu 
privire la evoluția situației pandemice și a unor even-
tuale restricții”, spune Radu Șova (Frosta). Potrivit lui, 
creșterile viitoare vor veni, în primul rând, pe fondul 
creșterii afinității consumatorilor pentru pește și produ-
se din pește. „Diversificarea și extinderea sortimentului, 
promovarea categoriei vor fi esențiale pentru retailerii 
de proximitate”, concluzionează Radu Șova. ç
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Inovațiile și premiumizarea, pilonii de 
creștere ai pieței de accesorii pentru 
hrănirea bebelușilor

Pe o piață dependentă de evoluția natalității, furnizorii de accesorii pentru hrănirea 
bebelușilor sunt rezervați când vine vorba despre creșteri sănătoase în viitor. Cu 
toate acestea, ultimul an a venit cu rezultate pozitive în categorie, iar online-ul și 
pandemia au dat tonul unui nou comportament de cumpărare. Cum se traduce acest 
lucru? Producătorii mizează pe inovație și premiumizarea categoriei, în timp ce lupta 
pentru câștigarea cumpărătorului pare să fie tot mai intensă. De Alina Dragomir.

Accesoriile pentru hrănirea bebelușilor 
reprezintă o categorie care nu promite 
creșteri în următoarea perioadă, iar princi-
palul vinovat este natalitatea tot mai mică. 
De altfel, și dacă ne raportăm la evoluția 

categoriei în retail în ultimele 12 luni, situația nu este 
tocmai roz. Astfel, datele RetailZoom indică un declin 
de 3% în volum, în timp ce în termeni valorici, categoria 
a înregistrat un ușor avans, de 2,4%. Datele sunt confir-
mate și de evoluția principalilor jucători din categorie, 
existând o polarizare clară a rezultatelor raportate în 
funcție de portofoliul de produse. În linie cu evoluția 
pieței, Philips Avent a raportat pentru anul 2020 o scă-
dere de 2% a vânzărilor față de anul 2019. „Observăm în 
continuare o scădere comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut. Însă această scădere vine și din reducerea 
dimensiunii pieței – scăderea constantă a natalității în 
România”, punctează Ana-Maria Postolache, Marketing 
Specialist Mother & Child Care Philips România. 
La polul opus, Maresi Foodbroker, importatorul și distri-
buitorul produselor Nuk, a raportat pentru anul trecut un 
avans semnificativ, iar trendul se păstrează și în primul 
semestru al acestui an. „În ultimul an am înregistrat o 
creștere de peste 20%, evoluție care a venit să confirme 

eforturile din ultimii 4-5 ani pentru a extinde distribuția 
numerică a produselor Nuk, dar și pentru a crește recu-
noașterea Nuk ca un brand premium pe piața accesoriilor 
pentru bebeluși. Creșterea continuă și anul acesta și este 
în continuare de două cifre, dar nu credem că relaxarea 
restricțiilor este factorul care a influențat această crește-
re”, susține Liliana Bock, Marketing Manager al companiei. 
Și în cazul Chicco, produsele pentru copii au înregistrat 
fluctuații interesante anul trecut, iar aceste schimbări 
au la bază contextul pandemic. „Au crescut vânzările 
pentru produsele din categoria igienă personală/cură-
țenie cu aproximativ 35% și au scăzut vânzările pentru 
produsele outdoor cu aproximativ 15%”, precizează 
Cristina Mănescu, Marketing & Communication Specialist 
în cadrul Chicco, jucător care activează atât în categoria 
de accesorii pentru hrănirea bebelușilor, cât și în zona 
de produse pentru îngrijire, dar și articole pentru trans-
port. Astfel, cumva firesc, segmentele cele mai căutate 
rămân în continuare cosmeticele, detergenții, produsele 
igienizante. „Se observă o creștere și în rândul jucăriilor, 
în special cele pentru nou-născuți și copii foarte mici”, 
mai punctează reprezentanta Chicco.
Dacă ne referim strict la piața de produse pentru hrăni-
rea bebelușilor, datele RetailZoom indică și ele evoluții  
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interesante. Astfel, segmentul de biberoane, care 
generează mai mult de un sfert din vânzările categoriei, 
a raportat un declin de 0,4% în valoare pentru perioada 
iulie 2020 - iunie 2021 versus anul anterior, iar în volum, 
scăderea a fost mai accentuată (8,8%). Interesant este 
faptul că în acest segment cea mai mare creștere a fost 
raportată de pachetele cu patru biberoane, avansul 
fiind de 152%. Dacă vorbim de principalele segmente, cel 
mai mare declin a fost însă raportat de tacâmurile și ve-
sela de bebeluși, care au scăzut cu 16,4% în valoare. La 
polul opus, o creștere semnificativă a fost înregistrată 
de accesoriile de suzetă (+31%), recipientele pentru apă 
(+16%) și sterilizatoare/ încălzitoare (+15,1%). Cât despre 
suzete, al doilea cel mai important segment al pieței, 
atât la nivel valoric, cât și în volum, evoluțiile au fost 

ascendente, suzetele bifând un plus de 6,7% în valoare, 
respectiv 8% în volum. 
De altfel, și producătorii punctează faptul că atunci când 
vorbim despre evoluțiile la nivel de segmente, este im-
portant să avem în vedere particularitățile pieței. „Când 
pornesc în noua aventură alături de un bebeluș, părinții 
se asigură că au tot ceea ce ar putea avea nevoie – de la 
o pompă de sân și alte accesorii pentru alăptare, la bi-
beroane și tetine – pentru situația când bebelușul trebuie 
hrănit și mama nu poate să alăpteze, suzete pentru mo-
mentele când bebelușul are nevoie de ajutor pentru a se 
liniști, produse pentru igiena bebelușului, produse pentru 
spălarea și curățarea – inclusiv sterilizarea biberoanelor, 
tetinelor, cănilor sau suzetelor, produse electrocasnice 
pentru încălzirea laptelui sau a altor alimente, și lista 
poate să continue. Este o listă care conține produse pe 
care poate părinții le cumpără o singură dată înainte de 
primul bebeluș, cum este o pompă de sân, 1-2 biberoane 
sau sterilizator și încălzitor, dar și produse – așa numite 
consumabile, tetinele sau suzetele care se recomandă să 
fie schimbate la două luni, chiar dacă nu dau semne de 
deteriorare. Deci e greu de spus care produse au fost mai 
achiziționate. Aș spune că toate sunt achiziționate, dar 
fiecare cu dinamica sa”, explică Liliana Bock. 
Pentru Philips Avent, cele mai achiziționate produse 
sunt biberoanele și suzetele. „Iar principalele motive 
sunt rata mică de alăptare la sân în România, dacă ne 
referim la biberoane și o continuă căutare a părinților 
de metode de liniștire și calmare a bebelușului, unde 
suzeta rămâne cea mai la îndemână soluție”, adaugă 
reprezentanta Philips România. 

Cum a schimbat pandemia comportamentul  
de cumpărare

Dacă la nivelul altor categorii impactul pandemiei a fost 
vizibil 100% în comportamentul de cumpărare, nu același 
lucru îl putem spune și despre piața de produse pentru 
hrănirea bebelușilor și accesorii. „Nu știu în ce măsură 
pandemia a influențat piața produselor de tip accesorii 
pentru bebeluși sau mai bine spus nu cred că pandemia 
este cea care a schimbat major comportamente. Poate 
doar în ceea ce privește alăptarea, procentul mamelor 
care alăptează exclusiv fiind în creștere. Este vorba 
despre mame care, pe fondul campaniilor pro alăptare, 
au conștientizat importanța acestui proces și care, în 
condițiile restricțiilor de circulație au putut să ofere, mai 
mult decât altădată, acest start, atât de benefic și sănă-
tos bebelușilor lor”, subliniază Liliana Bock. 
Dincolo de acest aspect, părinții de bebeluși sunt o 
categorie aparte de cumpărători, deoarece caută în 
magazine cele mai bune produse pentru copiii lor, 
dovadă și ponderea mică pe care o au produsele marcă 
privată în total categorie (9,2%). Mai mult decât atât 
însă, în ultimul an prețul a devenit tot mai important în 
ecuația de cumpărare. „Consumatorul a devenit precaut 
și imprevizibil în același timp. Își gestionează bugetul cu 

MAT = Iul. 2020 - Iun. 2021; MAT-1 = Iul. 2019 - Iun. 2020
Retaileri monitorizați: Carrefour hyper, Carrefour Market, Cora, DM, 
Inmedio, Metro, Mega Image, Shop&Go, Penny, Profi
*Companiile sunt listate în ordine alfabetică.

Sursa:

Evoluția pieței de produse pentru hrănire bebeluși
Valoare (RON) Volum (Kg)
2,4% -3,0%

Segmentare în funcție de tipul produsului
Cota de piață în 
valoare MAT

Dinamică MAT  
vs. MAT-1

Biberon 25,6% -0,4%
Suzetă 20,3% 6,7%
Recipient apă 15,5% 16,0%
Tetină 8,5% -4,4%
Apă dezinfectantă 6,5% -11,1%
Veselă/tacâm bebe 5,0% -16,4%
Bavetă 3,0% 6,7%
Pompă sân 2,3% 1,7%
Accesorii suzetă 2,3% 31,9%
Sterilizator/încălzitor 2,1% 15,1%
Alte accesorii 8,9%
Segmentare în funcție de tipul produsului

Cotă de piață în 
volum MAT

Dinamică MAT  
vs. MAT-1

Biberon 23,0% -8,8%
Suzetă 21,5% 8,0%
Recipient apă 14,3% 9,7%
Tetină 11,1% -2,3%
Apă dezinfectantă 7,2% -5,0%
Veselă/tacâm bebe 6,7% -17,0%
Bavetă 3,1% -7,6%
Pompă sân 0,3% 11,4%
Accesorii suzetă 2,8% 11,7%
Sterilizator/încălzitor 0,3% 25,9%
Alte accesorii 9,8%

Top 5 companii
Cotă de piață MAT
Valoare Volum

Private labels 9,2% 14,5%
Far East Trading

59,5% 55,4%
Jackel International
Lorelli
Nuk
Philips
Total 68,6% 69,9%
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Accesorii pentru bebeluși

foarte mare atenție, campaniile tip discount fiind cele 
mai căutate. Practic, producătorul, importatorul, distri-
buitorul nu mai pot face o previzionare clară a evoluției 
vânzărilor”, spune Cristina Mănescu (Chicco). 
Cumva în contradicție cu atenția tot mai mare acorda-
tă prețului și prudenței în cumpărare vine tendința de 
premiumizare, pe care reprezentanta Nuk o simte tot 
mai vizibilă. „Categoric se vede un trend de premiu-
mizare. Părinții se informează tot mai mult în legătură 
cu ce produse sunt potrivite pentru copiii lor, întreabă 
specialiștii despre produse. Și ceea ce este interesant, 
când discutăm direct cu viitorii părinți, atunci când 
aceștia află despre beneficiile unei anumite pompe de 
sân, a unei game de biberoane sau a unei game de su-
zete, întotdeauna achiziționează produsele din categoria 
premium sau super premium. Iar acest comportament 
apare pentru că vor tot ce este mai bun pentru copilul 
lor”, punctează reprezentanta Maresi.
Și reprezentanta Philips Avent vorbește despre tendința 
de premiumizare. „Observăm o preocupare constantă a 
părinților de a oferi produse de calitate copiilor și atunci 
se îndreaptă către produse premium. Philips Avent este 
un brand cu produse premium pentru bebeluși. Inovăm 
constant pentru a satisface cât mai bine nevoile consu-
matorilor noștri”, spune Ana-Maria Postolache. 
Fenomenul este remarcat și de reprezentanții 
Babyneeds, platformă de comerț online dedicată pro-
duselor pentru copii prezentă pe piață de 7 ani, care 
punctează faptul că pandemia nu a schimbat semnifica-
tiv comportamentul cumpărătorilor în această categorie. 
„Am observat totuși o selecție mai atentă a produse-
lor comandate, în sensul că e o ușoară tendință spre 
calitate. Oamenii par a fi mai focusați pe achiziționarea 
de produse calitative, astfel că trendul este de premiu-
mizare. Observăm acest aspect și în topul produselor 
preferate de clienții noștri. Un astfel de brand este 
Qmini, un brand cu produse de calitate, însă la prețuri 
accesibile pentru o mare parte dintre clienții noștri”, 
spune Diana Rădulescu, PR Specialist, Babyneeds. 

Online-ul câștigă tot mai mult teren

Sunt deja câțiva ani de când încet, dar sigur, cumpărătorii 
de accesorii pentru hrănirea bebelușilor, și nu numai, s-au 
orientat către online, iar pandemia a accentuat semnifi-
cativ acest comportament. „În ultimii ani, comerțul online 
a crescut în România, prin urmare și produsele pentru 
îngrijirea mamei și a copilului au crescut în acest canal. 
Observăm o ușoară scădere în canalele offline, cauzată în 
mare măsură anul trecut de pandemie”, spune Ana-Maria 
Postolache. Și reprezentanta Chicco vorbește despre im-
portanța canalului online, punctând faptul că se preferă 
în continuare cumpărăturile făcute în mediul online, con-
siderat mai sigur, mai simplu și mult mai la îndemână. 
În acest context, evoluția raportată de magazinul 
online Babyneeds este perfect explicabilă. „Pentru noi 
anul 2020 a fost de bun augur, în ciuda pandemiei și a 

problemelor pe care le-a cauzat. A fost anul cu cea mai 
mare creștere a vânzărilor de până acum, reușind să 
ajungem la o cifră de afaceri de aproximativ 4 milioane 
de euro. Și prima jumătate a acestui an a început pro-
mițător și ne așteptăm la o creștere a vânzărilor și mai 
mare, mai ales în a doua parte a anului. Dar dacă o com-
parăm cu anul trecut, an atipic aș zice, rezultatele nu au 
cum să fie spectaculoase”, susține Diana Rădulescu.
Cât despre retail, achiziția se face din hypermarketuri 
și mai puțin din supermarketuri pentru că varietatea 
ofertei este un criteriu foarte important. „Dacă vorbim 
de traditional trade, vorbim de magazine specializate 
în produse pentru bebeluși, care sunt un canal foarte 
important”, spune Liliana Bock. Desigur, acestora li se 
adaugă și pharma, care pentru Philips Avent, de exem-
plu, reprezintă cel mai important canal de vânzare.

Ce poate genera creștere în viitor?

În contextul în care vorbim despre o piață în care nu-
mărul de consumatori scade de la un an la altul, nu e 
deloc surprinzător faptul că estimările de creștere sunt 
rezervate. „În România se nasc în fiecare an aproximativ 
180.000 de bebeluși și, din păcate, numărul acesta este 
în scădere. Apoi, dacă vorbim despre produsele pentru 
hrănire – biberoane și tetine –, acestea sunt recomandate 
bebelușilor până la 18 luni, iar suzetele până la 3 ani, deci 
este clar că vorbim de piețe foarte mici. Mai mult, dacă 
vorbim de produse precum pompele de sân sau produse-
le de îngrijire – unghiere, forfecuțe, termometre –, ele pot 
fi de «folosință îndelungată» și prin urmare folosite la 
mai mulți copii, mai ales, dacă diferența de vârstă dintre 
ei este mică”, punctează Liliana Bock. Cu toate acestea, 
reprezentanta Nuk este încrezătoare în evoluția categori-
ei. „Piața va crește cu siguranță, iar creșterea va veni din 
premiumizare. Dacă ne gândim că un bebeluș are nevoie 
poate de 3-4 biberoane în cele 18 luni cât este recoman-
dat să fie hrănit cu biberonul, nu putem vorbi de o mare 
diferență de costuri dacă părinții aleg un brand premium 
față de unul low. Iar alegerea o vor face pentru beneficiile 
pe care le aduce un brand premium”, susține Liliana Bock.
Ana-Maria Postolache estimează că și în următorii ani 
natalitatea va scădea în același ritm, aproximativ 10%. „În 
acest sens, ne-ar ajuta mai mult sprijin din partea autori-
tăților. Creșterile pentru Philips Avent pot veni din produ-
se inovative care vor ține pasul cu dezvoltarea tehnologi-
că și digitală din ultimul timp. Părinții vor să fie la curent 
cu ultimele noutăți, astfel încât și produsele de îngrijire 
pentru mamă și copil se vor adapta”, spune aceasta. 
De cealaltă parte, Babyneeds are în mânecă un as extrem 
de important. „Ceea ce ne menține însă direcția optimistă 
de creștere a vânzărilor este faptul că activăm pe piața 
online și că momentan România este la un nivel scăzut 
față de piețele occidentale. Așadar, vorbim despre o piață 
cu potențial și posibilități reale de a găsi noi modalități 
de explorare și creștere a vânzărilor”, concluzionează 
Diana Rădulescu. ç
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10 tendințe care vor transforma 
comerțul alimentar până în 2025

2021 este un an caracterizat de o incertitudine destul de mare pentru industria 
alimentară, iar contextul pandemic este crucial pentru traiectoria industriei, alături 
de modul în care consumatorii vor răspunde la toate aceste schimbări și trenduri 
ce apar. În studiul „Disruption and Uncertainty – The State of Grocery Retail 2021: 
Europe”, analiștii McKinsey & Company identifică zece mari tendințe care vor 
transforma comerțul alimentar în următorii cinci ani, printre cele mai pronunțate 
fiind faptul că online-ul devine esențial pentru jucătorii alimentari, valoarea 
rămâne cel mai important criteriu de achiziție, iar cererea pieței este determinată 
de schimbările din agenda consumatorilor. De Andra Imbrea.

În contextul pandemiei, vânzările cu amănuntul de 
produse alimentare din Europa au crescut cu peste 10%. 
Majoritatea factorilor ce au dus la această creștere au 
început deja să se diminueze sau să nu mai fie relevanți, 
pe măsură ce vaccinarea capătă amploare. Acest aspect 
determină însă specialiștii să prognozeze o revenire a 
pieței la valoarea anterioară pandemiei, cu marje de 
creștere anuale regulate. Totuși, această tendință poate 
fi mai lentă decât se anticipează deoarece studiile arată 
că anumite schimbări în comportamentul consuma-
torului ar putea rezista mai mult, chiar și în perioada 
post-pandemie. Între 7% și 10% dintre consumatori 
estimează că vor cheltui mai mult pentru alimente și 
mai puțin pentru a mânca în oraș post-pandemie decât 
înainte de COVID-19, în timp ce mai mult de jumătate 

dintre consumatorii din Franța, Germania, Italia, Spania 
și Marea Britanie intenționează să cumpere online o 
parte din produsele alimentare necesare. 

Trecerea la online va avea probabil unele dintre cele mai 
pronunțate implicații în următorii ani. Chiar dacă cota de 
piață a cumpărăturilor online la nivelul Europei rămâne 
mică (5,6% în 2020), aceasta a ajuns la procente mult 
mai ridicate în piețe precum Marea Britanie (11,2%) sau 
Franța (8,3%). Comerțul online a reprezentat aproape 
20% din creșterea pieței de retail în 2020 (40% în cazul 
Marii Britanii) și își va adjudeca o pondere tot mai mare 
pe măsură ce canalul continuă să crească. Drept urmare, 
nu este deloc surprinzător faptul că pentru retaileri 
va deveni foarte dificil să câștige cotă de piață fără să 
investească și să se dezvolte în online.

Înainte de criza pandemică, o mare parte a supermarketu-
rilor din Europa fie pierduseră cotă de piață, fie crescuseră 
în ritmul pieței. Formate ce vin cu oferte distincte pentru 
mai multe categorii de consumatori, precum discounterii, 
operatorii de food-delivery, magazinele de conveniență sau 
cele online, cresc tot mai mult și „fură” din felia magazine-
lor tradiționale. Pentru a rămâne performanți într-un peisaj 
tot mai competitiv, retailerii au nevoie să se diferențieze și 
să propună consumatorilor un format cât mai atrăgător. 

Principala îngrijorare a retailerilor alimentari din Europa 
este determinată de consumatorii care se îndreaptă tot 
mai mult spre produse mai ieftine: 56% dintre ei pun 

Tendințe

Revenirea restaurantelor

Online-ul devine esențial

Magazinele fizice pierd teren

„Valoarea” revine la putere
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va fi unul dintre cele mai importante șapte trenduri 
care vor influența industria de retail în viitor. Oricare ar 
fi procentele sau orizontul de timp, retailerii vor trebui 
să se conformeze acestei realități și să ofere produse și 
operațiuni cât mai sustenabile. 

Consumatorii devin tot mai interesați de conveniență, de 
servicii precum food-delivery sau produse ready-to-co-
ok. Această modificare în comportamentul de consum 
s-a intensificat în ultimul an și se estimează că tot 
mai mulți factori vor determina o accelerare a acestei 
dinamici, precum numărul tot mai mare de gospodării 
administrate de consumatori din categoria Millennials 
care preferă să comande mâncare în loc să gătească. 
COVID-19 a avut efecte mixte asupra zonei de conveni-
ență: a dus la o creștere a serviciilor de food delivery 
și a alimentelor semipreparate, însă interesant este că 
alimentele ready-to-eat se află în scădere din acest 
punct de vedere.

De-a lungul timpului, tehnologia și inovațiile IT nu au 
beneficiat de aceeași importanță precum funcțiile de 
managementul categoriei sau supply chain în industria 
alimentară. Acest aspect a început să se schimbe și de-
vine chiar unul dintre cei mai importanți diferențiatori în 
piață, impulsionat nu doar de rolul critic al canalelor de 
vânzare online sau de noile tehnologii pentru magazine, 
precum sistemele check-out, dar și de promisiunea unei 
automatizări pentru lanțul de aprovizionare sau de au-
tomatizarea unor procese comerciale. Totuși, doar 20% 
dintre retaileri consideră IT-ul și inovațiile tehnologice 
una dintre cele șapte priorități de business în retail. 

Primul val de aplicații analitice a ajuns deja la maturita-
te, iar retailerii alimentari au trecut de la a experimenta 
cu date la a adopta noi standarde în ceea ce privește 
colectarea și utilizarea acestora. Mulți jucători aleg să 
investească masiv în tool-uri și instrumente de analytics 
pentru a cuantifica, măsura și pentru a-și înțelege cât 
mai bine consumatorul, însă asemenea inovații ajută și 
pentru stabilirea strategiei de preț, abordarea promo-
țiilor sau chiar optimizarea sortimentului. Discuțiile 
și studiile pe acest subiect arată că acest trend este 
abia la început. De exemplu, în viitor datele vor permi-
te retailerilor să treacă de la promoții în masă la cele 
personalizate, precum și game și sortimente specifice 
fiecărei locații. Pentru a miza pe acest aspect, retailerii 
trebuie să investească nu doar în soluții tehnice, ci și în 
capabilități organizatorice pentru a încorpora colecta-
rea de date în procesele lor operaționale și în strategiile 
de business. ç

acest comportament de consum în top trei priorități 
în următorii trei ani. 17% dintre consumatori spun că 
intenționează să cumpere produse mai ieftine în acest 
an și chiar mai mulți caută alte metode de a economisi. 
Chiar dacă imaginea de ansamblu este una mixtă, cu țări 
precum Germania, Olanda și Italia care au mizat pe pro-
duse cu caracteristici și o calitate mai bună, dar prețuri 
mai mari, în timp ce în Spania, Franța și Suedia trendul a 
fost invers, de a miza pe produse pe un segment de preț 
și calitate inferioare, atitudinea consumatorilor este 
consecventă în majoritatea țărilor.  

Entry-level-ul devine un segment de preț din ce în ce 
mai dinamic datorită îmbunătățirilor calitative aduse de 
discounteri, precum și de cererea tot mai mare din par-
tea consumatorilor care își doresc produse de o calitate 
bună la prețuri cât mai mici. Mulți retaileri au reacțio-
nat la această cerere a pieței prin relansări de mărci și 
produse entry-level, oferind o gamă tot mai bună și cu 
packaging tot mai atractiv. În multe categorii, entry-level 
a devenit din ce în ce mai greu de distins față de nivelul 
mediu de preț. Acest trend este estimat să continue, 
ceea ce va duce la o reechilibrare semnificativă a sorti-
mentului - un entry-level puternic, mai puține produse 
în nivelul de preț mediu și o creștere suplimentară a 
produselor cu valoare adăugată și premium. 

Cererea pentru produse organice certificate și, în mod 
special, alimente mai sănătoase, precum produsele 
plant-based, naturale, cu un conținut ridicat de proteine 
și fără OMG-uri, continuă să crească. Uniunea Europeană 
este a doua cea mai mare piață mondială pentru produ-
sele organice, după Statele Unite ale Americii, cu o piață 
care a ajuns la 45 miliarde euro în 2019, în creștere cu 
8% față de 2018. Consumatorii din toate categoriile de 
vârstă, de la Millennials și până la Baby Boomers, inten-
ționează să adopte diete mai sănătoase și chiar să aloce 
bugete mai mari pentru achiziția unor astfel de produse. 

Sustenabilitatea se află pe agenda retailerilor încă 
dinainte de pandemie, însă COVID-19 a accelerat acest 
trend. Ponderea consumatorilor ecologici, constienți de 
schimbările climatice, a crescut semnificativ în 2020, un 
bun exemplu fiind Germania, care a bifat o creștere de 
27% în 2020. Consumatorii încep să-și schimbe compor-
tamentul de cumpărare, chiar dacă există o disparitate 
continuă între intențiile declarate și disponibilitatea 
reală de a plăti (mai mult) pentru produse și mărci 
sustenabile. În mod surprinzător, 20% dintre retaileri 
estimează că sustenabilitatea va fi una dintre cele trei 
top tendințe din următorii ani, iar 50% prognozează că 

Conveniența

Așteptări mai ridicate pentru produse entry-level

Diferențiere prin tehnologie

Sănătos și organic

Date analitice și personalizare

Sustenabilitate

Tendințe
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Philip Morris International preia Fertin 
Pharma

Philip Morris International (PMI) a 
încheiat un acord de achiziționare a 
Fertin Pharma, la o valoare a com-
paniei de 820 milioane dolari. Fertin 
Pharma este lider în dezvoltarea și 
fabricarea de produse farmaceutice 
și de well-being inovatoare bazate 
pe sisteme de administrare orală și 
intra-orală. Prin această achiziție, 
PMI speră că va genera viteza și 
amploarea necesare segmentului 
de produse cu administrare orală 
pentru a veni în sprijinul obiecti-
velor stabilite pentru anul 2025, ca 
peste 50% din veniturile nete să 
fie generate din produse fără fum 
și cel puțin 1 miliard de dolari din 

produse „dincolo de nicotină”.
Fertin Pharma este o companie 
cu capital privat cu peste 850 de 
angajați și operațiuni în Danemarca, 
Canada și India. În 2020, Fertin 
Pharma a generat venituri nete de 
160 milioane dolari. Valoarea tran-
zacției reprezintă de aproximativ 15 
ori valoarea EBITDA înregistrată de 
Fertin Pharma în 2020.

Știri externe

Rewe testează 
shopul mobil

Grupul german Rewe, prezent și pe 
plan local prin retailerul Penny, a 
început testarea shopului mobil în 
Cologne, Germania, care se oprește 
atunci când un client îi face semn 
cu mâna. Shopul mobil este o 
premieră în Europa, iar proiectul 
este desfasurat în parteneriat cu 
Vodafone, scrie Retail Detail.
Magazinul mobil, care a primit 
numele de „Snack Mobil”, va oferi 
celor care trec și celor care lucrează 
la birouri snacksuri, dulciuri și 
băuturi la cerere în campusul 
comercial Carlswerk din Cologne. 
Cumpărăturile vor putea fi plătite 
contactless, cu cardul bancar. După 
faza de început, vehiculul va merge 
într-o buclă în jurul campusului în 
fiecare zi începând cu ora 10 până 
la 16. În plus, shopul mobil se va 
opri în câteva puncte fixe deja 
stabilite. Testarea acestui shop mo-
bil va dura cel puțin până în luna 
septembrie a acestui an.

2020, un an bun pentru vânzările 
grupului Schwarz

Conducerea Ipsos, 
schimbare după 46 
de aniSchwarz Group, proprietarul retai-

lerilor Kaufland și Lidl, a încheiat 
anul 2020 cu o cifră de afaceri de 
125,3 miliarde de euro, în creștere 
cu 10% față de anul precedent când 
rezultatul raportat a fost de 114,3 
miliarde de euro. 2020 a fost un an pe 
plus pentru ambele rețele deținute 
de compania germană. Astfel, Kaufland a înregistrat un avans de 
7,5% al cifrei de afaceri, până la 25,5 miliarde euro, iar pentru Lidl 
rezultatele au fost chiar mai bune. Discounterul a încheiat anul 
2020 cu o creștere de 9,9%, ajungând la pragul de 96,3 miliarde de 
euro. Pentru anul viitor este mai mult decât posibil ca retailerul să 
depășească 100 de miliarde de euro, fiind primul retailer euro-
pean care atinge acest prag. Anul trecut, Lidl a reușit să-și întă-
rească poziția la nivel european, având un ritm de creștere peste 
cel raportat de competitorii săi, Tesco (+7,1%) și Carrefour (+7,8%). 

Ipsos, unul dintre cei mai im-
portanți jucători din segmentul 
de cercetare de piață, a numit-o 
pe Nathalie Roos în funcția de 
Director General al grupului. 
Roos ar urma să preia poziția 
de Director General începând cu 
luna septembrie, iar numirea sa 
vine într-un context extrem de 
favorabil pentru Ipsos, compania 
raportând cele mai bune rezul-
tate semestriale din ultimii 21 de 
ani. Înainte de a prelua condu-
cerea Ipsos, Nathalie Roos a fost 
Director General al diviziei de pro-
duse profesionale L'Oréal  Group. 

Tetra Pak și Stora Enso investesc 29 de 
milioane de euro în reciclare
Tetra Pak și Stora Enso își unesc forțele pentru a tripla capacitatea de 
reciclare a ambalajelor din carton pentru băuturi în Polonia. Parteneriatul 
vizează introducerea unei linii de reciclare pe scară largă a ambalajelor din 
carton pentru băuturi la fabrica Stora Enso din Ostrołęka, Polonia.
Linia va tripla capacitatea anuală de reciclare a deșeurilor de ambalaje din 
carton pentru băuturi din Polonia de la 25.000 de tone la 75.000 de tone. 
Investiția totală se ridică la 29,1 milioane euro. Stora Enso va investi 17 mi-
lioane de euro într-o nouă linie de reciclare ce va extrage fibrele de carton, 
în timp ce Tetra Pak, împreună cu Plastigram, va investi în total 12,1 milioane 
euro pentru a construi o linie suplimentară. 
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Businessul Oetker, într-un 
nou moment T-zero 
După o perioadă de speculații, disensiune internă și 
discuții familiale, grupul german Oetker anunță ofi-
cial împărțirea businessului în două divizii separate.
Grupul german, care cuprinde peste 400 de compa-
nii, este deținut în prezent de cei opt moștenitori ai 
lui Rudolf August Oetker, care a reconstruit compa-
nia după cel de-al doilea Război Mondial și care a 
murit în 2007. Fiecare dintre cei opt copii deține o 
cotă de 12,5% din business, iar împărțirea se va face 
în funcție de liniile familiale. Astfel, o parte dintre 
moștenitori, inclusiv Richard Oetker, vor prelua și 
vor fi responsabili pentru divizia de alimente care 
include pizza congelată, ingrediente și aditivi pentru 
patiserie. În plus, pe lângă divizia de food, ei vor 
prelua și controlul fabricii de bere Radeberger, dar 
și câteva alte companii mai mici.
Celălalt grup de acționari, din care fac parte Alfred 
Oetker și Carl Ferdinand Oetker, va deține produ-
cătorul de vin spumant Henkell, afacerea online cu 
vin Belvini, unele companii din sectorul hotelier, 
compania Budenheim KG și colecția de artă Rudolf 
August Oetker GmbH, printre altele. Tranzacția nu va 
avea consecințe pentru angajații grupului și ar urma 
să fie finalizată la sfârșitul acestui an.

Știri externe

PepsiCo, creștere solidă  
a vânzărilor în T2
PepsiCo a raportat un avans de 20,5% al vânzărilor 
nete în al doilea trimestru al anului și și-a majorat 
estimările în ceea ce privește creșterea organică pen-
tru acest an. Astfel, producătorul Pepsi a înregistrat 
pentru trimestrul care s-a încheiat la 12 iunie o cifră 
de afaceri netă de 18,22 miliarde de dolari, față de 
15,95 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului 
precedent. În ceea ce privește profitul operațional, 
compania a raportat pentru T2 un rezultat de 3,13 mi-
liarde de dolari. Cât despre evoluția organică, PepsiCo 
a raportat o creștere like-for-like de 12,8% pentru T2, 
asta în condițiile în care în primul trimestru producă-
torul înregistrase un avans al vânzărilor organice de 
2,4%. „Acum așteptăm pentru 2021 un avans de 6% al 
vânzărilor like-for-like. Rezultatele raportate ne dau 
încredere că investițiile din spatele strategiei «Mai 
Rapid, mai puternic și Mai bine» funcționează”, spune 
Ramon Laguarta, Președinte și CEO PepsiCo.
În ceea ce privește segmentarea pe regiuni, în 
dreptul Europei este precizat un avans al vânzărilor 
nete de 21%, în timp ce în America Latină creșterea a 
fost de 26%, iar în regiunea Africa, Orientul Mijlociu 
și Asia de Sud, producătorul a raportat un plus al 
vânzărilor de 63%.
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Vânzătorul de soluții
După mai bine de două decenii de experiență în industria de retail, 
dintre care aproape 13 petrecuți în cadrul Lidl, André Rossmann a 
preluat în 2019 funcția de Commercial Director al HL Display, unul 
dintre furnizorii importanți de soluții inovatoare la raft gândite 
pentru creșterea vizibilității și a vânzărilor. Despre cum perseverezi 
într-o industrie în permanentă schimbare și cât de important este 
factorul uman aflați din materialul de mai jos. De Bogdan Angheluță.

Profil de manager

Echipele stabile, cheia succesului

Strategia sa a fost întotdeauna de a asigura stabilitate 
în echipe, în zona de leadership, astfel încât să poată 
construi în jurul unor oameni-cheie, iar noii angajați să 
poată învăța de la cei cu experiență. Referindu-se la peri-
oada petrecută la Lidl, spune că în cazul unei companii 
cu o creștere rapidă, așa cum e discounterul de origine 
germană, cea mai mare provocare este să creezi echipe 
stabile și să ții cât mai jos fluctuația de personal. „În re-
tail, oamenii schimbă destul de des joburile, unii lucrează 
doar part time, unii o fac doar în timpul studenției, prin 
urmare trebuie să găsești persoane care chiar își doresc 
să lucreze în această industrie și care îi pot influența pe 
alții în mod pozitiv. A fost o provocare importantă și am 
gestionat-o cu succes, reducând rotația de personal încă 
din primul an.” Pentru a fi motivat într-o astfel de poziție, 
Rossmannn crede că este extrem de important să înțe-
legi deciziile luate de management. În cazul său, cheia 
succesului a fost să traducă astfel de decizii pe înțelesul 
angajaților și să le ofere un motiv pentru care se făceau 
anumite lucruri, anumite schimbări sau de ce se deschi-
deau noi magazine în același cartier. Din punctul său de 
vedere, micromanagementul este ceva ce îl epuizează pe 
cel aflat la conducere. „Este de obicei un semn al lipsei 
de încredere, așa că sunt cu totul împotriva unui astfel 
de stil. Acesta este și motivul pentru care cred în impor-
tanța unui grup stabil, când poți avea încredere că cei 
care coordonează își pot conduce cu succes echipele.”
Trecerea la HL Display, într-o altă zonă a industriei de 
retail, nu a fost atât de complicată pe cât și-a închipuit. 
„Pentru mine a fost decizia corectă la momentul potrivit 
și mi-a arătat că pot folosi cunoștințele pe care le-am 
acumulat de-a lungul carierei pentru a ajuta alți consu-
matori care veneau cu alte provocări în businessurile lor. 
Așa cum îmi place să spun, «nu vând plastic, vând soluții». 
E o afacere interesantă într-un mediu internațional.” În 
prezent, André Rossmann e responsabil de businessul HL 
din Austria, România, Ungaria și zona Adriatică. La nivel 
global, compania activează în peste 50 de țări.

Primul său contact cu industria de retail a 
avut loc însă mult mai devreme, în timpul fa-
cultății. Joburile din acea perioadă au fost tot 
în retail, managerul lucrând într-un magazin 
de pantofi, aceea fiind chiar prima sa slujbă, 

în orașul natal, în sudul Austriei. Care au fost primele 
lecții pe care le-a învățat? „Primul lucru învățat a fost să 
mă pun în pantofii altcuiva, adică faptul că nu trebuie 
să judeci atunci când încerci să vinzi ceva”, spune André 
Rossmann. „Trebuie să încerci să înțelegi nevoia de bază 
din spatele comportamentului de achiziție; dacă cineva 
nu e suficient de înalt, atunci probabil că are nevoie de 
pantofi mai înalți, sau dacă merge mult de-a lungul zilei, 
atunci are nevoie de pantofi confortabili - în ambele 
cazuri e vorba de utilitate, nu de perechea de pantofi 
care arată cel mai bine. În toate joburile pe care le-am 
avut am încercat să simplific procesul consumatorului, 
pentru că am înțeles nevoile lui. Asta e ceea ce fac acum 
și la HL, încerc să aflu nevoile clientului înainte de a-i 
prezenta produse sau de a-i face oferte.”
Între 2003 și 2006, Rossmann a lucrat pentru discoun-
terul Norma, la acea vreme o afacere de familie, care 
în prezent deține aproximativ 2.000 de magazine în 
Germania, Franța, Republica Cehă și Austria, țară în care 
chiar el a deschis primele unități. „L-am cunoscut pe fon-
datorul și proprietarul companiei, alături de soția sa, dar 
nu într-un mediu formal, pur și simplu au venit la inau-
gurarea primului magazin de pe acea piață. Nu au apărut 
în vreo limuzină elegantă, ci într-o mașină normală, folo-
sită, fiind îmbrăcați ca niște oameni normali. Erau inte-
resați ce branduri de bere caută consumatorii austrieci, 
ce diferențe există între piețe și chiar i-au ajutat pe 
unii clienți să-și aleagă produsele potrivite. Chiar dacă 
dețineau o companie de milioane de euro, se interesau 
de clienți, se comportau ca niște oameni de rând, erau 
extrem de modești. Pentru mine au fost un exemplu, o 
lecție că în această industrie trebuie să rămâi normal, să 
nu gândești prea mult dincolo de nivelul consumatorului 
tău sau să uiți care sunt principiile de bază pe care se 
clădește succesul”, își amintește managerul.
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„În retail, oamenii schimbă destul 
de des joburile, unii lucrează 
doar part time, unii o fac doar în 
timpul studenției, prin urmare 
trebuie să găsești persoane care 
chiar își doresc să lucreze în 
această industrie și care îi pot 
influența pe alții în mod pozitiv.”

„Principalii noștri clienți din retail au reușit să își crească 
încasările în timpul pandemiei, doar că au fost nevoiți să 
vândă într-un mod diferit”, explică Rossmannn. „Scăderea 
frecvenței vizitelor în magazine și creșterea coșului au 
generat un stres suplimentar asupra angajaților, costuri 
suplimentare de transport și de management al rafturilor. 
Prin urmare, sarcina noastră a fost să rezolvăm o altă pro-
vocare. A trebuit să ne adaptăm oferta, să aflăm ce putem 
schimba - un exemplu în acest sens a fost ESD (electronic 
shelf display), eliminând astfel o sarcină a angajaților și 
economisind timp.” Retailerii au răspuns pozitiv la aceste 
inovații, continuă el, în condițiile în care lipsurile erau re-
simțite la nivel de oameni și nu de încasări. „Dacă veneai 
cu soluțiile corecte, acestea erau ușor de vândut.”

Un manager al oamenilor

„Dacă eu am grijă de angajați, fie că vorbim de trainin-
guri, dezvoltare sau motivare, ei vor avea grijă de clienții 
noștri. Iar jobul meu principal este să transmit mai departe 
informația corectă oamenilor care trebuie să o primească și 
să asigur transferul de cunoștințe între diverse piețe. Dacă 
într-o anumită țară există o soluție bună, de ce să nu fie 
aceasta implementată pe o altă piață? Acestea sunt res-
ponsabilitățile mele și acesta e și motivul pentru care sunt 
aici (la București - n.red.) și nu la un birou în Viena”, adaugă 

el râzând. Cele mai mari realizări ale carierei sale sunt 
legate între ele. Nu are regrete, dar își amintește de mo-
mente în care a fost prea lent în luarea anumitor decizii, 
momente în care asumarea unui risc ar fi fost mai utilă.

Retailul, mereu în schimbare

În prezent, există încă diferențe între România și celelal-
te state din portofoliul său, existând un mix complicat de 
abordări ale pieței. „Alături de echipa mea, încerc să gă-
sesc combinația potrivită între activitățile de marketing 
și produse pentru fiecare zonă în parte. Pe de altă parte, 
această situație în care prețul materiei prime continuă 
să crească, costul transportului la fel, ne ține de ase-
menea ocupați.” Pandemia a avut un impact foarte mare 
la început, pentru că nimeni nu știa cum să gestioneze 
situația. În prezent, odată cu evoluția campaniei de vac-
cinare și cu măsurile de siguranță aplicate în multe zone 
am reușit să învățăm cum să trăim cu această situație. 
Nu cred că va continua să fie o problemă relevantă în 
ceea ce privește businessul, acum trebuie să ne uităm la 
dezvoltarea piețelor și la bătăliile date de retaileri - spre 
exemplu, creșterea frecvenței vizitelor în magazine, tre-
cerea de la cumpărăturile săptămânale la cele mai dese, 
precum și competiția cu canalele online, ceva cu care 
oamenii s-au obișnuit în ultima perioadă. Cum creezi o 
experiență de shopping mai interesantă, pentru a-l adu-
ce înapoi în magazin? Toate acestea necesită abordări 
diferite față de cele de dinaintea pandemiei, pentru că 
nu cred că oamenii se vor întoarce la comportamentele 
de cumpărare de acum doi ani”, încheie Rossmannn.
Industria de retail se schimbă mereu, nu există două zile 
la fel, prin urmare e o provocare să te adaptezi mereu la 
noile situații, crede Rossmannn. Poate fi vorba de ceva 
major, așa cum a fost pandemia de COVID-19, sau ceva 
legat de nevoile consumatorilor, de obiceiurile lor. Din 
punctul său de vedere, este o industrie în care trebuie să 
fii tot timpul activ și pregătit din punct de vedere mental.
„Cele mai mari oportunități în industria de retail vor veni 
în zona de fresh, pentru că mulți retaileri mută acest 
sector în partea din față a magazinului crescând astfel 
traficul, explică Rossmann. „Aici HL Display poate dezvol-
ta concepte cu un puternic impact vizual, intensificând 
experiența de cumpărare.” ç

Profil



72  |  August 2021

Produse noi

Noutăți de la Rio Mare
Rio Mare își completează portofoliul de produ-
se pe bază de ton din gama Flavoured cu două 
sortimente: ton în ulei de măsline cu lămâie 
și piper, 3 x 80g, și ton în ulei de măsline extra 
virgin, 3 x 80g. „Obiectivele lansării vizează 
dezvoltarea categoriei de ton prin atragerea 
unor consumatori noi, adresându-se în special 
persoanelor cu venituri medii și ridicate, care 
sunt într-o permanentă căutare de produse 

inovatoare și cărora le place să experimenteze în bucătărie preparate cu ton 
de calitate superioară”, precizează reprezentanții Orbico, distribuitorul Rio 
Mare pe plan local. Gama Flavoured beneficiază în acest an de campanie inte-
grată de comunicare: TV, Digital, Social Media, In-store.
Distribuitor: SC Orbico SRL;
Adresă: Șos. Viilor, nr. 14, Corp Clădire C2, București, sector 5;
Tel.: +40 31 425 99 31.

Produs nou 100% Arabica în portofoliul Doncafé
Strauss România a lansat Doncafé Selected 100% Arabica, 
un espresso autentic, cu o textură fină, obținut din soiuri 
de cafea atent selecționate din America Centrală și America 
de Sud. Profilul aromatic oferă un gust de ciocolată neagră, 
zahăr brun caramelizat și migdale prăjite. Prăjirea lentă «me-
dium-dark roast» (medie-intensă), tipică pentru espresso, 
conferă uniformitate în prăjirea boabelor și o aroma intensă. 
Noul sortiment Doncafé este potrivit pentru consumatorii ce 
își prepară cafeaua la mașini tip espressor automat sau își 
râșnesc acasă cafeaua boabe, pentru a experimenta o cafea 

cu adevărat proaspătă.
Logistică: Doncafé Selected 100% Arabica, cafea boabe prăjită, 1 kg; 
Producător: Strauss România SRL;
Adresă: str. Nicolae Teclu, nr. 51, sector 3, București;
Tel.: 021 272 15 00; Fax: 021 272 15 80.

Silvana fără zahăr,  
de la Kandia Dulce

Silvana, brand cu tradiție 
în segmentul de dropsuri, 
aduce consumatorilor 
săi fideli o gamă nouă de 
dropsuri fără zahăr, un 
produs potrivit consuma-
torilor preocupați de un 
stil de viață mai sănă-
tos. Noile dropsuri au 
combinații atractive de 
arome - Căpșuni și Frișcă, 
Mentă și Frișcă, Caramel 
și Frișcă - și sunt îndulcite 
cu extract din Stevia.
Promovare: BTL, presă;
Logistică: Silvana Stevia 
60g – 12 bucăți/bax;
Distribuitor: Kandia 
Dulce;
Adresă: Șos. Viilor, nr. 20, sector 5, 
București;
Tel.: 021 316 45 80;
Contact: office-romania@kandia.ro.

Somat Excellence 4în1
Somat Excellence 4în1 reprezintă noua generație de 
detergent pentru mașina de spălat vase din gama 
Somat, creat pentru o curățare și strălucire uimitoa-
re. Somat Excellence 4în1 este o capsulă multifunc-
țională premium ce conține o combinație unică de 
pudră și 3 compartimente de gel solid, toate amba-
late într-o folie biodegradabilă și 100% solubilă în 
apă. O singură capsulă poate face simultan 4 acțiuni: 
1. Curăță în profunzime chiar și resturile de mâncare 
arsă; 2. Oferă strălucire vaselor; 3. Protejează vasele 

delicate; 4. Protejează mașina de spălat vase.
Promovare: Campanii TV; online și în magazine;
Logistică: Somat Excellence 4în1 cu 32, 51, 65 de capsule;
Producător: Henkel România SRL;   
Distribuitor: Henkel România SRL; 
Adresă: Strada Ioniță Vornicul, nr. 1-7, S 2, București;
Tel.: 021 203 26 00; Fax: 021 203 26 55.

Cerealele Cini Minis, 
într-o formă nouă
Nestlé își extinde portofo-
liul de cereale și lansează 
pe piața locală Cini Minis 
Churros. Astfel, Nestlé îi 
invită pe consumatori să 
descopere noul sortiment 
de cereale pentru micul 
dejun, acestea reprezen-
tând o nouă modalitate 
de a se bucura de gustul 
de scorțisoară într-o nouă 
formă extra-crocantă. Noile 
cereale Cini Minis Churros 
pot fi servite cu lapte, iaurt 
sau în alte combinații. 
Logistică: pungă 400g;
Producător: Cereal Partners 
Poland Torun – Pacific, Polonia;
Distribuitor: Nestlé România SRL;
Adresă: Strada George 
Constantinescu, nr. 3, intrarea A, 
etaj 7, sector 2, București;
Tel.: 021 204 40 00; 
Contact: contact@ro.nestle.com.






